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شر�ت توان ت� در سال ۱۳۶۲ شم� با هدف ساخت و تولید ادوات �شاورزی و پمپ های

آب تاسیس �ردید.در قدم اول طراحی ی� نوع پمپ �ف �ش را برنامه ریزی و تولید نمود.
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جست و جو... تماس با مادرباره ماآرشیو مقاالتفروش�اهپمپ �ف �شتعرفهخانه

پمپ کف کش ایرانی
پمپ کف کش ایرانی با باالترین کیفیت

پمپ های کف کش یا همان پمپ های EPS در نوع وجود دارند که هم نیاز
مصارف خانگی را پوشش می دهند و هم در مصارف صنعتی و کشاورزی کاربرد
دارند. در واقع پمپ کف کش ایرانی با صاف کردن گل و الی ها، شن های ریز و
لجن های ته نشین شده و همچنین خارج کردن آب آلوده کار کف کشی را
انجام می دهند. توان تک مفتخر است که توانسته با کمک سال ها تجربه در
این امر به شما همراهان عزیز کمک کند تا بهترین پمپ کف کش ایرانی خود را

انتخاب و تهیه فرما�د.

تماس مستقیممشاهده محصوالت

PDF صفحه

محصوالت پمپ کف کش ایرانی توان تک
مشاهده پمپ کف کش

مشاهده همه محصوالت

برای خرید پمپ کف کش ایرانی به مشاوره نیاز

دارید؟

با مشاورین مجرب توان تک در ارتباط باشید

تماس با ما

چرا از پمپ کف کش ایرانی توان تک استفاده کنیم؟
مزایا استفاده از پمپ کف کش ایرانی توان تک

استاندارد های بین المللیهزینه مناسبمصرف پا�ن برق

سایر خدمات ما در توان تک
خدمات ما به مشتریانمان

بهت��ن کف کش ایرانیقیمت پمپ کف کشپمپ کف کشقیمت کف کش

 نکات نصب پمپ کف کش ایرانی

مزایا پمپ کف کش ایرانی

 معایب پمپ کف کش ایرانی

نکات مهم هنگام انتخاب پمپ کف کش

 ویژگی های پمپ کف کش ایرانی

 کاربرد پمپ کف کش ایرانی

اجزا پمپ کف کش ایرانی

کف کش چگونه کار میکند؟

سخن پایانی

همه چیز درباره پمپ کف کش ایرانی

نکات نصب پمپ کف کش ایرانی

از نکات مهمی که در هنگام نصب پمپ کف کش باید رعایت کرد و به آن توجه الزم را داشت این

است که حتما پیش از نصب پمپ �ف �ش ایرانی از یک سایز بودن لوله های خروجی و همچنین

دهانه خود اطمینان حاصل کنید تا به مشکل بر نخورید. یکی دیگر از نکات مهم و قابل تامل این

است که حتما در قسمت خروجی پمپ EPS ایرانی یا همان پمپ کف کش از شیر یک طرفه استفاده

کنید چون در غیر این صورت پس از خاموش کردن پمپ، فشار موجود در پمپ به عقب بر می گردد

و به پروانه پمپ کف کش ایرانی شما آسیب می زند.

مزایای پمپ

پمپ های کف کش انواع و کاربرد های مختلفی دارند اما وقتی صحبت از مزایای آن ها می شود

معموال مزایای یکسانی از جمله کوچک و نسبتا سبک بودن آن ها نام برده می شود. وزن این “پمپ

کف کش ایرانی” به نسبت بسیاری از مشابهان خارجی اش کمتر است و خب این یک مزیت واقعًا

بزرگ است. از دیگر مزایای این پمپ کف کش ایرانی می توان به بازدهی باال در عین کم مصرفی آن

اشاره کرد و خیالتان را بابت مصرف آن ها نیز راحت کرد.

معایب پمپ

اگر درهنگام خرید پمپ کف کش ایرانی دقت الزم را نداشته باشید و به جز�ات خرید آن دقت

نکنید ممکن است در آینده برای شما مشکالت زیادی را به بار بیاورد، در ادامه به معایب و ایراداتی

که اگر آن ها را در هنگام خرید پمپ کف کش ایرانی دقت نکنید ممکن است دچار ضرر و زیان

شوید.

نصب غیر اصولی دستگاه

وجود مشکل در مکش سیستم پمپ کف کش ایرانی

نقص در عملکرد پمپ

مشکل مکانیکی دستگاه

داغ شد بی اندازه پمپ

اختالل در عملکرد دستگاه

هزینه باال برای نگهداری

نکات مهم هنگام انتخاب پمپ کف کش

هنگام خرید پمپ کف کش ایرانی باید نکاتی رو رعایت کنید که به صورت خالصه به تعدادی از این

موارد اشاره میکنیم :

ضمانت کتبی از طرف فروشنده و پشتیبانی

همراه داشتن دفترچه راهنما

داشتن مصرف پا�ن انرژی

قیمت منصفانه

راحتی نصب 

سرعت باال

کم صدا بودن

یوتیوب

ویژگی های پمپ

پمپ کف کش ایرانی یکی از محصوالت با کیفیت و بومی سازی شده سایت توان تک میباشد، و

همچنین پمپ کف کش ایرانی طراحی دقیق و زیبایی دارد که اکثرا برای مصارف کشاورزی و صنعتی

استفاده میشود که از این دیدگاه میتوان فهمید که جایگاه خوبی بین مردم پیدا کرده است، و شامل

مشخصات گوناگونی میباشد :

جنس پوسته : جنس پوسته تاثیر بسیار باالیی دارد که از فوالد و چدن میباشد که در برابر زنگ زدگی

مقاومت بسیار خوبی دارد.

