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مفهوم دبی پمپ آب چیست؟

دبی پمپ آب یک نوع پارامتر است که برای شناخت پمپ آب مورد بررسی قرار

می دهند و محاسبه آن بر اساس متر مربع بر ثانیه یا گالن بر ساعت انجام

می پذیرد. دبی پمپ آب و هد دو مقوله کامًال مرتبط با یکدیگر هستند که نمی توان

جدا از هم مورد بررسی قرار داد. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

دبی پمپ آب

همه چیز در مورد دبی پمپ آب

دبی پمپ آب
مقداری از مایع پمپ آب که جابه جایی آن در واحد زمان انجام می شودرا به عنوان دبی و یا حجم

پمپ آب می شناسند و این چنین است که محاسبه دبی آب را می توان بر حسب متر مربع بر ثانیه یا

به قول معروف گالن بر ساعت در نظر گرفت. عمدتًا برای اینکه بتوان دبی پمپ آب را به صورت

اختصاری بیان کرد به عنوان Q می شناسند. رابطه ای که بین دبی و هد در پمپ آب وجود دارد را

نباید نادیده گرفت، یعنی با افزایش پمپ آب باید به کاهش دبی فکر کنید و در نتیجه هر چقدر دبی

بیشتر باشد، شما باید کم ترین قدرت پرتاب آب را برای پمپ آب در نظر بگیرید. شاید به همین دلیل

است که امروزه انواع کارخانه ها که به تولید پمپ های خانگی می پردازند در کنار محصوالت تولیدی

خود به انتشار منحنی دبی و هد نیزتوجهی نشان می دهند. توان تک نیز در هنگام تولید پمپ کف

کش دستورالعمل هایی را ارائه می دهد. حال باید به مفهوم هد پمپ آب هم بپردازیم.

هد پمپ آب چیست؟

محاسبه دبی پمپ آب

منحنی پمپ آب چیست؟

بررسی تعداد شیرهای آب ساختمان

خرید اینترنتی پمپ آب

نتیجه گیری

همه چیز در مورد دبی پمپ آب

هد پمپ آب چیست؟

هد پمپ آب که به آن فشار هم گفته می شود میزان ارتفاعی است که پمپ قادر است مایع را در آن

باال ببرد و معموًال توجه داشته باشید که زمانی که آب از طریق پمپ پمپاژ خود را به سمت باال انجام

می دهدهد معادل ارتفاعی است که آب را در جریان گرفته و بر اساس متر و یا فوت می توان به

محاسبه هد پمپ پرداخت. هد پمپ را به صورت اختصار H معرفی می کنند.

محاسبه دبی پمپ آب

از معیارهای متفاوتی برای بررسی مقدار دبی در پمپ آب می توان استفاده کرد که معموًال اولین

معیار بررسی تعداد افرادی است که در ساختمان مورد نظر سکونت دارند؛ همچنین تعداد حمام را نیز

باید در ساختمان مورد بررسی قرار داد. قیمت کف کش با توجه به کاربرد آن برآورد می شود و در

مورد قیمت پمپ آب قطعًا دبی نقش مهمی را ایفا می کند. بدین ترتیب که با باال بودن تعداد افراد

شما باید بی بیشتری را برای پمپ مورد نظر انتخاب کنید. برای اینکه شما را با نمونه ای در این باره

آشنا کنیم، بهتر است بدانید ساختمانی که 4 نفر ساکن آن هستند و از 2 حمام استفاده می کنند،

معموًال به ۲۰۰۰ گالن در ساعت برای دبی آب پمپ موردنظر نیاز خواهند داشت. برای یک خانواده 2

نفره که از 1عدد حمام استفاده می کنند، دقیقًا باید نصف این عدد را در نظر بگیرید و به همین خاطر،

می توان گفت یکی از پارامترهای اصلی برای محاسبه مقدار دبی که در پمپ آب مورد نیاز است،

توجه به تعداد افرادی است که در ساختمان ساکن بوده و همچنین تعداد حمام هایی است که مورد

استفاده قرار می دهند.

