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 پمپ آب کاتالوگ 

هستند تا از این  پمپ آب انواع در سال های اخیر بسیاری از مردم در کل کشورمان به دنبال آشنایی با

ستفاده قرار دهید. شما نیز می توانید از همین وب طریق یکی از بهترین و مرغوب ترین آن را تهیه و مورد ا

سایت اینترنتی ما در خصوص انواع پمپ های آب، اطالعات بسیار جالبی را به دست آورید که از مهمترین و 

 :می توان به مواردی از جمله زیر اشاره کرد انواع پمپ آب بهترین

 پمپ خانگی نیم اسب

د که معموال ظرفیت های بسیار پایینی را دارند و شما می توانید می باش پمپ آب خانگی انواع از بهترین

در ویالهای کوچک و ساختمان های تک طبقه مورد استفاده قرار دهید. کم صدا بودن این مدل از پمپ 

قیمت پمپ   های آب از مهمترین مزیت های استفاده از این تجهیزات می باشد همچنین مناسب بودن

 .سیار پایینی که دارد از دیگر مزایای این مدل پمپ استنیم اسب و حجم ب خانگی

 پمپ خانگی یک اسب بشقابی

یک اسب بشقابی از دیگر مهمترین انواع این تجهیزات می باشد که برخی از سازندگان آن را در  پمپ آب

 .لیست پمپ های آب شعاعی قرار می دهند و مناسب برای استفاده در ساختمان های سه طبقه می باشد
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 پمپ خانگی دو پروانه ای

می باشد که همین امر نیز سبب شده است تا در مصارف  انواع پمپ های آب یکی از قدرتمندترین

کشاورزی و استفاده در ساختمان های پنچ طبقه، شاهد استفاده از این محصول باشیم. همچنین در نظر 

سر و صدا بودن و داشتن قیمت بسیار باالی  داشته باشید که از معایب استفاده از این دستگاه می توان به پر

 .اشاره کرد

 پمپ یک اسب جتی

از دیگر پرفروش ترین انواع پمپ های آب می توان به پمپ خانگی یک اسب جتی اشاره کرد که طراحی آن 

بسیار منحصر به فرد بوده و ساختار کشیده ای را دارد. این ساختار کشیده ای سبب می شود که پمپاژ آب و 

 .ان تخلیه به شکل یکنواخت و به آرامی صورت بگیردجری

 پمپ محوری

پمپ آب محوری یکی از دیگر بهترین انواع این محصوالت می باشد که حرکت سیال در این دستگاه در 

جهت پروانه پمپ بوده و سیال در این پره ها حرکت می کند و نیروی ایجاد شده در این پره ها می تواند 

ال شود. از پمپ های آب محوری بیشتر در زمینه کشاورزی استفاده می شود و از سبب جا به جایی سی

 .طراحی بسیار جالبی نیز برخوردار می باشد
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 پمپ شعاعی

می توان به پمپ شعاعی اشاره کرد که این مدل از پمپ ها موازی با محور  انواع پمپ های آب از دیگر

ی توان در ساختمان های مسکونی مورد مشاهده قرار پمپ به حرکت در آمده و بیشترین کاربرد آن را م

دهید. اگر شما نیز دوست دارید تا یکی از باکیفیت ترین و پرکاربردترین انواع پمپ های آب را برای 

 .ساختمان مسکونی خود، تهیه کنید، بهترین پیشنهاد ما برای شما، همین مدل از پمپ های آب می باشد
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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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