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پمپ کارواش چه ویژگی هایی دارد؟

پمپ کارواش را می توان به سه دسته خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی تقسیم بندی

کرد که قدرت موتور و فشار باال الکتریکی این تقسیم بندی را ایجاد کرده است.

عمدتًا از پمپ های خانگی به صورت تک فاز و پمپ های صنعتی به صورت سه فاز

می توان استفاده کرد. عمدتًا از پمپ پیستونی نیز به عنوان پمپ  کارواش می توان

استفاده کرد و به همین دلیل است که اگر شما نام پمپ پیستونی را هم بشنوید با

ساختار نوع پمپ مناسب کارواش روبرو خواهید شد. همان طور که گفته شد به

صورت تک فاز و سه فاز امروزه این نوع پمپ مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد و

ما در ادامه، به بررسی ویژگی های این نوع پمپ خواهیم پرداخت پس همراه ما

دانلود PDF این مقالهباشید.  

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ کارواش

همه چیز در پمپ کارواش

پمپ کارواش
شما صد درصد برای انتخاب و خرید پمپ کارواش به این مسئله در ابتدا توجه می کنید که دستگاه

مورد نظر چه ویژگی هایی دارد که بتوانید با اطمینان کامل به خرید آنالین آن بپردازید. هر محصول و

دستگاهی با ویژگی های ریز و درشت خود می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. در ادامه به 2

ویژگی اصلی و مهم این نوع پمپ خواهیم پرداخت که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

ویژگی های پمپ کارواش

مقایسه پمپ کارواش گازسوز و برقی

کاربرد پمپ کارواش

نتیجه گیری

همه چیز در مورد پمپ کارواش

ویژگی های پمپ کارواش

⦁ دوام و استح�ام قطعات

از جمله ویژگی های بارزی که می توان برای استفاده از پمپ های کارواش در نظر گرفت، معموًال دوام

باالی قطعات آن است. موتور، موتور برقی، شلنگ کارواش و نازل جزء مهم ترین اجزا و قطعات

بهترین پمپ کف کش ایرانی مانند کارواش به شمار می آیند. همان طور که قیمت کف کش با توجه

به دوام و استحکام آن برآورد می شود در مورد قیمت پمپی همانند کارواش نیز مسئله دوام و

استحکام قطعات موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

موتور برقی پمپ مورد نظر طبق وات و آمپر محاسبه می شود و در مورد موتور نیز باید گفت که

کارواشی اگر گازسوز باشد از موتور برای ایجاد قدرت خود استفاده می کند و با بزرگ تر بودن موتور

می توان قدرت بیشتری را نیز در نظر گرفت. توجه داشته باشید که پمپ کف کش ایرانی مورد نظر در

این مدل اکثرًا پمپ محوری بوده که از لحاظ کیفیت کامًال متوسط است. در صورتی که پمپ

مدل های صنعتی پیستونی و گران تر است. می توان گفت برای کارواش هایی که ساختار بزرگ تری

ندارند می توان از موتورهای متحرک استفاده کرد و این خود در برآورد قیمت نیز مؤثر است.

شلنگ کاواش نیز به دلیل متنوع بودن در طول و قطرهای گوناگون معموًال دوام و استحکام متفاوتی

را به وجود می آورد. بسیاری از افراد از جنس پالستیکی شلنگ استفاده می کنند ولی جنس پلی

اورتان بسیار بادوام و البته منعطف تر است و به هر حال هزینه باالتری را می طلبد.

⦁ قدرت و بازدهی باال

پمپ کف کش یا هر نوع دیگر نیز با توجه به قدرت خود مورد استفاده قرار می گیرد که این قضیه در

مورد پمپی مانند کارواش هم به همین شکل صدق می کند. برخی متأسفانه در حین خرید پمپ  کف

کش تولیدی توان تک به این مقوله که به چه نوع ظرفیتی نیاز دارند، توجهی نشان نمی دهند و به

همین دلیل، شاید قدرت موتور آن چنان که انتظار دارند بازدهی و راندمان قابل قبولی نداشته باشد.

به همین خاطر، می توان گفت که قدرت باال خصوصًا در پمپ های صنعتی یکی از ویژگی های اصلی

معرفی می شود.

