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 راندفوسگدو پروانه پمپ آب  کاتالوگ

آغاز نمود و با توسعه و  1990پمپ پنتاکس فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ از سال 

پیدا  پیشرفت این شرکت در بازار ایتالیا بدون شک جایگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان

نمود و در حال حاضر به عنوان یکی از برترین ها در زمینه تولید پمپ مطرح بوده و گردش مالی 

 به توان می پنتکس پمپ بارز های ویژگی جمله از بسیار باالیی را در این زمینه ایجاد کرده است.

برنامه های  الینفک جزء مداری مشتری. نمود اشاره آن صرفه به مقرون قیمت و کیفیت بودن باال

 . این مجموعه می باشد

 PM سری پمپ خانگی پنتاکس 

جابه جایی مثبت با خاصیت خود مکش برای سیستم های پمپ  PM پمپ های خانگی پنتاکس با سری

خانگی کوچک و کاربردهای صنعتی ساده استفاده می شود ، جنس پروانه پمپ از برنج و جنس بدنه پمپ از 

 .چدن ضدزنگ است
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 CPسری  پمپ خانگی پنتاکس 

های جابه جایی مثبت محیطی با خاصیت خود مکش برای سیستم پمپ  CPپمپ خانگی پنتاکس با سری 

 است شده تولید برنج از پمپ جلوی پوشش شود می استفاده ساده صنعتی کاربردهای های کوچک خانگی و

دن چ از پمپ بدنه جنس و برنج از پمپ پروانه جنس. شود می پمپ شدن مسدود جلوگیری از مانع که

 .ضدزنگ یا برنج است 

 

  

  MDسری  پمپ خانگی پنتاکس 

 قابل باالیی مکش قدرت که ای ستاره پروانه دارای مثبت جایی جابه با  MDپمپ خانگی پنتاکس با سری 

 پمپ پروانه جنس ، باشد می مناسب فرار مایعات جمله از مایعات انتقال  مخصوص MD پمپ ، دارد توجهی

 . است برنج یا ضدزنگ چدن از پمپ بدنه جنس و برنج از
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 JMC سری اکس پمپ جتی پنت

گریز از مرکز برای تامین آب استفاده می شود ، هم چنین می توانید از   JMC پمپ جتی پنتاکس با سری

 . کنید استفاده باغبانی این پمپ برای آبیاری

 

  

 CAB سری پمپ خانگی پنتاکس 

یستم های خانگی کوچک و متوسط و هم چنین برای پمپ آب گریز از مرکز اولیه برای تامین آب برای س

 توانایی ، دارد را خودکار فشار ایجاد توانایی چنین هم ، شود می استفاده ساده مصارف صنعتی با کاربردهای

 . دارد نیز را گاز با همراه مایعات پمپاژ
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  INOXسری  پمپ پنتاکس 

 و کوچک خانگی های سیستم برای آب تامین برای مرکز از گریز آب پمپ  INOXپمپ پنتاکس با سری 

 پالستیک از پمپ پروانه جنس ، شود می استفاده متوسط عملکرد با صنعتی مصارف برای چنین هم متوسط

 جنس ،  باشد می  AISI 304 اسیتل استینلس جنس از هم مواقع از بعضی در و است( نوریل) مهندسی

 باغبانی مصارف برای ها پمپ این از توانید می چنین هم ، است  AISI 304 استیل استینلس از پمپ بدنه

 . کنید استفاده نیز کشاورزی مزارع و
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  MPX سری  پمپ پنتاکس 

پمپ سانتریفوژ چند مرحله ایی ، افقی و خودمکش به ویژه برای ساختمان های   MPX پمپ پنتاکس

توانایی  MPX پنتاکس پمپ ، دارد کاربرد نیز زیاد خیلی نه متوسط فشار کوچک و هم چنین برای تامین

 . مکش مایعات مخلوط با هوا و حتی گاز را دارد

 

 

  

 AP سری پمپ پنتاکس 

 2پمپ پمپ گریز از مرکز خود مکش با انژکتور خارجی هم چنین قابل تبدیل به لوله  APپمپ پنتاکس

 استفاده خانگی کوچک های سیستم برای  چنین هم شوند مخلوط اگر حتی اینچ برای منابع آب 4اینچ و 

 . دارد نیز را خودکار صورت به فشار ایجاد توانایی چنین هم ، شود می
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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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