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 پنتاکسطبقاتی افقی پمپ آب  کاتالوگ

جهت پمپاژ آب های تمیز و نیمه تمیز طراحی شده استت و کتامال کنتترل     پنتاکس طبقاتی افقی پمپ آب

 شامل پنتاکس شده بوده و نیازی به هیچگونه راهنمایی جهت نصب و کارکردن ندارد. پمپ آب طبقاتی افقی

ای آشامیدنی، تصفیه و گترد  آب،  بوده و ایجاد فشار آب، استفاده در سیستم های آبیاری و آب ه U سری

 .تهویه و استفاده در سیستم های شستشو از ویژگی های آن می باشد

ازنوع استنلس استتیل و پروانته هتا از نتوع نوریتل بتوده و        U3-5 و U7-9-18 جنس بدنه پمپ های مدل

و پروانته هتای   + می باشد. در صورتیکه جنس بدنته  35و  -5حداکثر دمای قابل قبول در این نوع پمپ بین 

و  -15هردو از نوع استنلس استیل بوده و دمای قابل قبول در این مدل ها مابین  U3-5-S پمپ های مدل

 .+ سانتی گراد قرار دارد110

 سپنتاک ویژگی های پمپ آب طبقاتی افقی

  با توجه به مقدار عالی آبی که دریافت می کند، عملکرد بهبود بخشیده می شود و عمر پمپ افزایش

 می یابد

  و با توجه به اینکه جنس قطعات از نوع فوالد ضد زنگ می باشد، احتمال خورندگی آن تا حد بسیار

 زیادی کاهش می یابد
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  جتویی در انترژی ایتن پمتپ را بته      ساختار جمع و جور، وزن سبک، سر و صدای نسبتا کم و صرفه

 گزینه ی مناسب جهت انتخاب تبدیل کرده است

 

 

 

 

 

 

 سپنتاک طبقاتی آب های پمپ کاربرد 

 استفاده در سیستم های تصفیه آب صنعتی RO 

 تغذیه دیگ های بخار 

 ن های بلند مرتبه و برج های مسکونی، اداری و تجاریافزایش فشار آب ساختما 

 موتورخانه در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع رسیرکوالتو پمپ استفاده به عنوان 

 مناسب برای آبیاری قطره ای و بارانی در کشاورزی 

 

 

 

  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 
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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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