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 پنتاکس  دو پروانهپمپ آب  کاتالوگ

برای افزایش فشار در مصارف خانگی، سیستت  اتای صتنعتی و ستایمانی      پمپ آب دو پروانه پنتاکس

وتحویل آب با فشار باال دو پروانه ای است کته در ایتن    پمپ ایناستفاده می شود، دلیل باال بودن اد 

 قابل یکدیگر کار می کنندپمپ در م

پمپ آب دو پروانه پنتاکس جهت پمپاژ آب تمیز به کار می رود و در امه ی متدل اتای دو پروانته     .

+ باشد و مدل اایی که جنس روتور آن ای استیل، برنج و چدن است، دما 50+ الی 5دما می تواند بین 

 .+ جا به جا می شود90الی  -15 بین

 دو پمتپ  الکترو درونی ساختار  است که در این پنتاکس پمپ با دیگر مدل اای پمپ دو پروانه تفاوت

یگر قرار گرفته اند که این امر سبب آبدای یکد پشت در پروانه عدد دو که باشد می ای گونه به پروانه

 .و ارتفاع ییاد سیال می شود

جنس بدنه آنها ای چدن و پروانه اا اغلب ای برنج و نوریل می باشند و در نهایت به صتورت تتف فتای و    

 .سه فای ارائه می گردند

که به آن پمپ دو پروانه نیز گفته میشود به دلیل داشتن اد باال ، کاربرد  BC  سری اای الکتروپمپ

  .وسیعی در صنایع ساختمانی، بوستر پمپ اای آبرسانی و آتشنشانی و ... دارند
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با داشتن دبی و اد مناستب در مصتارف ختانگی، صنعتی،کشتاوریی ،      MB  سری اای الکتروپمپ

 .آبیاری و ... و امچنین برای افزایش فشار مورد استفاده قرار می گیرند
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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 استند.
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