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طرز کار پمپ آب چگونه است؟

طرز کار پمپ آب به مرغوبیت و کیفیت قطعات و اجزای تشکیل دهنده آن مرتبط

می شود، بهتر است بدانید که انواع پمپ آب امروزه جزء پرفروش ترین محصوالتی

به شمار می آیند که در هر نوع ساختمانی الزم و ضروری است. چنانچه در هنگام

خرید پمپ آب در مورد طرز کار پمپ آب دقت نداشته باشد، شاید عملکرد مناسب

و اصولی را نتوانید در طوالنی مدت از پمپ آب انتخابی خود انتظار داشته باشید.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

طرز کار پمپ آب

بررسی طرز کار پمپ آب خانگی

طرز کار پمپ آب
امروزه که برآورد قیمت کف کش این چنین موردتوجه و استقبال قرار گرفته است، به نظر شما به چه

دلیل پمپ آب این گونه به وسایل الزم و کاربردی ساختمان ها تبدیل شده است؟ می توان گفت همه

چیز به افت فشار آب و کمبود این مایع حیات مرتبط است. در ساختمان ها متأسفانه بحرانی به نام

کمبود فشار آب بسیار موضوع آزاردهنده ای به شمار می آید که می تواند آرامش ساکنین را کامًال برهم

بزند. در این شرایط استفاده از پمپ آب خانگی یک گزینه کارآمد و مفید به حساب می آید. شما برای

انواع ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی و… می توانید استفاده از انواع پمپ آب را بالمانع و

بسیار مفید در نظر بگیرید.

اجزای پمپ آب خانگی

راهنمای خرید پمپ آب

خرید اینترنتی پمپ آب

نصب اصولی پمپ آب

نتیجه گیری

بررسی طرز کار پمپ آب خانگی

برای آشنایی هرچه بهتر با طرز کار پمپ آب همچون پمپ کف کش ایرانی، بهتر است بدانید که

الکتروموتور مهم ترین قطعه ای است که می تواند نیروی مورد نیاز پمپ آب را برای افزایش و باال

بردن فشار آب تأمین کند. الکتروموتور زمانی که انرژی مورد نیاز را تأمین می کند، سیال وارد محفظه

پمپ آب می شود و سپس پروانه می تواند پروسه چرخش خود را آغاز کند.

حال که پروانه در حال چرخش است، انرژی جنبشی نیز به وجود می آید و می تواند به سیالی که در

حال عبور است، منتقل گردد. بدین ترتیب است که فشار بیشتر و سیال باالتری برای عبور به وجود

آید. این نکته را ب خاطر بسپارید که پمپ آب های خانگی معموًال نیرویی مانند الکتریسیته را به

انرژی حرکتی تبدیل می کنند. پمپ آب یک نوع دستگاه مکانیکی است که با انتقال انرژی با سیال در

حال عبور، فشار را افزایش داده و این گونه است که با مشکلی مانند افت فشار در ساختمان روبرو

نخواهید شد، خصوصًا در طبقه های باالی ساختمان.

اجزای پمپ آب خانگی

شما برای خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی طبیعتًا باید جنس مرغوبی را انتخاب کنید که با

قطعات باکیفیت خود بتواند بهترین عملکرد را به نمایش بگذارد. از جمله اجزای تشکیل دهنده انواع

پمپ آب خانگی می توان به دنده پمپ آب، پیستون پمپ، گیج فشار پمپ آب خانگی، دنده و

دیافراگم پمپ آب، نوار گرافیتی و واشر کاغذی، رینگ خنک کاری پمپ آب، هوزینگ پمپ، شافت و

پایه پمپ آب خانگی،کلید اتومات پمپ، پروانه و بوش پمپ آب و بلبرینگ پمپ اشاره کرد. این

نکته را به خاطر داشته باشید که خرابی هرکدام از اجزای گفته شده، صد درصد روی عملکرد اصلی

دستگاه مورد نظر تأثیر واضح خود را می گذارد.

راهنمای خرید پمپ آب

شما در هنگام خرید پمپ کف کش و انواع پمپ آب بهتر است به نکات ریز و درشتی توجه کنید.

