
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

  

 ابارا  پروانه تکپمپ آب  کاتالوگ

 

یک دستگاه مکانیکی است که برای جابجایی یک سیال توسط انرژی چرخشی از  پمپ آب بشقابی ابارا

 .یک یا چند روتور در حال چرخش طراحی شده است

 CMA – CMB – CMC از نوع سانتریفیوژ تک پروانه می باشند و در مدل های CM پمپ های ابارا سری

– CMD  و CMR  تولید می شوند. در این پمپ ها ابتدا آب از قسمت ورودی پمپ وارد چشمی پروانه می

پ ها از شود و سپس با گردش پروانه با سرعت به سمت خروجی پمپ حرکت می کند. جنس بدنه این پم

چدن می باشد و به دلیل شکل ظاهری خاص به آنها پمپ های بشقابی نیز گفته می شود. پروانه پمپ های 

 از نوع بسته و در مدل CMA – CMB – CMC – CMD در مدل های CM آب خانگی ابارا سری

CMR از نوع باز می باشد. 

 CM ود. الکتروموتور در پمپ های سریپروانه این پمپ ها از جنس تکنوپلیمر، برنج و چدن ساخته می ش

دور در دقیقه می باشد. این پمپ ها در مدل های پروانه پلیمری قادر  2900از نوع تکفاز یا سه فاز با سرعت 

درجه  90درجه سانتی گراد و در مدل های پروانه فلزی قادر به پمپاژ آب با دمای  40به پمپاژ آب با دمای 

 کانیکی در پمپ های بشقابی ابارا از جنس کربن/سرامیک با واشر الستیکیسانتی گراد می باشند. سیل م

NBR است. 
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بشقابی قالبا جهت پمپاژ آب، حالل ها، ارگانیسم ها، روغن ها، اسیدها و سیاالتی به کاار    Ebaraپمپ

 .می رود که کاربرد صنعتی، کشاورزی و خانگی دارند
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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.
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