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نصب پمپ آب خانگی چگونه است؟

نصب پمپ آب خانگی را بهتر است به افراد ماهر در این زمینه بسپارید، ولی با

توجه به اطالعاتی که در ادامه در اختیار شما قرار می دهیم، شاید بتوانید خود به

نصب این نوع پمپ آب بپردازید. معموًال نصب پمپ آب خانگی به انواع آن

بستگی دارد و 2 صورت مخزن دار تحت فشار و بدون مخزن مورد استفاده قرار

می گیرد؛ به همین دلیل شما باید در ابتدا بدانید که پمپ آب موردنظر کدام نوع را

شامل می شود.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

نصب پمپ آب خانگی

همه چیز در مورد نصب پمپ آب خانگی

نصب پمپ آب خانگی
نصب انواع پمپ آب زمانی آسان است که شما بدانید با کدام نوع آن سروکار دارید، قطعًا نصب

پمپ کف کش با پمپ آب بدون مخزن و یا مخزن دار تحت فشار متفاوت است. پمپ آب خانگی در

ظرفیتی ثابت به بازار عرضه نشده است و شما باید مدل ها و ظرفیت های مختلفی را مدنظر داشته

باشید.

با توجه به قدرت پمپ آب می توان این گونه گفت که شما با پمپ آب نیم اسب بخاری، پمپ آب

کوچک آپارتمانی، پمپ آب یک اسب بخار، بوستر پمپ آب و در پایان پمپ آب یک و نیم اسب بخار

روبرو هستید. مدل هایی که گفته شد تا حدودی نحوه نصب مشابهی را شامل می شوند و شما

می توانید با استفاده از مخزن نسبت به نصب هرکدام از مدل های گفته شده در هر قسمتی از فضای

منزل اقدام کنید. معموًال برای نصب این چنین پمپ آب خانگی باید یک سری اقداماتی را برای انجام

لوله کشی در نظر بگیرید؛ به همین دلیل بهتر است به افراد متبحر در این زمینه مراجعه کنید.

نصب پمپ آب خانگی بدون مخزن

نکات ایمنی در زمان نصب پمپ آب خانگی

خرید اینترنتی انواع پمپ آب

نتیجه گیری

همه چیز در مورد نصب پمپ آب خانگی

راهنمای نصب پمپ آب خانگی بدون مخزن

به خاطر داشته باشید که برای نصب پمپ آب خانگی شاید فضای زیادی را نتوان در نظر گرفت و به

همین دلیل باید از پمپ آب خانگی بدون مخزن استفاده کرد. نسبت به پمپ آب خانگی مخزن دار

که جزو پمپ کف کش ایرانی محسوب می شود، نصب این مدل پمپ آب به مراتب آسان تر است.

شما به ابزاری همچون مهره و ماسوره، ست کنترل، شیر یک طرفه و لوله آب البته با قطر مناسب نیاز

دارید. 

بهتر است در همین ابتدای کار این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر به کیفیت ساخت بهترین

پمپ کف کش ایرانی توجه نکنید در کوتاه مدت باید به خرید دستگاه جدید و سپس نصب مجدد

آن بیندیشید. لطفًا همان طور که به قیمت پمپ کف کش و یا هر پمپ آب دیگری توجه می کنید، در

ابتدا به کیفیت آن دقت کنید؛ چرا که همیشه کیفیت تضمین کننده استفاده محصول در طوالنی

 مدت است.

⦁ انتخاب م�ان مناسب

 

انتخاب محل مناسب برای نصب هر نوع پمپ آبی حتی پمپ کف کش ایرانی یا مدل های خانگی

قطعًا در اولویت قرار می گیرد. به این دلیل محل موردنظر باید کامًال به دور از نور خورشید یعنی

سرپوشیده باشد. سطحی که برای نصب پمپ آب موردنظر یعنی خانگی در نظر می گیرد، باید کامًال

یکدست و مسطح باشد. چنانچه پمپ آب شما قدرتی بیش از نیم اسب بخار را شامل می شود بهتر

است، به عایق کاری صوتی محل موردنظر برای نصب هم بی توجه نباشید، بدین ترتیب با آلودگی

صوتی روبرو نخواهید شد.