عایق بندی : مهمترین ویژگی و خصوصیت پمپ کف کش ایرانی عایق بندی الکتروپمپ میباشد که

حتی در عمق زیاد آب هیچگونه مشکلی برایش پیش نمی آید.

ام�انات حفاظ� و امنی� : اکثر پمپ ها کلید قطع کن دارند که برای افزایش امنیت و خشک کار

کردن پمپ میباشد.

کاربرد پمپ

کاربردهای زیادی که دارد این پمپ کف کش ایرانی میتواند نیاز تمامی مشتریان را برآورده سازد، به

صورتی میباشد که میتوان گفت برای تمام صنوف و افراد مورد استفاده است که ما سعی در این

داریم بهترین کیفیت ساخت و پشتیبانی محصوالت را داشته باشیم و در این قسمت تعدادی از

کاربردهای این پمپ را برایتان بازگو میکنیم.

مورد استفاده مصارف کشاورزی و مزارع

استفاده در آپارتمان ها و منزل های شخصی و ویالیی

کف کش چاه های آب

سیاالت مختلف صنایع غذایی وصنایع  دارویی

انتقال از مخازن ها و استخرهای عمومی یا شخصی

تخلیه فاضالب مسکونی یا شرکت ها

مورد استفاده در فواره حیاط یا پارک ها

انتقال منابع آب تمیز برای استفاده آب شرب

اجزا پمپ

یک کف کش از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه ای دارند تا بتوانند به درستی

عمل کنند و دچار ایراد نشوند که در این قسمت این اجزای را نام میبریم :

پروانه، اکتروموتور، محور، حلزون درزگیر مکانیکی، کابل، متعلقات

پمپ چگونه کار میکند؟

کار اصلی پمپ کف کش ایرانی انتقال آب و همچنین پمپاژ آب از اعماق زمین است، البته که بعضی

ها برای انتقال لجن و گل و الی معابر آن را توصیه میکنند اما تخصص این دستگاه این است که

برای انتقال آب و پمپاژ آب و سیاالتی که حاوی لجن نباشد مورد استفاده قرار بگیرد بهتر است. و

برای کیشدن لجن و گل والی از بهتر است که از دستگاه مخصوص آن که لجن_کش نام دارد

استفاده شود

سخن پایانی

ممنون از اینکه تا آخر مقاله ی پمپ �ف �ش ایرانی همراه ما بودید و از اینکه توانستیم شما عزیزان

رو راهنمایی کنیم خرسندیم، هرگونه سوال یا ابهامی داشتید میتوانید در بخش نظرات با ما درمیان

بگذارید.

برای به اشتراک گذاری این مطلب با عزیزانتون کافیه روی شبکه اجتماعی مورد نظرتون کلیک کنید

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email 

اولین نفری باشید �ه دید�اهی را ارسال می �نید برای “پمپ �ف �ش ایرانی”
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت �ذاری شده اند *

نام و نام خانواد�ی خود را وارد �نید... نام و نام خانواد�ی 
info@tavantak.com ایمیل 

متن مورد نظر خود را وارد کنید متن پیام 

ارسال

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







�ارخانه: شهریار- بلوار ازاد�ان – خیابان فاطمیان – پال� 25

تلفن �ارخانه: 02165684041

فروش�اه 1 :تهران-خیابان سعدی جنوبی-پال� (355)

021-33930480
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TPB ف �ش فاضالبی صنع��

مصرف انرژی پایین

جنس پروانه چدن

20 ضدآب تا عمق

C°40 دمای مناسب



0

TPS ال�تروپمپ سانتریفیوژ خان�ی

مصرف انرژی پایین

جنس پروانه پالستی� و برنج

C°40 دمای مناسب
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TPH ال�تروپمپ شوفاژی

مصرف انرژی پایین

جنس پروانه پالستی�

C°80 دمای مناسب
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TPC پمپ �ف �ش فاضالبی

مصرف انرژی پایین

جنس پروانه چدن

20 ضدآب تا عمق

C°40 دمای مناسب



0

ورود / عضویت

ارسال

←



tel:02133979619
mailto:info@tavantak.ir
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://tavantak.co/
https://tavantak.co/en/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://tavantak.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://tavantak.co/
https://tavantak.co/cart/
https://tavantak.co/
https://tavantak.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/shop/
https://tavantak.co/blog/
https://tavantak.co/about_us/
https://tavantak.co/contact-us/
https://tavantak.co/comparison/
https://tavantak.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
tel:02165684044
https://tavantak.co/shop/
https://tavantak.co/contact_us/
https://tavantak.co/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://tavantak.co/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4/
https://www.youtube.com/watch?v=18iH8EGBIPg
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/insulation
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
tel:02165684041
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
tel:02133930480
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://tavantak.co/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://tavantak.co/product/%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-tpb/
https://tavantak.co/product/%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-tpb/
https://tavantak.co/product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-tps/
https://tavantak.co/product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-tps/
https://tavantak.co/product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98%db%8c-tph/
https://tavantak.co/product/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98%db%8c-tph/
https://tavantak.co/product/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-tpc/
https://tavantak.co/product/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-tpc/
https://tavantak.co/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4/
https://tavantak.co/en/%d9%be%d9%85%d9%be-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
tel:02133979619

