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 پنتاکس جتی پمپ آب  کاتالوگ

از دسته پمپ آب سانترفیوژ جتی پرکاربرد است که مناسب برای مناطقی  پمپ آب جتی پنتاکس

ارای آب و هوای گرم تر می باشد.پمپ آب جتی جهت مکش آب از عمق زیااد  با چاه های عمیق و د

 .و بدون احتیاج به لوله کشی برای مکش آب طراحی شده است

 

 عاتمای استفاده برای انتقال 

  استفاده برای انتقال سوخت سبک 

 استفاده برای سیرکوالسیون دیگ بخار 

 استفاده برای سیستم تهویه 

 استفاده برای سیستم حریق 

 استفاده برای مصارف خانگی 

 ها استفاده برای صنعت 

 استفاده در آبیاری 

 استفاده درزمینه های کشاورزی 

 استفاده برای کردن آب استخر 
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در بخش مکش خالء ایجاد کرده و هوا را در خط مکش از بین می برد ، پس  Pentax پمپ این

جاد سیال سازی و روند پمپاژ غلبه مای کناد و   از آن بر جو موجود توسط ترکیب آب با هوا در ای

کاربرد پمپ جتی بیشتر در  .انتقال می دهد سانترفیوژ هوا را دفع کرده و سیال را مانند یک پمپ

مکان هایی می باشد که حتماً قبل از پمپ آب خانگی جتی مخزن ذخیره آب نصب شده باشاد و  

ش زیادی مای باشاد. پماپ پنتااکس     به این دلیل می باشد که پمپ آب جتی پنتاکس دارای مک

متار مکعاب بار سااعت و      3.6جتی تکفازاز مدل های پمپ سانترفیوژ خودمکش می باشاد و باا   

متر بهترین پمپ آب خانگی مای باشاد. عاالوه بار پماپ آب خاانگی ، پماپ         47حداکثر ارتفاع 

پنتااکس   پنتاکس جتی به عنوان پمپ آب صنعتی و کشاورزی نیز کاربرد فراوان دارد. پماپ آب 

از جنس بدنه چدن و با پروانه نوریل می باشد. پمپ پنتاکس جتای    CAM100/00جتی مدل

به راحتی با ست کنترل یا مخزن دیافراگمی کار می کند. در بین پماپ آب خاانگی پنتااکس دو    

مدل پمپ پنتاکس بشقابی و پمپ پنتاکس جتی استفاده زیادی دارد. تفاوت پمپ جتی و بشقابی 

یشتر پمپ آب جتی است. اگر دبی بیشتر الزم است از پمپ پنتاکس بشقابی و اگر فشار در فشار ب

 .و هد بیشتر الزم است از پمپ آب پنتاکس جتی استفاده گردد
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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