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 پمپ آب لجن کش کاتالوگ

       در بسیاری از صنایع، مسئله انتقال لجن یک موضوو  مهوو و تاریراو ار اسوت کوه در

و به همین دلیل شواهد اسوتفاده از پموج لجون      آید تصفیه خانه ها بیشتر به چشو می

 های مختلف صنعتی و غیرصنعتی هستیو. کش در بخش

     این پمج ها توانایی باالیی در انتقال مایعات با ارانروی و وزن مولکولی باال دارنود کوه

 ناشی از طراحی خاص و منحصر به فرد آنهاست. 

   سوتند، اموا ممکون    پمج های لجن کش تا حدود زیادی همان پمج های کوف کوش ه

 است در برخی از اجزای یا کارکرد های خاص با یکدیگر متفاوت باشند. 

 ارف مختلف خانگی و صنعتی این سری از پمج ها در دو نو  تک فاز و سه فاز برای مص

 تولید و عرضه می شوند

 دارد و میتوانود انووا  لجون و     کف کوش  است که مکانیزمی مانند پمج پمپی لجنکش

 فاضالب را پمپاژ کند. 

  کف کشی است که میتواند سیاالت همراه با مقادیر زیادی ناخالصی و مواد لجن کش ،

 .را منتقل کند …معلق جامد همچون فیبر، الیاف، شن، امالح و

 تمیوز،  به دلیل غلظت باالی لجن و فاضالبها نسبت بوه آب   پمپ لجن کش در طراحی

توا   750باالست که بسته به غلظت سویال از   کالس حفاظتی با الکتروموتور نیاز به یک

 واند متغییر باشددور در دقیقه میت 3000

 های مستغرق سانتریفیوژ می باشد  جزء موتور پمج پمج ها این نو  از 
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  ارائه می اردد. زپمج لجن کش سه فاز و پمج لجن کش تک فا در دو نو 

  بسته به نیاز مشتری با جنس بدنه متفاوت عرضه می اردند که لجن کش استیل، لجن

 کش چدن و لجن کش برنزی از آن جمله می باشند.

 شکاربرد پمپ لجن ک

 انتقال و جابه جایی مایعات دارای ذرات جامد مانند الیاف بلند 

 جابه جایی سیاالت دارای ذرات سایشی انتقال و 

 انتقال و جابه جایی فاضالب صنعتی 

 انتقال و جابه جایی آب آلوده 

 انتقال و جابه جایی آب ال آلود 

 انتقال و جابه جایی سیاالت حاوی آب و ااز 

 انتقال و جابه جایی لجن پساب صنعتی مخلوط با آب 

 انتقال و پمپاژ در خمیر کاغ  و صنعت فوالد سازی 

 پمپاژ سیاالت خورنده 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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