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پمپ کف کش
نمایندگی فروش انواع پمپ کف کش توان تک

پمپ آب یکی از تجهیزات مهم صنعتی می باشد که عالوه بر کاربرد آن در

صنعت ، در منازل مسکونی نیز به کار می رود. پمپ کف کش (EPS) یا همان

پمپ لجن کش به منظور خارج کردن پسماند ها ، گل و الی و لجن های ته

نشین شده و یا فاضالب های صنایع استفاده می شود. ساز و کار این پمپ ها

با بکارگیری از افزایش فشار و ایجاد مکش آب از سطح پمپ بهره می گیرد.

پمپ کف کش توانایی پمپاژ کردن آب از چاه هایی با عمق 100 متر و مکش

لجن از استخرهای بزرگ را دارد. شرکت توان تک با ارائه خدمات منحصر به فرد

شما را در خرید دستگاه پمپ کف کش راهنمایی خواهد کرد.

تماس مستقیممشاهده محصوالت

►

pdf صفحه

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

کارکرد مناسب و مفید بودنه��نه پای�ن تعمی� و نگهدا�یظرفیت کا�ی باال

برای خرید دستگاه پمپ کف کش به مشاوره

نیاز دارید؟

با مشاورین مجرب توان تک در ارتباط باشید!



تماس با ما

محصوالت توان تک
مشاهده دستگاه پمپ کف کش

مشاهده همه محصو��ت

انواع پمپ کف کش

اجزای تشکیل دهنده پمپ کف کش

 آشنایی با مزایای استفاده از پمپ کف کش

انواع پمپ کف کش از نظر عملکرد پمپ

انواع پمپ کف کش از نظر خنک شدن

کاربرد موتور برق در کف کش

همه چیز درباره پمپ کف کش

انواع پمپ کف کش

به طور کلی پمپ آب کف کش به دو نوع پمپ کف کش تک فاز و یا سه فاز طبقه بندی می شود.

پمپ های تک فاز برای مصارف خانگی و پمپ های سه فاز کاربرد های کشاورزی و صنعتی دارد.

برای نگهداری و داشتن یک پمپ کف کش سالم با طول عمر باال باید حتما توجه داشته باشید که

این دستگا ها همواره باید داخل آب روشن شوند زیرا اگر به صورت خشک شروع به کار کند موتور

آن دچار مشکالت جدی می شود.

توان پمپ های کف کش از یک تا پانزده اسب بخار متفاوت است و بنا به نوع استفاده، توان

دستگاه مناسب انتخاب می شود. بنابراین می توان اشاره کرد که خرید پمپ کف کش نیز با توجه

به نوع و توان مصرفی آن ، متفاوت است. الزم به ذکر است که استفاده از پمپ کف کش معمولی

برای پمپاژ و استخراج آب از چاه هایی با عمق کم پیشنهاد میشود. در صورت داشتن چاه هایی با

عمق زیاد و قطردهانه کم بهتر است از پمپ های شناور استفاده کرد.

اجزای تشکیل دهنده پمپ کف کش چیست؟

اجزای تشکیل دهنده یک پمپ آب کف کش شامل بدنه موتور ، استاتور ، یاتاقان ، روتور ، سیلندر

روغن ، بدنه پمپ کف کش ، بست های مکانیکی ، حلقه های نگهدارنده ، پایه پمپ کفکش ، کلگی

کف کش و پروانه پمپ آب کف کش می باشد. اجزای تشکیل دهنده دستگاه های صنعتی بر پایه

همین اجزا اما در ابعاد وسیع تر می باشد.

الکتروپمپ الکتروپمپ یک پمپ برای انتقال مایعات از منبع و مبدا به مقصد یا گردش مایع در

اطراف یک سیستم است.

آشنایی با مزایای استفاده از پمپ کف کش

جلوگیری از خسارات احتمالی هنگامی که باران شدید شروع به باریدن می کند، آب زیادی در سطوح

زیر زمین جاری می شود به همین دلیل جریان های آبی شدید می تواند به تاسیسات زیرزمینی و

زیرساخت های فاضالبی آسیب جدی وارد کند. بهره گیری از پمپ های آب کف کش باعث

جلوگیری از طغیان آب و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل خواهد شد.

