
 
 : 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

 یآب خانگپمپ  کاتالوگ 

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که برای خرید پمپ باید بررسی شود ابعاد ساختمان مورد بحثی است که 

بنا است پمپ برای آن خریداری شود. قدرت پمپ مورد نظر با توجه به متراژی که ساختمان دارد باید 

 .ن شودتعیی

ارتفاع ساختمان و تعداد طبقه هایی است که بنای  خرید پمپ آب خانگی مورد با اهمیت دیگر در  

موردنظر دارا می باشد. هر چقدر آب قرار باشد به ارتفاع باالتری پمپاژ شود پمپ مورد استفاده باید 

 .قدرت باالتری داشته باشد

ه شود مقدار مصرف آب است. اگر میزان مصرف آب ویژگی بعدی که باید در هنگام خرید به آن توج  

باال باشد باید پمپی متناسب با آن انتخاب کرد و بدیهی است که در صورت پایین بودن میزان مصرف 

 .آب نوع پمپ انتخابی نیز تفاوت می کند

از دیگر فاکتورهایی که هنگام خرید هماهنگی قدرت پمپ مورد نظر با تعداد شیرهای آب موجود در   

ساختمان است. هر قدر تعداد این شیرهای آب بیشتر باشند پمپ باید توان بیشتری داشته تا آب را به 

 .خوبی به تک تک شیرها برساند

ارائه می شوند. برای نمونه می توان به پمپ هایی پمپ های آب خانگی در مدل های مختلفی از نظر قدرتی 

اسب بخار، دو پروانه ای و غیره اشاره کرد. پمپ های خانگی همانند سایر کاال و  1/. اسب بخار، 5با قدرت 
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وسیله ها توسط برندهای مختلفی طراحی و تولید می شوند. از جمله ی معروف ترین و پرفروش ترین این 

 :رد ذیل اشاره کردبرندها می توان به موا

 پمپ آب خانگی پنتاکس Pentax 

 پمپ آب خانگی لوارا Lowara 

 پمپ آب خانگی پدروال Pedrola 

 پمپ آب خانگی سایر Saer 

 پمپ آب خانگی لئو Leo 

 پمپ آب خانگی ابارا Ebara 

 استریم پمپ آب خانگی Stream 

 پمپ آب خانگی تک توان 

 پمپ آب خانگی نوید سهند  

 یوسپمپ آب خانگی مارک Marqus 

 پمپ آب خانگی فدک 

 پمپ آب خانگی راد Rad 

 آلمانی صدا بی پمپ آب خانگی 

 پمپ آب خانگی ایتالیایی  
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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  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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