کفکش  ۲اینچ سه فاز فدک پمپ
الکتروپمپ های کفکش سه فاز  ۲اینچ فدک پمپ در مدل های F42/2
- F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

مشخصات هیدرولیکی:


دبی :حداکثر آبدهی تا  ۲۲مترمکعب در ساعت



هد :حداکثر ارتفاع آبرسانی تا  ۰۸۲متر



گستره دمای سیال ۲ :تا  ۰۲درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:


کالس عایق بندی: F



درجه حفاظت: IP68



خنک کننده موتور :آب صاف



ولتاژ ۰۲۲/۰۸۲ :ولت



فرکانس ۰۲ :هرتز



دور موتور ۲۰۲۲ :دور در دقیقه
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متریال:


جنس پروانه :چدن ضد سایش



پمپ کامل :چدن ضد سایش



بدنه پمپ :فوالدی



یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور :استیل و برنز ،استیل و گرافیت



سیستم کف گرد :گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش  ۲اینچ فدک

موارد استفاده کفکش های فدک:


جهت پمپاژ آب تمیز



مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی



فواره ها و انتقال آب صاف



آب های آلوده و فاضالب

2

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز  ۲اینچ فدک پمپ

ابعاد کفکش  ۲اینچ فدک پمپ
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کفکش  ۰اینچ سه فاز فدک پمپ
الکتروپمپ های کفکش سه فاز  ۰اینچ فدک پمپ در مدل های F22/1
- F27/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

مشخصات هیدرولیکی:


دبی :حداکثر آبدهی تا  ۰۰مترمکعب در ساعت



هد :حداکثر ارتفاع آبرسانی تا  ۰۸۲متر



گستره دمای سیال ۲ :تا  ۰۲درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:


کالس عایق بندی: F



درجه حفاظت: IP68



خنک کننده موتور :آب صاف



ولتاژ ۰۲۲/۰۸۲ :ولت



فرکانس ۰۲ :هرتز



دور موتور ۲۰۲۲ :دور در دقیقه
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متریال:


جنس پروانه :چدن ضد سایش



پمپ کامل :چدن ضد سایش



بدنه پمپ :فوالدی



یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور :استیل و برنز ،استیل و گرافیت



سیستم کف گرد :گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش  ۰اینچ فدک

موارد استفاده کفکش های فدک:


جهت پمپاژ آب تمیز



مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی



فواره ها و انتقال آب صاف



آب های آلوده و فاضالب
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نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز  ۰اینچ فدک پمپ

ابعاد کفکش  ۰اینچ فدک پمپ
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کفکش  ۰اینچ سه فاز فدک پمپ
الکتروپمپ های کفکش سه فاز  ۰اینچ فدک پمپ در مدل های
 F22/1B - F32/1 - F32/1 B - F54/2 - F54/2B - F72/3 - F92/3F120/4 - F150/5

مشخصات هیدرولیکی:


دبی :حداکثر آبدهی تا  ۰۲مترمکعب در ساعت



هد :حداکثر ارتفاع آبرسانی تا  ۰۰متر



گستره دمای سیال ۲ :تا  ۰۲درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:


کالس عایق بندی: F



درجه حفاظت: IP68



خنک کننده موتور :آب صاف



ولتاژ ۰۲۲/۰۸۲ :ولت



فرکانس ۰۲ :هرتز



دور موتور ۲۰۲۲ :دور در دقیقه
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متریال:


جنس پروانه :چدن ضد سایش



پمپ کامل :چدن ضد سایش



بدنه پمپ :فوالدی



یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور :استیل و برنز ،استیل و گرافیت



سیستم کف گرد :گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش  ۰اینچ فدک

موارد استفاده کفکش های فدک:


جهت پمپاژ آب تمیز



مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی



فواره ها و انتقال آب صاف



آب های آلوده و فاضالب
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نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز  ۰اینچ فدک پمپ
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ابعاد کفکش  ۰اینچ فدک پمپ
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کفکش  ۶اینچ سه فاز فدک پمپ
الکتروپمپ های کفکش سه فاز  ۶اینچ فدک پمپ در مدل های F32/1
- F22/1B - F32/1 B - F50/2

مشخصات هیدرولیکی:


دبی :حداکثر آبدهی تا  ۰۶۲مترمکعب در ساعت



هد :حداکثر ارتفاع آبرسانی تا  ۰۲متر



گستره دمای سیال ۲ :تا  ۰۲درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:


کالس عایق بندی: F



درجه حفاظت: IP68



خنک کننده موتور :آب صاف



ولتاژ ۰۲۲/۰۸۲ :ولت



فرکانس ۰۲ :هرتز



دور موتور ۲۰۲۲ :دور در دقیقه
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متریال:


جنس پروانه :چدن ضد سایش



پمپ کامل :چدن ضد سایش



بدنه پمپ :فوالدی



یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور :استیل و برنز ،استیل و گرافیت



سیستم کف گرد :گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش  ۶اینچ فدک

موارد استفاده کفکش های فدک:


جهت پمپاژ آب تمیز



مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی



فواره ها و انتقال آب صاف



آب های آلوده و فاضالب
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نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز  ۶اینچ فدک پمپ

ابعاد کفکش  ۶اینچ فدک پمپ
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