کاهش خطر آتش سوزی

تاسیساتی زیرزمینی آبی مانند سیستم های گرمایشی یا وجود انواع وسایل الکتریکی که با جریان

آب سر و کار دارند ، به علت رسانا بودن جریان برق می تواند باعث بروز آتش سوزی شود. در این

شرایط استفاده از پمپ های سانتی متر همواره توصیه می گردد.

ظرفیت کاری باالهزینه نگهداری مناسب

کاهش خطر آتش سوزیکاهش ظهور کپک ها

 

انواع پمپ کف کش از نظر نوع عملکرد پمپ

پمپ مستغرق

با تبدیل کردن انرژی چرخشی به انرژی جنبشی به انرژی فشار آب را به سطح های زمین انتقال می

دهد. “پمپ کف کش” مستغرق کاربرد های فراوانی در حوزه های پمپ های عمومی صنعتی، پمپاژ

فاضالب، پمپاژ آب زهکشی، پمپاژ آب دریا، پمپاژ دوغاب، پمپاژ آب های زیر زمینی مورد استفاده قرار

می گیرد.

پمپ شافت و غالف

در زمان حال از این نوع پمپ ها کمتر استفاده می کنند و حتی شاید بتوان گفت که استفاده از این

نوع پمپ ها منسوخ شده و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند. این نوع پمپ ها به دلیل داشتن

الکتروموتور جهت چرخیدن پروانه های پمپ استفاده می شوند امکان قرار گیری درون آب را

نداشته و باید از آن ها در بیرون از چاه استفاده شود. از این نوع پمپ ها در طرح های بزرگ آب

رسانی اعم صنعتی و کشاورزی به کار گرفته می شوند که دارای فشار آبدهی زیاد و در عین حال کار

متوسط هستند.

انواع پمپ کف کش از نظر خنک شدن

پمپ کف کش از نظر خنک شدن دارای دو حالت است:

– آب خنک: این مدل از پمپ ها توسط آب خنک می شوند که سیم پیچی اند و دارای روکش ضد

آب هستند

– روغن خنک: این مدل از پمپ ها نیز توسط روغن خنک می شوند که در محصوالت توان تک از

روغن ترانس که بهترین روغن موجود در بازار است استفاده میشود.

کاربرد موتور برق در پمپ کف کش

با استفاده از پمپ کف کش می توان آب های آلوده موجود در بستر منبع آب را تخلیه کرده و در از

بین بردن پسماند های آن نقش مهمی ایفا کرد. کارکرد این وسیله به واسطه یک موتور الکتریکی و

پروانه بوده و ایجاد نیروی سانتریفیوژی، انرژی الزم برای انجام فعالیت های پمپ کف کش را فراهم

می کند. الکتروموتور برای ایجاد مکش به نیروی برق احتیاج دارد . بنابراین موتور برق، انرژی الزم را

تامین کرده و برای پمپ کف کش بسیار الزم و ضروری است. نبود برق یا عدم دسترسی به منابع

آبی باعث شده است تا موتور برق کاربرد وسیعی داشته و برای انواع مختلف پمپ کف کش تهیه

شود . این وسیله باعث می شود تا بتوانید در هر شرایطی امالح ته نشین شده آب را خارج کرده و

آن را از انواع آلودگی ها پاک کنید.

ویدیو در یوتیوب

سواالت متداول در مورد پمپ کف کش





چه نوع پمپ کف کش مناسب نیاز من است؟!

همانطور که پیش تر گفتیم پمپ آب کف کش را به دو نوع تک فاز و سه فاز تقسیم می کنند که

برای مصارف خانگی از تک فاز و برای مصارف کشاورزی و صنعتی از سه فاز استفاده می شود. اما

برای اطالع دقیق تر از پمپ کف کش مناسب نیاز خودتان، همواره می توانید با کارشناسان توان

تک در ارتباط باشید.

پمپ آب کف کش چه انواعی دارد؟

این مطلب را به اشتراک بگذار...

Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email 

پمپ آب کف کش

 gg.ggcutt.lybitly.com

 insprl.comrb.gytinyurl.com

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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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
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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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