
راه های ارتباطی

021-33979619021-33979619

info@tavantak.irinfo@tavantak.ir

تهران - خیابان سعدی جنوبی - پال� (تهران - خیابان سعدی جنوبی - پال� (288288))

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.

توان ت�

Copyright 2020 Tavan tak jam.com

فار�

جست و جو... تماس با مادرباره ماآرشیو مقاالتفروش�اهپمپ �ف �شتعرفهخانه

خازن پمپ آب چیست و چه کاربردی دارد؟!

خازن پمپ آب یکی از قطعات مهم و کاربردی محسوب می شود که در گذر زمان

شاید دچار استهالک شود و به تعویض نیاز داشته باشد. عمدتًا خازن مناسب پمپ

آب را به 2 صورت استارتر و دیگری دائم کار می توان مورد کاربرد قرار داد. وظایف

هر کدام از این 2 نوع خازن پمپ آب برای عملکرد بهتر خود به شرایط نگهداری

خاصی مرتبط است. ما در ادامه به معرفی انواع خازن های پمپ آب و زمان

تعویض آن ها خواهیم پرداخت.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

خازن پمپ آب

همه چیز در مورد خازن پمپ آب

خازن پمپ آب
زمانی پمپ کف کش ایرانی با استفاده از خازن استارتر مورد استفاده قرار می گیرد که برای تأمین برق

از پریز کمک بگیرد. چنانچه پمپ آب فاقد این نوع خازن باشد، موتور دستگاه قادر نخواهد بود

عملکرد مناسبی را ارائه دهد و شما را تنها با تولید صدا روبرو خواهد کرد. معموًال قیمت خازن استارتر

در مقایسه با خازن دائم کار باالتر است؛ زیرا ظرفیت بیشتری را به خود اختصاص می دهد. خازن

دائم کار بعد از روشن شدن دستگاه وارد مدار شده و می تواند الکتریسیته ای که پمپ آب به آن نیاز

دارد را به سادگی تأمین کند. در انواع پمپ های خانگی و حتی صنعتی معموًال استفاده از خازن دائم

کار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. خازن طبق وظیفه خود یعنی ذخیره انرژی الکتریکی و تزریق این

انرژی در هنگام نیاز موتور، باعث می شود که جزء قطعات بسیار مهم معرفی گردد.

مزیت خازن استارتر

تعویض خازن پمپ آب
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خرید غیرحضوری انواع خازن
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همه چیز در مورد خازن پمپ آب

مزیت خازن استارتر

می توان گفت واحد اندازه گیری خازن مورد استفاده در پمپ کف کش، میکرو فاراد (μF) است.

عمدتًا خازن استارتر با وجود پوشش پالستیکی خود بسیار سخت است. در صورتی که خازن دائم کار

جنسی فلزی همچون استیل و آلومینیوم دارد. زمانی که خازن دائم کار خراب شده باشد، شما را

صدایی زوزه مانند روبرو خواهد کرد. مادام که خازن نزدیک به سوختگی باشد، خازن ظرفیت

خوانش خود را کاهش می دهد. عمدتًا ساختار داخلی خازن دائم کار را نمی توان ایمن در نظر گرفت

و احتمال شکستگی اتصاالت داخلی خازن را افزایش می دهد.

تعویض خازن پمپ آب

شما حتی اگر به خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی هم بپردازید، قطعًا به مرور زمان قطعاتی

همچون خازن مستهلک شده و به تعویض نیاز خواهد داشت. در این میان، عمر مفید خازن نیز 3

سال برآورد می شود و متأسفانه به خاطر تولید خازن هایبی کیفیت و نامرغوبی که امروزه در بازار

شاهد آن هستیم، احتماًال باید عمر مفید خازن را کمتر از این عدد حتی در نظر بگیریم.

زمانی عمر مفید خازن کاهش می یابد که در برابر گرما و حرارت قرار بگیرد؛ به همین دلیل پمپ آب را

در مکانی به  دور از نور خورشید و خنک نصب کنید. شاید تابه حال این موضوع به گوش شما نرسیده

باشد که موتور ممکن است توسط خازن دچار عیب و ایراد شود، رخ دادن هرگونه فرایند شیمیایی و

حتی نشتی درون خازن به انفجار بی صدای قطعه منجر خواهد شد و همین امر دلیل خرابی

موتورپمپ آب نیز خواهد بود. به عبارتی می توان گفت که عالمت تعویض خازن می تواند باد کردن

و یا سوراخ شدن این قطعه باشد.

