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 گراندفوس جتیپمپ آب  کاتالوگ

پمپ آب جتی را می توان برای محدوده وسیعی از کاربری های صنعتی، خانگی، تقویت فشار آب، سیستم 

های سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع، سیستم های شستشوی صنعتی، آبرسانی به انواع ساختمان های 

قطره ای، بارانی، آبیاری اتوماتیک باغ و  مسکونی، ویال و آپارتمان، انواع کاربری های کشاورزی مثل آبیاری

باغچه و گلخانه، کمپ ها و اردوگاه های تفریحی، مزارع پرورش ماهی، میگو، بوقلمون و انواع ماکیان، انواع 

آب نماهای خانگی، رستوران ها، سفره خانه ها، انواع فواره ها، تغذیه انواع بویلر، انواع دستگاه های آب 

زی و صنعتی، استخرهای خانگ، جکوزی، انواع کارواش، پر و تخلیه کردن استخر کشاور (RO) شیرین کن

 .و دیگر کاربری ها، استفاده نمود

از جمله مهمترین پمپ های پرکاربرد تولید شده توسط کمپانی گراندفوس می  پمپ آب جتی گراندفوس

های مقرون به صرفه، خود مکش و تک پروانه که در دسته  پمپ از نوع JPC-PT و JPC پمپ .باشد

 .میگیرد پمپهای جتی جای

رین پمپ های می باشد. ساختار پمپ جتی باعث پمپ جتی یک پمپ سانتریفیوژ بوده و یکی از پرمصرف ت

شده تا این محصول تبدیل به یکی از پر مصرف ترین انواع پمپ آب خانگی باشد. ساختار پمپ جتی به این 

صورت می باشد که با ایجاد خالء در قسمت ساکشن، هوا را از بین می برد و در انتها هوا را دفع کرده و 

محصول جهت پمپاژ یا در واقع ساکشن و مکش سیال آب از اعماق استفاده  سیال را پمپاژ می نماید. این

می گردد. پمپ آب خودمکش که در بازار با نام پمپ های جتی معروف هستند، برای انتقال آب تمیز یا قابل 
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شرب و یا مایعاتی که خورنده نباشند )خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب داشته باشند(، در مدل پمپ 

، کاربرد 316و  304و همچنین انتقال سیاالت با خاصیت قلیایی و اسیدی در مدل پمپ پروانه استیل چدنی 

  .دارند

 

کشاورزی و خانگی استفاده می شود. الزم به ذکر است  از انواع پمپ گراندفوس در کاربری های صنعتی ،

 .قیمت پمپ گراندفوس با توجه به مدل و شرایط عملکرد متفاوت می باشد

 یمزایای پمپ جت

 ایجاد فشار باال و راندمان بسیار مناسب 
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 تنوع پمپاژ انواع سیال 

 خودمکش بودن 

 راندمان باال 

 قیمت مناسب پمپ و قطعات آن 

 تعمیر و نگهداری آسان 

  سبک و قابل حمل بودنحجم کم و زن 
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به آدرس  تاسیسات دات کامای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت رب

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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