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پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی، کدام بهتر است؟

پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی مسئله این است. یکی از اجزای تشکیل دهنده کولر

آبی بدون شک، پمپ آب است. معموًال در هنگام خرید این نوع کولر همیشه

مشتری با سؤاالتی روبرو می شود که کدام نوع پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

می تواند مقرون به صرفه تر باشد؟ یا حتی این که چه نوع پمپ آبی خطر کمتری در

پی خواهد داشت؟ البته این سؤال هم می تواند مطرح شود که آیا تفاوتی بین

پمپ آب مکانیکی و برقی وجود دارد؟

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

همه چیز در مورد پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی
کولر آبی از اجزای خاصی تشکیل شده است. این اجزا شامل موتور الکتریکی، شناور، جعبه اتصال

الکتریکی، تسمه، پولی موتور، پولی بادبزن، توربین، حلزون، پوشال، شیلنگ انتقال آب، بدنه اصلی و

موضوع بحث ما یعنی پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی تشکیل شده است.

در کشور یکی از پراستفاده ترین انواع کولر بدون شک، کولر آبی است. این کولر ساده و خوش قیمت،

یک انتخاب به صرفه و کارآمد به شمار می آید. به همین دلیل، به عنوان یکی از بهترین سیستم های

سرمایشی و همچنین جزو یکی از بهترین پمپ کف کش ایرانی می توان مورد استفاده و کاربرد قرار

داد. در حال حاضر محال است که مردم در مناطق گرم و خشک از این نوع کولر استفاده نکنند. البته

به خاطر داشته باشید که برای مناطق مرطوب نمی توان استفاده و کارایی کولر آبی را تصدیق کرد

اجزا و ساختار پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

دوام و عمر مفید پمپ آب

خطر برق گرفتگی

تعویض قطعات

کمک به اقتصاد کشور

راهکاری برای عملکرد پمپ کف کش

نتیجه گیری

همه چیز در مورد پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

اجزا و ساختار پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی

در هنگام خرید پمپ کف کش قطعًا به اجزای پمپ هم دقت می کنید. به همین دلیل بهتر است

بدانید که پمپ های آب برقی نیز از جریان برق یعنی الکتریسیته برای کارکرد خود استفاده می کنند.

در این میان شما باید با اجزای اصلی پمپ کف کش ایرانی برقی آشنایی داشته باشید که بتوانید در

مورد کیفیت کار و ساخت استاندارد آن مطمئن شوید؛ از این رو می توان گفت موتور الکتریکی، پایه

اصلی، سبد، چپقی، پروانه ای، کفی، کالهک و نگه دارنده همگی از جمله اجزای اصلی تشکیل دهنده

پمپ آب برقی به شمار می آیند.

حال اگر بخواهیم به ساختار پمپ مکانیکی کولر آبی بپردازیم، می توان گفت انرژی مکانیکی که از

موتور الکتریکی تأمین می شود به پمپاژ آب کمک می کند. این نوع پمپ کف کش بدون مشکل

خاصی به راحتی روی کولر آبی نصب می شود و این یکی از مزایای اصلی برای استفاده به شمار

می آید.

دوام و عمر مفید پمپ آب

معموًال بهترین پمپ کف کش ایرانی با توجه به طول عمر باال و هزینه نگهداری پا�ن یک خرید

اقتصادی به شمار می آید. دقیقًا در مورد پمپ آب مکانیکی نیز باید این نکته را به خاطر بسپارید که

عمر این نوع پمپ آب به مراتب نسبت به پمپ آب برقی بسیار بیشتر است هر چند که ممکن است

در قیمت کف کش با دیگر انواع خود تفاوت هایی داشته باشد اما می توان آن را در طوالنی مدت با

کمترین هزینه نگهداری مورد استفاده قرار داد.

خطر برق گرفتگی

ساختار پمپ آب برقی به گونه ای است که شاید خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد، در صورتی که

در مورد پمپ آب مکانیکی این چنین موضوعی به هیچ عنوان مطرح نیست و این یکی از ویژگی های

اصلی و کامًال ایمن برای کاربرد پمپ آب مکانیکی محسوب می شود که یکی از دالیل اختالف در

قیمت پمپ کف کش با دیگر انواع خود ، می باشد، پمپ آب برقی همان طور که نامش بر می آید با

برق قطعًا سروکار دارد و به همین دلیل، خطرات این چنینی همانند برق گرفتگی یک مشکل واضح به

شمار می آید. حتی شما باید در زمان بررسی پمپ کف کش ایرانی تولید توان تک، نیز به نکات ایمنی

دستگاه بی توجه نباشید و این چنین مسائلی را مورد بررسی قرار دهید.

تعویض قطعات

پمپ آب مکانیکی قطعاتی دارد که به راحتی می توان این قطعات را تعویض کرد. صد درصد این یک

مزیت بسیار منحصر به فرد به شمار می آید. عمدتًا اگر یکی از اجزای تشکیل دهنده پمپ آب برقی

دچار عیب و ایراد شود، فرد باید موتور الکتریکی را تعویض کند. اگر کمی منطقی به موضوع نگاه

کنیم، این چنین نمی توان استفاده پمپ آب مکانیکی را منطقی و هوشمندانه در نظر گرفت. به همین

دلیل در هنگام برآورد قیمت کف کش که جزء محصوالت تولیدی توان تک است، نسبت به محاسبه

قیمت فروش پمپ آب مکانیکی هم توجهی نشان دهید؛ چراکه با این اوصاف باید قیمت باالتری را

مدنظر قرار داد.

کمک به اقتصاد کشور

احتماًال تا به حال با این موضوع روبرو نشده اید و نشنیده اید که پمپ آب مکانیکی تولید داخل

است. زمانی که در مورد تولید داخل صحبت می کنیم، موضوع به مواردی همچون اشتغال زایی هم

مرتبط می شود و بدین ترتیب، اگر شما به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستید، طبیعتًا باید به

برندهای داخلی همچون توان تک که انواع پمپ کف کش را تولید می کند نیز توجه کنید. حال به

نظر شما پمپ آب کولر مکانیکی یا برقی؟

توان تک یکی از باسابقه ترین تولیدکنندگانی است که در زمینه تولید پیشرفته ترین ماشین آالت

صنعتی و بهترین سیستم های نرم افزاری فعالیتی جدی را دنبال می کند. شما ضمن مراجعه به این

سایت می توانید با محصوالتی که ارائه داده است، آشنا شده و همچنین برای کسب اطالعات بیشتر،

پشتیبانی سایت آماده پاسخگویی به سؤاالت شما عزیزان است تا انتخابی هوشمندانه را تجربه

کنید.

راهکاری برای عملکرد پمپ کف کش

برای آنکه پمپ کف کش بهتر عمل کند الزم است که پمپ از کف چاه  فاصله داشته باشد. و یا اینکه

با قرار دادن یک سبد پالستیکی در زیر کف کش از ورود ذرات ته نشین شده در کف چاه به داخل

کف کش جلوگیری کند.

کالم اخر

با توجه به آن چه گفته شد، احتماًال حال بتوانید خرید مقرون به صرفه ای را برای انتخاب پمپ آب

کولر مکانیکی یا برقی تجربه کنید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی آشنایی با چنین موضوعاتی حقیقتًا

کار سختی نیست. به همین دلیل، پیشنهاد ما را جدی بگیرید و سعی کنید قبل از انتخاب پمپ کف

کش با مشاورین ما در سایت توان تک در ارتباط باشید.

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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