برای تعویض خازن، پمپ آب را از برق جدا کرده، جعبه کنترل برق پمپ را بگشا�د و اتصال خازن را

قطع کنید. بعد از جدا کردن خازن مشکل دارد، خازن پمپ آب جدید را نصب کنید. بعد از بستن

جعبه کنترل برق پمپ، نوبت اتصال پمپ آب به برق است.

عالئم خرابی خازن

امروزه با توجه به قیمت پمپ کف کش قطعًا خرید آن مقرون به صرفه است ولی زمانی این خرید،

هوشمندانه خواهد بود که شما بتوانید به صورت اصولی از آن نگه داری کنید. در این میان، بهتر است

به قطعات دستگاه همانند خازن توجه کنید و با عالئم خرابی آن آشنا باشید.

خرابی خازن را با عملکرد آهسته و بسیار ُکند در ابتدای شروع کار می توان تشخیص داد. گرم شدن

بیش از اندازه بدنه پمپ آب نیز یکی دیگر از عالئم و دالیل اصلی خرابی این قطعه به شمار می آید.

در هنگام راه اندازی اگر متوجه لرزش بی مورد و ناخوشایند موتور دستگاه شوید، بهتر است بدانید که

احتماًال خازن دستگاه دچار عیب و ایراد شده است؛ همچنین دلیل سوراخ شدن و باد کردن خازن نیز

می تواند نشتی آن باشد؛ زیرا محتوی داخل خازن روغنی است.

خرید غیرحضوری انواع خازن

برای خرید انواع خازن مورد استفاده از انواع پمپ آب خانگی، سایت توان تک بهترین گزینه برای

خرید غیرحضوری به شمار می آید. همان گونه که برای برآورد قیمت کف کش این سایت را مناسب

می دانید، توصیه ما به شما این است که به  خرید آنالین و اینترنتی انواع خازن هم دلخوش کنید.

این سایت معتبر در طوالنی مدت بهترین محصوالت را با قیمت مناسب به شما پیشنهاد خواهد

داشت.

معموًال قیمتی که شما به صورت مستقیم بررسی می کنید، نسبت به بررسی قیمت در بازار سنتی زمین

تا آسمان اختالف دارد. به این دلیل که قیمت بازار سنتی همیشه با برآورد واسطه و دالل محاسبه

می شود و این خود به نفع خریدار نیست. در صورتی که در خرید غیرحضوری، خرید به صورت

مستقیم و بدون هزینه واسطه محاسبه می شود و قطعًا از لحاظ اقتصادی یک آپشن مهم برای

خریدار به شمار می آید.

کاربرد خازن

“خازن پمپ آب” تنها مختص استفاده دستگاهی همچون پمپ آب نیست و می توان برای

دستگاه های دیگری همچون تهویه مطبوع، آبگرمکن، پکیج، جکوزی، فن های صنعتی، کوره های

صنعتی، گیت های برقی و الکتروموتورهای تک فاز مورد استفاده قرار داد. برای پمپ هایی نظیر

پمپ های آب لجن کش، پمپ های کف کش، پمپ های شناور و پمپ های آب خانگی نیز می توان از

خازن در انواع گفته شده استفاده کنید. توجه داشته باشید که خازن نقش بسیار مهمی را در هرکدام

از دستگاه های گفته شده به خود اختصاص می دهد و به همین دلیل، در هنگام خرید خازن به

کیفیت و مرغوبیت خازن نسبت به قیمت آن توجه بیشتری داشته باشید.

کالم اخر

سایت توان تک یک مرجع عالی برای خرید انواع خازن پمپ آب به شمار می آید. امروزه با پیشرفت

تکنولوژی قطعًا خرید آنالین بسیار مورد توجه تر قرار می گیرد. مادامی که شما با عالئم و نشانه های

خرابی خازن رو برو شوید، بهتر است هرچه سریع تر به تعویض این قطعه اقدام کنید؛ چراکه خرابی آن

می تواند به قطعات مهم دیگر دستگاه همچون موتور هم مربوط شود، به همین دلیل بهتر است

هرچه سریع تر به تعویض خازن مورد نظر بپردازید تا در طوالنی مدت بتوانید از عمر مفید خازن در

دستگاهی همچون پمپ آب بهره مند شوید و بهتر است بدانید که قراردادن پمپ آب در جایی خنک

نیز در افزایش عمر مفید خازن مؤثر است.

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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