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کاتالوگ پمپ آب لجن کش ابارا


پمپ لجن کش ابارا از سری محصوالت ابارا ایتالیا می باشد.



شرکت ابارا در سال  1912در ژاپن فعالیت خود را در زمینهه تولیهد انهوام پمهپ آ هاز
نموده است.



پمپ های سیرکوالتور ابارا سهری ههای مختیفهی هم هون ،DW ،RIGHT، DVS
DML-DLدارند.



پمپ های لجن کش ابارا بیشترمصرف صنعتی دارند.



در مدل های تک فاز و سه فار هستند.



معموال پمپ های لجن کش ابارا در سیستم های فاضالب شهری و کارخانه ای ،آبیاری
زمین ها ،استخرهای متان و … استفاده می شود.

کاربرد های پمپ لجن کش ابارا :


انتقال و جابه جایی مایعات دارای ذرات جامد مانند الیاف بیند



انتقال و جابه جایی سیاالت دارای ذرات سایشی



انتقال و جابه جایی فاضالب صنعتی



انتقال و جابه جایی آب آلوده



انتقال و جابه جایی آب گل آلود



انتقال و جابه جایی سیاالت حاوی آب و گاز
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انتقال و جابه جایی لجن پساب صنعتی مخیوط با آب



انتقال و پمپاژ در خمیر کا ذ و صنعت فوالد سازی



پمپاژ سیاالت خورنده



پمپ لجن کش ابارا سری  DWدارای بدنه و پروانه تمام استیل هستند .دارای کیفیت
و راندمان بسیار باال و در مقایسه باید لجن کش های کم صهداتر هسهتند.خروجی ایهن
پمپ ها  2اینچ است .حداکثر هد و دبی در مدل های مختیف آن به ترتیه
مترمکع

 20و 54

بر ساعت است .توان موتور در این لجن کش هها از  0.75تها  2.2کییهووات

است .مشخصات فنی و ظاهری آن بگونه ای است که قابل استفاده برای آب های آلوده
است .فقط باید دقت شود قطر ذرات موجود در آب نباید بیشتر از  50میییمتهر باشهد.
واحدهای تصفیه و فاضالب شهری ،کارخانه ای ،مسکونی و استخرها مکان هایی اسهت
که می توان از این لجن کش ها استفاده کرد.


پمپ لجن کش ابارا سری  dml-dlمختص استفاده در فاضالب هها مهی باشهد .دهانهه
خروجی این پمپ ها از  3تا اینچ می باشد .توان موتور از  2.2تا  45کییووات می باشد.
جنس بدنه و پروانه از چدن است .حداکثر هد و دبی در مدل های مختیف آن بترتیه
 48متر و  780مترمکع

است .حهداکثر دمهای کهاری بایهد  40درجهه باشهد و ذرات

موجود در آبهای آلوده نباید بیشتر از  35میییمتر قطر داشته باشد .واحدهای تصفیه و
فاضالب شهری ،کارخانه ای ،مسکونی و استخرها مکان هایی است که می توان از ایهن
لجن کش ها استفاده کرد.
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پمپ لجنکش ابارا سری  DVSبدنه و پروانه چدنی دارند .برای سیاالتی که قطر ذرات
آن  40میییمتر باشد استفاده می شود .حداکثر هد و دبهی در بزرگتهرین سهایز آن بهه
ترتی

 25.7متر و  60مترمکع بر ساعت می باشد .توان موتور در پمهپ ههای لجهن

کش ابارا سری  dvsاز  1.5تا  3.7می باشد .قطر خروجی این لجن کش از  2/2.1تا 3
اینچ است.
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برای دانیود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام
به آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا
انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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