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 پمپ آب لجن کش پنتاکس کاتالوگ

 پنتاکس از معروف ترین پمپ های لجن کش در بازار ایران می باشد. پمپ لجن کش 

  این برند ایتالیایی سالهاست در اروپا نیز مطرح است.  

 در سری های پمپ های لجن کش پنتاکس DX و DG و DC-DT-DM  .تولید می شوند 

 

 جهت پمپاژ آبهای آلوده به همراه ذرات معلق در سیستم فاضالب شهری ، خانگی  پمپ لجن کش

و ... مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل داشتن فشار باال و آبدهی باال در مصارف صنعتی و 

 .مشابه آن نیز مورد استفاده قرار می گیرد

 

  بدنه و پروانه پمپ های فوق از جنس چدن می باشند و جهت استقرار مناسب پمپ لجن کش می

 .بایستی که قطر حوضچه از قطر و ابعاد سطح پمپ بیشتر باشد

 

 الکتروپمپ های لجن کش سری DG  در مصارف خانگی ، صنعتی ، ساختمانی و .. جهت

بدنه از جنس چدن و پروانه از  پمپاژ آب صاف و یا آب ناخالص کاربرد دارند و دارای

 .جنس استنلس استیل میباشد

 

 الکتروپمپ های لجن کش سری DX  در مصارف خانگی ، صنعتی ، ساختمانی و عمرانی

جهت پمپاژ آب صاف و یا آب ناخالص کاربرد دارند و دارای بدنه و پروانه از جنس 
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 .استنلس استیل میباشد

 

 الکتروپمپ های لجن کش سری DMTآبدهی و هد باال در مصارف صنعتی ،  با

 .ساختمانی و عمرانی کاربرد دارند و دارای بدنه و پروانه از جنس چدن میباشند

 

 الکتروپمپ های لجن کش سری DC  با آبدهی و هد باال در مصارف صنعتی ، ساختمانی

ه از و عمرانی جهت پمپاژ آب صاف و یا آب ناخالص کاربرد دارند و دارای بدنه و پروان

 .جنس چدن میباشند

 

 الکتروپمپ های لجن کش سری DTRT بودن مجهز دلیل به و  خردکن دار( با هد باال 

 و بدنه دارای و میباشند دارا را...  ،و ها فاضالب ، ناخالص آب پمپاژ قابلیت کن خرد به

 .میباشند چدن جنس از پروانه

 

 نتاکس بیانگرحداکثر دبی با هد اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ های لجن کش پ

صفر و حداکثر هد با دبی صفرمیباشند، ولی دیاگرام انتخاب پمپ های لجن کش پنتاکس 

نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده 

 . است

 دلیل  امکان تغییر قیمت پمپهای لجن کش پنتاکس که در جدول فوق ذکر شده به

 . نهایی قیمت مشتری ازدرخواست پس که دارد وجود  تغییرات متدوال قیمت ها در بازار
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 انواع پمپ های لجن کش پنتاکس (PENTAX)  ساخت کشور ایتالیا هستند و بدلیل

برخورداری از جدیدترین تکنولوژی طراحی هیدرولیکی عالوه بر دارا بودن راندمان و بازده 

شابه ، دارای دوام و طول عمر باالتر، ابعاد کوچکتر ، کاهش تلفات باالتر از مدل های م

مصرف برق پایین تر ،موتور نصبی کوچکتر، سیل مکانیکی فابریک و  "گرمایی ونتیجتا

 .کارکرد آرام و بدون صدا می باشند
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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.

 

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

