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 ابارا  جتیپمپ آب  کاتالوگ

میالدی  1912انگی ابارا ایتالیا به حساب می آید. شرکت ابارا در سال از سری پمپ های خ اابار جتی پمپ

در ژاپن فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آغاز نموده است. این پمپ های پرکاربرد معموال جهت 

. گیرد می قرار استفاده مورد ها استخر و  تقویت فشار آب در مصارف مسکونی، کشاورزی، در کارواش ها

 از پمپ های جتی ابارا می باشد که دارای استحکام و کیفیت باالیی هستند.   AGAابارا سری پمپ

از نوع پمپ های پر کاربرد و از دسته پمپ آب سانترفیوژ جتی است که به علت ساختار  پمپ آب جتی ابارا

 .متناسب از دسته پرمصرف ترین محصوالت پمپ خانگی محسوب می شود

برای مکش آب از اعماق و بدون نیاز به لوله کشی جهت مکش آب طراحی شده  پمپ سانترفیوژ جتی

 . است

کیفیت ساخت و متریال استفاده شده در این نوع پمپ امتیاز عمدده آن بده شدمار مدی آیدد. پوسدته موتدور        

است که   Fالکتروموتور عایقی کالس. شود می الکتروموتور حرارتی تبادل افزایش  آلومینیومی است که باعث

بدا    NBRآببندد مکدانیکی سدرامیر کدربن     یا سیل. کند می تحمل را گراد سانتی 155  حرارت تا  حداکثر

استاندارد، کیفیت ممتاز و ساعت کار بسیار طوالنی در این نوع پمپ استفاده شده است. از این پمپ می توان 

برای تأمین فشار آب مصارف مسکونی و ساختمان های چند طبقه که نیاز به آبدهی متوسط دارند، اسدتفاده  

فشار آب مصارف کشاورزی ) آبیاری تحت فشار ( و کاربردهای صدنعتی   نمود. همچنین می توان برای تأمین
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مطابق با مشخصات و منحنی عملکرد پمپ استفاده کرد. این پمپ جزء پمپ های کم صددا بشدمار مدی رود.    

 آب پمدپ  پروانه آن از نوع بسته است که سبب افزایش فشار یا هد پمپ خواهد شد. بسته به نوع کاربری این

 مدی  بهبدود  را آن اطمیندان  قابلیت که است  دارای پروانه ای با جنس متفاوت و توان های مختلف ابارا جتی

 .دهد
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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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