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 پمپ آب دو پروانه ابارا کاتالوگ

با استفاده از تجربه و روشهای مدیریتی خاص ژاپنی ها و تکنولووژی   EBARA شرکت توسط پمپ آب ابارا

 خودمات  و فورو   هوای  نمایندگی زنجیره با همچنین تولید ایتالیایی، تولید و عرضه می گردد. این شرکت 

پ آب با آخرین تکنولووژی و دانوم مهندسوی بوه روز را در بویم از      پم انواع ایران، سراسر در فرو  از پس

 .تا صنایع بزرگ عرضه کرده است پمپ آب خانگی شانزده هزار مدل با پوشم متنوع از

برای تولید فشار در مصارف خانگی، سیستم های صنعتی استفاده می شود، این دو  باراپمپ آب دو پروانه ا

 .پروانه که در برابر یکدیگر قرار دارند، باعث باال رفتن هد و تحویل آب با فشار خوب می گردند

 .عموما از این پمپ ها به دلیل داشتن دو پروانه در مجتمع هایی با متراژ باال و واحد بیشتر استفاده می کنند
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، مجهوز بوه دو پروانوه شوعاعی )بسوته( قابول ارانوه هسوتند. هماننود پموپ ابوارا            2CDXهوای سوری    پمپ

 از اسوتیل ضود زنوگ     Lو در نسخه  AISI 304جنس این پمپ ها کامال از استیل ضد زنگ CDX یسر

AISI 316 ( 2می باشد. سریCDX(L       پمپ ابارا برای کاربرد های مختلو  اعوم از سیسوتم هوای فشوار

  (Evaporative Cooling Tower)و برج های تبخیری خنک کننده تصفیه آب خانگی، آبیاری کوچک،

مراتوب بواالتری    بوه  کوارایی  و عملکورد  دامنوه  قدرت، دارای بودن دوپروانه بدلیل مدل این مناسب می باشد.

موی باشود. سویل مکوانیکی در ایون مودل از جونس          (Ebara CDX)نسوبت بوه سوری توک پروانوه ای     

 . می باشد NBR/سرامیک/کربن
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 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/