این نکته را به خاطر بسپارید که اگر به کیفیت دستگاه توجه نکنید و صرفا به قیمت پمپ کف کش

اهمیت دهید، طبیعتًا عملکرد مناسبی را در طوالنی مدت نمی توانید انتظار داشته باشید. همیشه

کیفیت در عمر مفید دستگاه نقش پررنگی را ایفا می کند.

شما همیشه باید تعداد طبقه های ساختمان را مورد بررسی قرار دهید و سپس بهترین پمپ کف

کش ایرانی مورد نظر خود را انتخاب کنید. این که در هر واحد چه تعداد شیر به کار رفته است، متراژ

واحدهای ساختمانی چه مقدار است و در هر طبقه چند واحد وجود دارد، همگی از جمله عوامل مهم

و کلیدی برای خرید هوشمندانه انواع پمپ آب به شمار می آیند. معموًال بررسی این نکته که هر واحد

چه میزان آب مصرفی دارد را نیز نباید نادیده گرفت. در غیر این صورت انتخاب این دستگاه

نمی تواند انتخاب مناسب و ایده آلی در طوالنی مدت باشد.

خرید اینترنتی پمپ آب

حال که در مورد “طرز کار پمپ آب” با شما صحبت کرده ایم، بهتر است بدانید که برای خرید یک

دستگاه مناسب با قطعاتی با کیفیت و مرغوب شما باید از فروشگاهی معتبر و باسابقه به خرید این

محصول بپردازید. توان تک یکی از فروشگاه های معتبر و پرفروشی است که قیمت کف کش مناسبی

دارد و شما را در این زمینه یاری می کند. انواع پمپ آب را با قیمتی مناسب به صورت آنالین در

کمترین زمان ممکن می توانید به سبد خرید خود اضافه کنید. توجه داشته باشید که امروزه با

پیشرفت تکنولوژی الزم نیست به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کنید، تنها با یک کلیک ساده

خرید شما در این سایت امکان پذیر است.

نصب اصولی پمپ آب

همان طور که طرز �ار پمپ آب یک مسئله جدی به شمار می آید، سرویس و نگهداری اصولی آن را نیز

نباید نادیده گرفت. پمپ آب یک نوع قطعه مکانیکی است که در ساختمان های گوناگون

مورداستفاده و کاربرد قرار می گیرد. چنانچه این قطعه به درستی نصب نگردد در کوتاه مدت خرابی و

عیب و ایرادهای ریز و درشتی را به وجود می آورد. معموًال نصب پمپ آب را باید به افراد ماهر و

متخصص در این حوزه بسپارید، در غیر این صورت قطعًا با چالش های ریزودرشتی روبرو خواهید

شد. حتی باید این نکته را به خاطر بسپارید که اگر در هنگام مواجهه با انواع خرابی و عیب و ایراد

هرچه سریع تر به تعمیرکار مراجعه نکنید، قطعًا با خسارت های پرهزینه تری روبرو خواهید شد.

کالم اخر

همچنان که به قیمت پمپ کف کش توجه می کنید، باید این موضوع را نیز مهم و حائز اهمیت در

نظر بگیرید که اگر به کیفیت قطعات پمپ آب در انواع گوناگون توجهی نداشته باشید، قطعًا در دراز

مدت نمی توانید به نحو احسنت از این چنین قطعاتی استفاده کنید و کمبود فشار آب را جبران کنید.

در حال حاضر بسیاری از افراد در هنگام خرید انواع پمپ آب تنها به قیمت خرید توجه نشان

می دهند، این معیار به خودی خود معیار درستی است ولی نه تا زمانی که تنها معیار موجود باشد.

به این دلیل که اگر به کیفیت و مرغوبیت پمپ آب دقت نکنید، در کوتاه مدت قیمت ارزان نمی تواند

تضمین کننده استفاده محصول باشد. توصیه ما را جدی بگیرید و همیشه برای طرزکار درست و

عملکرد مناسب دستگاه های این چنینی سعی کنید به کیفیت قطعات به کار رفته توجه بیشتری داشته

باشید. در غیر این صورت از انتخاب خود پشیمان خواهید شد.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها عضو خبرنامه ما شوید

10 سال خدمات پس از فروشمشاوره و پشتیبانی رای�انصادر �ننده پمپ به �شور آلمانایمیل خود را وارد �نید
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