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 صنعتی پمپ آب کاتالوگ 

پمپ های صنعتی قابلیت کارکرد بسیار باالتری نسبت به پمپ های غیر صنعتی یا پمپ آب خانگی دارند..در 

ف مورد طراحی و ساخت پمپ های صنعتی ، با توجه به این امر که این گونه پمپ ها در صنایع مختل

استفاده قرار می گیرند و دائما در معرض تششعات حرارتی و کارکردی محیطی قرار دارند باید از استاندارد 

 دهای سخت گیرانه تری استفاده کر

از دیگر مواردی که باید در انتخاب پمپ صنعتی مورد توجه قرار گیرد، جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ و 

د استفاده قرار گیرد.به طور مثال پمپ صنعتی که در صنایع نفت. گازو صنعتی است که پمپ قرار است مور

پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد، با توجه به این امر که در این صنعت پمپ دائما در مقابل درجه 

حرارت باال و فشار باال می باشد باید از استاندارد ای پی آی تبعیت کند و در انتخاب جنس قطعات تشکیل 

 دنده و طراحی پمپ حساسیت بیشتری نسبت به صنایع دیگر لحاظ گردده

 : از دسته های مختلف الکترو پمپ میتوان به پمپ های

 سانتریفیوژ

 شناور 

 کفکش

 مستغرق

 طبقاتی

 روغن داغ 

 دنه ای

 سوخت 

 ماردونی 

 عمودی

 خانگی
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 پاالیشگاه

  پتروشیمی

 ضد اسیدبوستر پمپ

 قوی فشار نفت 

 خطی

 ضد انفجار

 .اشاره کرد

 .هر کدام از این دسته های باال برای مصارف مختلفی مورد استفاده می گیرند

به عنوان مثاال ماوارد ماورد اساتفاده در کشااورزی در ماواد خاوراکی ، در کارخانجاات در شارکتهای آب          

 .باشد می…و مسکونی های ساختمان در ای منطقه ، فاضالب و

 .یز می توان به عمده ترین آنها از قبیل آب ، لجن ، نفت ، بنزین ، شیر اشاره کرداز سیاالت مورد استفاده ن
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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