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 یپمپ آب خانگ کاتالوگ

 

 به پمپی گفته می شود که در مصارف خانگی و به منظور افزایش فشار آب و باال  پمپ آب خانگی

 بردن آبدهی متناسب در خروجی شیرهای ساختمانی از آن استفاده می شود. 

  با توجه به باال رفتن متراژ و تعداد منازل و فشار کم آب استفاده از پمپ بسیار رواج پیدا کرده

  .است

 اسب دو و بخار اسب ونیم یک بخار، اسب یک بخار، اسب  است ازعبارت  انواع پمپ آب خانگی 

 .بخار

  پمپ های آب نوعی از وسایل مکانیکی هستند که برای منتقل کردن آب یا زیاد کردن و بهبود

 بخشیدن به فشار آب می توان از آنها بهره گرفت.

  کشاورزی، صنعتی ، باغبانیپمپ آب خانگی پمپ ها کاربری های مختلفی دارند و در دسته های ،

 .و غیره دسته بندی می شوند

  نحوه ی کار این پمپ های خانگی به گونه ای است از جریان برق استفاده می کنند و درون آنها

موتورهای الکتریکی جاسازی شده است. به علت همین، به این دسته از پمپ ها الکتروپمپ هم 

 گفته می شود

 مپ های آب خانگی از انواع تک فاز هستند اما در برخی از مدل ها نوع های سه فاز هم . عموما پ

 .مشاهده می شود
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  پمپ های آب خانگی در دسته های متفاوتی گروه بندی می شود که از نمونه ی آن ها می توان

به پمپ آب پروانه محیطی که با کمک انرژی خورشیدی عمل می کند، پمپ آب بشقابی، پمپ 

 جتی و پمپ آب دو پروانه ای اشاره کرد.آب 

 \  از عامل هایی که پمپ آب را بر طبق آن ها بر می گزینند می توان به توانایی موتور آن اشاره

 .کرد که عددی بر اساس اسب بخار و یا کیلو وات است

  همچنین موتورهای این پمپ ها از انواع سیم پیچی شده هستند که جنس این سیم پیچ ها می

مسی و یا آلومینیومی باشد. ذکر این نکته الزم است که سیم پیچ هایی که از جنس مس  تواند

  .هستند کارایی بهتری دارند و عموما انتخاب بهتری می باشند

 .پمپ های آب خانگی جز گروه پمپ های مینی هستند که به مفهوم پمپ های کوچک است 

  ستند و دست و پا گیر نمی باشند.این دسته از پمپ ها از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک ه 

   .از نظر هزینه ی ای که باید برای خرید آنها شود معقول و منطقی هستند 

  یکی دیگر از موارد کاربرد این پمپ ها در آبیاری قطره ای در باغ های کشاورزی و آب دادن

 .معمولی زمین های زراعتی استفاده می شود
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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