منحنی پمپ آب چیست؟

منحنی پمپ آب یک شاخصه است که برای محاسبه دبی معموًال کارخانه تولید کننده آن را ارائه

می دهد. معموًال برای انطباق نیاز ساختمان با پمپ آب از این منحنی استفاده می کنند و این منحنی

نشان می دهد که با کاهش دبی پمپ شما می توانید هد بیشتری را در دسترس داشته باشید و

می توان گفت هر چقدر دبی پمپ افزایش یابد پمپ به خاطر نیروی اصطکاک باید هد بیشتری را

برای پمپ مورد استفاده قرار دهد. میزان دبی و هد یکی از دالیل برآورد قیمت پمپ آب به شمار

می آید و قیمت پمپ کف کش هم با توجه به شاخصه های متفاوت خود مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی تعداد شیرهای آب ساختمان

احتماًال با این نکته روبرو نشده اید اما می توان گفت که باید این قابلیت را داشته باشد که کلیه

شیرهایی که شما در ساختمان مورد استفاده قرار می دهید را به خوبی پوشش دهد. چنانچه شما

دبی مناسبی را برای پمپ آب ساختمان خود مورد استفاده قرار ندهید، مشکالتی نظیر فشار آب را

باید تجربه کنید؛ چرا که دبی در پمپ آب با اندازه پمپ کامًال در ارتباط است و شاید به همین دلیل

است که دبی پمپ های ۴ اینچ با دبی پمپ های ۳ اینچ ساختاری کامًال متفاوت را ارائه می دهند و

عمدتًا برای یک ساختمان ۵ طبقه که دارای ۱۰ واحد است و در هر واحد ۱۰۰ شیر آب را به صورت

کلی ارائه می دهد، شما اهمیت دبی را می توانید با یک هتل ۱۰ طبقه با ۱۰۰۰ شیر آب به راحتی مورد

بررسی قرار دهید. به همین علت است که تعداد شیرهای آب ساختمان یکی از معیارهای اصلی برای

سنجیدن دبی برای پمپ آب به شمار می آید. همان طور که پمپ کف کش ایرانی را بر اساس

معیارهای گوناگونی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند، در مورد پمپ آب هم باید فاکتورهای

گوناگونی را مدنظر قرار داد.

خرید اینترنتی پمپ آب

معموًال برای خرید آنالین و اینترنتی انواع پمپ آب خانگی همیشه دو اصطالح در بین افراد وجود

دارد، یکی دبی و دیگری اصطالحی به نام هد است که به همین خاطر شما باید با مفهوم دبی و

اهمیت هد آشنا باشید؛ چرا که این دو مقوله کامًال با یکدیگر در ارتباط هستند و معموًال اگر در هنگام

خرید پمپ آب خانگی به نوع ساختمان و آپارتمان خود توجه نکنید، نسبت به خرید خود کامًال

دلسرد خواهید شد؛ چرا که با مشکالت تنظیم فشار آب خصوصًا در طبقات واحدهای باالیی روبرو

خواهید شد و همان گونه که می دانید امروزه استفاده از پمپ آب جهت جلوگیری از مشکالتی نظیر

فشار آب بسیار مهم و ضروری است. در هنگام خرید پمپ آب در انواع گوناگون باید به برندهای

معتبر توجه بیشتری داشته باشید، همان گونه که برای خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی از برند

توان تک استقبال می کنید، بهتر است برای خرید پمپ آب هم به برندهای ایرانی بی توجه نباشید. 

کالم اخر

با بررسی یکی از معیارهای مهم برای خرید پمپ آب می توان از دبی پمپ آباستفاده کرد. دبی و هد

پمپ آب 2 معیار اساسی و مهمی به شمار می آیند که امروزه در هنگام خرید پمپ آب باید به نحو

احسنت مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها در خبرنامه ما مشتر� شوید

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