مقایسه پمپ کارواش گازسوز و برقی

برای برآورد قیمت پمپ کف کش و مدل های کارواشی می توانید از خدمات آنالین استفاده کنید. به

این دلیل که قیمت  پمپ کف کش ها در سایت های اینترنتی کامًال بروز و منصفانه و مهم تر از همه

بدون واسطه برآورد می شوند و بهتر است که بدانید به این دلیل که پمپ های کارواشی گازسوز به

برق احتیاجی ندارند، به راحتی قابلیت حمل و جا به جایی داشته و به همین دلیل، این خود یک

ویژگی مثبت و امتیاز قابل قبول به شمار می آید. در صورتی که برای پمپ های برقی کارواشی شما

تنها باید در ساختمان به استفاده آن بپردازید و بهتر است بدانید که هیچ گونه دودی را نمی توان

مشاهده کرد.

مدل های گازسوز در مقایسه با مدل های برقی معموًال سروصدای بیشتری دارند و خب ویژگی مدل

پمپ برقی کارواش این است که به خاطر سروصدای کمتر مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد. هزینه

نگهداری این مدل نیز نسبت به گازسوز بسیار کمتر و مقرون به صرفه تر است. همان طور که در حین

خرید پمپ کف کش ایرانی به دنبال بهترین نوع آن هستید، باید در زمان خرید پمپ مناسب

کارواش هم به بازدهی و راندمان کاری آن ها بی توجه نباشید.

کاربرد پمپ کارواش

خرید بسیاری از وسایل و لوازم مانند بهترین پمپ کف کش ایرانی با توجه به کاربرد آن ها

امکان پذیر است و زمانی که به کاربرد هر وسیله پی ببرید می توانید نسبت به خرید آن هرچه سریع تر

اقدام کنید. از پمپ های کارواش می توان برای انواع هتل ها نیز استفاده کرد به این دلیل که قیمت

خرید مناسبی داشته و هزینه تعمیر و نگهداری آن به مراتب کمتر است.

البته اگر از پمپ برقی کارواش استفاده کنید، می توانید هزینه نگهداری کمتر و پا�ن تری را نسبت به

پمپ گازسوز کارواش انتظار داشته باشید. ساختمان های بلند نیز این نوع پمپ را می تواند به خاطر

راندمان و بازدهی بسیار باالیی که دارد یک گزینه ایده آل در نظر بگیرد.

ناگفته نماند که برای بسیاری از فضاهای بزرگ و حتی مصارف خانگی نیز می توانید از مدل های

گازسوز و برقی پمپ های کارواش استفاده کنید، امروز دیده شده است که برای شستشوی اتومبیل

نیز این نوع پمپ به کار می آید که البته قبل از خرید و توجه به کاربرد باید مشخصاتی مانند فشار

کاری، دبی، خروجی و ورودی پمپ، روغنی که برای استفاده می توان در نظر گرفت، وزن پمپ،

موتور، قطر میل لنگ و همچنین برق مصرفی و حداکثر دما برای ورود به کارواش را نیز مورد بررسی

قرار داد.  

کالم اخر

برای خرید پمپ کارواش لطفًا آگاهانه اقدام کنید و تنها برندهای معتبر و باسابقه را برای انتخاب این

محصول مورد ارزیابی قرار دهید. شما همچنین برای بررسی کیفیت پمپ کف کش می توانید به

محصوالت تولیدی توان تک اعتماد کرده تا نسبت به کیفیت ساخت محصول مورد نظر مطمئن

باشید. این نکته را به خاطر داشته باشید که امروزه شناخت برندهای ایرانی همچون توان تک کار

سختی نیست؛ چرا که هرسؤالی را کارشناس ما در این مجموعه به صورت واضح پاسخ خواهد داد.

طبق آن چیزی که برای پمپ های کارواشی بیان کرده ایم، خرید با توجه به کاربرد آن و ویژگی هایی

که دارد قطعًا در طوالنی مدت شما را از خریدی که دارید ناامید نخواهند کرد. تنها کافیست قبل از

انتخاب پمپ در مورد مزایا و ویژگی های محصول اطالعات قابل قبولی به دست آورید.

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