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 کوچک ابارا یپمپ آب خانگ کاتالوگ

در بسیاری از مواقع پیش می آید که در زیرساخت های آبرسانی شهری یا روستایی یا صنعتی و غیره فشار 

آبی که به ساختمان و مجتمع ها حال از هر دسته ای اعم از اداری، مسکونی، تجاری و غیره وارد می شود با 

ر داریم همخوانی ندارد مخصوصا اگر تعداد طبقه ها زیاد باشند به قسمت میزان فشار مطلوبی که از آن انتظا

 .های باالتر آب با فشار مناسب و کافی نمی رسد

پمپ های آب خانگی جز گروه پمپ های مینی هستند که به مفهوم پمپ های کوچک است. این دسته از 

باشند. عالوه بر این از نظر هزینه ی پمپ ها از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک هستند و دست و پا گیر نمی 

ای که باید برای خرید آنها شود معقول و منطقی هستند. یکی دیگر از موارد کاربرد این پمپ ها در آبیاری 

 .قطره ای در باغ های کشاورزی و آب دادن معمولی زمین های زراعتی استفاده می شود
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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.  1/. اسب بخار، 5با قدرت 

از شرکت های موفق در تولید پمپ های خانگی کوچک مشغول به فعالیت ابارا نیز به عنوان یکی شرکت 

 مت خود جلب کند .است و توانسته نظر بسیاری از مشتری ها را به س

ابارا به علت کمبود فضا به دنبال پمپ آب کوچک می گردند و بدون درنظر گرفتن نیاز  پمپ لب مشتریاناغ

های خود پمپ سایز کوچک تهیه می کنند،پیشنهاد می شود تا حد امکان در صدد رفع نیازهای خود باشید 

 .تا ابعاد پمپ
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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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