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  پمپ آببوستر  کاتالوگ 

، یکی از محبوبترین آب پمپ سال فعالیت در زمینه صنعت 25با بیش از  پنتاکس آب پمپ شرکت

برندها در بین مشتریان می باشد. این شرکت با تمرکز بر بازار، همیشه دارای راه حل های مناسب و 

بوده است. شرکت پنتاکس همچنین قادر به ارائه بوستر پمپ آب نیز  آب پمپ مهندسی شده در زمینه

می باشد که جهت استفاده در ساختمان های بزرگ، برج ها، بیمارستان ها، هتل ها و رستوران ها، 

 . ب استمجتمع های تجاری و انواع ساختمان های وسیع مناس

 سپنتاک آب پمپ بوستر های ویژگی

  پنتاکسساخته شده توسط شرکت 

 های کشاورزی، ساختمانی و آتش نشانی قابل استفاده در سیستم 

 دارای هد باال 

 بسته شده به صورت موازی 

 دارای بیشترین نوع دبی 

 هایی با تغییرات فشار زیاد مناسب جهت استفاده در سیستم 

 ساخت کشور ایتالیا 

 دارای جدیدترین تکنولوژی در ساخت 

 طراحی هیدرولیکی 

 راندمان باال 

 رف برق پایینمص 
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 موتور نصبی کوچک 

 کاهش اتالف گرما و انرژی 

 سیل مکانیکی فابریک 

 بدون صدا یا کم صدا 

(1-1) سپنتاک آب پمپ بوستر دهنده تشکیل اصلی اجزای 

 الکتروپمپ 

 بخش مکش 

 بخش دهش 

 شاسی اصلی 

(2-1) سپنتاک آب پمپ بوستر اصلی های مزیت 

 ها بازده باالتری را دارد نسبت به بقیه مدل. 

 تر است ها نسبت به بقیه کوچک اندازه آن. 

 طول عمر باالتری دارند. 

 ها نسبت به بقیه کمتر است میزان تولید صدای آن. 

 ها به صورت تکی وجود دارد قابل جداسازی و حمل آن. 

 دارای ضمانت نامه معتبر خود شرکت می باشند. 

 باالیی دارند، وجود داردهایی که مصرف  قابلیت افزایش فشار به صورت خودکار در ساختمان. 
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 وستر پمپ آب از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که این اجزاء عبارتند از :ب

1.  

 پمپ  .2

 قبر تابلو  .3

 خروجی و ورودی کلکتورهای  .4

 اتصاالت  .5

  شاسی  .6

 دیافراگمی منبع  .7

 سنسور یا کلید پرشر .8

 گیج یا مانومتر .9

 بربرد بوستر پمپ آموارد کا

 ساختمان هایی که در انتهای خط قرار دارند 

 ساختمان هایی که در باالترین قسمت قرار دارند 

 مکان های که با کمبود آب مواجه هستند 

 مکان هایی که در ساعاتی از روز با کم فشاری آب مواجه هستند 

 ای ورزشی و استخر هاتقویت کننده آب شرب مجتمع های مسکونی و مراکز تجاری، استادیوم ه 

 دستگاه های اطفا حریق 

 دستگاه های تحت فشار برای استفاده در گلخانه ها، باغات و کشت صنعتی 
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 سیستم های تصفیه آب و RO 

 

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

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/