عمدتًا پمپ آب را به راحتی می توان به لوله آب اصلی کنتور متصل کرد. در این شرایط باید با استفاده

از مهره و ماسوره، لوله آب را از 2 طرف به لوله اصلی آب و ورودی پمپ آب خانگی متصل کنید.

توجه داشته باشید که شیر یک طرفه را بعد از پمپ آب خانگی قرار دهید، این گونه در هنگام خاموش

بودن پمپ آب فشاری احساس نخواهد شد. 

حال نوبت به متصل کردن ست کنترل است که شما باید روی خط لوله آب خروجی از پمپ آب

خانگی به اتصال آن بپردازید. این نکته را به هیچ عنوان در هنگام نصب این نوع پمپ آب خانگی

نادیده نگیرید که اندازه ورودی و خروجی پمپ آب باید کامًال با اندازه لوله آب منزل تناسب داشته

باشد.

نکات ایمنی در زمان نصب پمپ آب خانگی

لطفًا برای نصب پمپ آب خانگی به هد پمپ آب خانگی بی توجه نباشید. از آزمایش دبی پمپ آب

خانگی همراه با بررسی تعداد واحد و طبقه غافل نشوید، به هیچ عنوان اجازه ندهید که پمپ آب

خانگی شما در مواجه با باران قرار گیرد و استفاده از سرپوش را نادیده نگیرید.

همچنین در مکانی نمناک و خیس نباید به نصب پمپ آب های خانگی اقدام کنید. برای نصب پمپ

آب مخزن دار خانگی باید پمپ آب را پا�ن تر از مخزن نصب کنید. اتصاالتی که برای نصب بکار

گرفته می شود باید با استفاده از نوار تفلون آب بندی شود و مهم تر از همه عایق کاری پمپ آب در

محلی که احتمال یخ زدگی وجود دارد را نباید از یاد برد. در پایان به خاطر داشته باشید که باید

مخزن موردنظر را برای استفاده از پمپ آب با توجه به تعداد طبقه و واحد در نظر بگیرید.

خرید اینترنتی انواع پمپ آب

قیمت پمپ آب بدون مخزن، قیمت پمپ آب مخزن دار و قیمت کف کش همیشه جزء چالش هایی

به شمار می آیند که ذهن خریداران را مشغول می کنند. معموًال خرید انواع پمپ آب را بهتر است

به صورت آنالین تجربه کنید. توان تک یک سایت معتبر در این زمینه است که شما را با کیفیت باال و

قیمت مناسب محصوالت این چنینی روبرو می کند. توجه داشته باشید که این سایت اولین تولید

کننده پمپ آب کف کش تک فاز در ایران و صادرکننده پمپ به کشور آلمان است که موارد گفته شده

می توانند به سابقه باالی این مجموعه اشاره واضحی داشته باشند.

شما برای خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی بهتر است با مشاورین این مجموعه در ارتباط باشید تا

در طوالنی  مدت نسبت به انتخاب خود مطمئن بوده و خرید خود را یک خرید اقتصادی و

مقرون به صرفه در نظر بگیرید. متأسفانه برخی هنوز با مزایای خرید اینترنتی به صورت کامل آشنا

نشده اند و به  همین  دلیل، از قیمت های گزاف و جنس های بی کیفیت بازار سنتی برای خرید انواع

پمپ آب استفاده می کنند.

سخن پایانی

هر آنچه “برای نصب پمپ آب خانگی” الزم و ضروری بود را مورد بررسی قرار داده ایم. بهتر است

بدانید که امروزه استفاده از پمپ آب در منازل مسکونی و صنایع گوناگون بسیار مورد توجه و

استقبال قرار گرفته است. به همین دلیل خرید آنالین از توان تک و نصب اصولی این محصوالت

می تواند در طوالنی مدت شما را نسبت به نحوه انتخاب خود برای خرید راضی نگه دارد. توصیه ما

برای نصب پمپ آب خانگی مراجعه به تعمیرکاری ماهر و متبحر در این زمینه است تا در کم ترین

زمان ممکن عملیات نصب به صورت اصولی انجام پذیرد.

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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