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پمپ داپلکس چیست و چه کاربردی دارد؟

پمپ داپلکس چیست را با توجه به تاریخچه متریال داپلکس، کاربرد، تفاوت این

پمپ با دیگر پمپ ها، دلیل استفاده و ویژگی های آن می توان معرفی کرد. پمپ

مورد نظر در صنایع گوناگون با توجه به خواص بی نظیر متریال داپلکس حرف های

زیادی برای گفتن دارد؛ و در پاسخ به سوال پمپ داپلکس چیست باید گفت که

این پمپ متریال جز فوالدهای مرغوب و باکیفیت زنگ نزن است و ویژگی های

خوبی را از آن خود کرده و به همین دلیل می توان گفت استفاده از این نوع پمپ

می تواند در طوالنی مدت بسیار مقرون به صرفه و البته بسیار هوشمندانه باشد.  
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ داپلکس چیست؟

همه چیز در مورد پمپ داپلکس

پمپ داپلکس چیست؟
چنانچه از همین ابتدا بخواهیم به این موضوع بپردازیم که پمپ داپلکس چیست، می توان این

چنین گفت که این پمپ از متریال داپلکس ساخته شده است که این متریال کاربرد قابل قبولی در

بسیاری از صنایع خاص دارد. حقیقتًا در مقایسه با دیگر پمپ های صنعتی، ساخت این نوع پمپ

پروسه سخت و دشواری را می طلبد. متریالی مانند داپلکس باعث عملکرد عالی پمپ در شرایط

خاصی می شود، داپلکس یک نوع فوالد ضدزنگ است که از سال 1970 به صورت جدی مورد استفاده

قرار گرفته و اولین بار در سوئد کشف شده است. استفاده از این متریال فوق العاده، آنچنان که باید و

شاید در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و نمی توان گفت همانند توان تک که در زمینه تولید پمپ

کف کش بسیار زبانزد و معروف است، شرکت های زیادی در زمینه تولید این پمپ فعالیت می کنند.
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کاربرد پمپ داپلکس

شما در هنگام برآورد قیمت پمپ کف کش توان تک صد درصد به کاربرد خود توجه می کنید. در

مورد انتخاب پمپ داپلکس هم باید موارد استفاده از این پمپ را مورد بررسی و توجه قرار دهید.

می توان گفت، با توجه به اینکه تا حدودی اشاره کرده ایم پمپ داپلکس چیست، برای تأمین آب

دیگ بخار و تولید دارو می توان این نوع پمپ را یک گزینه عالی در نظر گرفت.

در صنایعی همچون صنایع غذایی نیز کاربرد این پمپ به شدت احساس می شود و بهتر است بدانید

که در بسیاری از صنایع دیگر نیز پمپ های داپلکس حرف های زیادی برای گفتن دارند. ویژگی اصلی

این پمپ مقاومت و دوام باال در برابر خوردگی و زنگ زدگی است . قطعًا همین امر باعث می شود تا

در بخش های گوناگونی نظیر پتروشیمی، فراساحلی و حتی بخش های شیمیایی بتوان به نحو احسن

از این پمپ استفاده و مورد کاربرد قرار داد. بدین ترتیب، شما زمانی می توانید نسبت به کیفیت

خرید خود مطمئن باشید که از جنس و موادی که برای تولید این پمپ به کار گرفته می شود، مطمئن

بوده و سپس خرید خود را ثبت برسانید.

تفاوت پمپ داپلکس با دیگر پمپ ها

معموًال در هنگام برآورد قیمت کف کش توان تک باید بدانید که این پمپ با دیگر پمپ ها چه

تفاوتی می تواند داشته باشد.این چنین نسبت به انتخاب خود، با دغدغه کمتری می توانید انتخاب

کنید.به عنوان مثال، پمپی مانند داپلکس به این دلیل که ساختار ضد خوردگی و ضدزنگ دارد،

نسبت به دیگر پمپ ها مقاومت باالتری داشته و این یکی از نکات کلیدی برای بررسی تفاوت این

پمپ با دیگر پمپ ها به شمار می آید. البته برخی از افراد آنچنان که باید و شاید به این موضوع

توجهی نشان نمی دهند. به هر حال مقاومت فوالد داپلکس در مقایسه با فوالد ضد زنگ فریتی

دوبرابر دوام بیشتری را به رخ می شود و همچنین می توان روی خاصیت شکل پذیری آن ها به نحو

احسن حساب کرد. در مورد مقاومتی که متریال داپلکس در برابر خوردگی از خود نشان می دهد، نیز

باید بدانید که هیچ گونه ترک خوردگی در ساختار پمپ های داپلکس دیده نمی شود؛ چرا که کروم،

مولیبدن و نیتروژن به صورت کامًال استاندارد و اصولی ترکیب شده و همین امر به عمر مفید و

طوالنی تر این پمپ اشاره واضحی دارد و احتماًال شما به خوبی متوجه شده اید که پمپ داپلکس

چیست و چرا نسبت به دیگر پمپ ها این چنین مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.  

دلیل استفاده از پمپ داپلکس

با توجه به این موضوع که متوجه شده اید پمپ داپلکس چیست قطعًا نسبت به استفاده از این

پمپ مشتاق تر شده اید. می توان گفت همه ما به دنبال خرید پمپ هایی هستیم که بتواند ساختاری

مقرون به صرفه داشته باشد به خاطر عمر مفید قطعات خود هزینه تعمیرات و تعویض را در طوالنی

مدت برآورد نکند. به عنوان مثال پمپ کف کش ایرانی توان تک، به خاطر ساخت با کیفیت خود

یک انتخاب مقرون به صرفه به شمار می آید. پمپ داپلکس نیز به صورت کامًال استاندارد آب بندی

شده و همچنین در کنار آب بندی دقیق خود عایق بندی آن را برای عملکردی مناسب و ایده آل

نمی توان نادیده گرفت. همین امر باعث شده است که پمپ داپلکس در مقابل سا�دگی، خوردگی و

زنگ زدگی به بهترین شکل ممکن دوام خود را به رخ بکشد. نکته مهم و اساسی دیگر این است که

این نوع پمپ در برابر گرما عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش می گذارند.  

ویژگی های پمپ داپلکس

اگر بخواهیم نسبت به پاسخ این سؤال که ویژگی های پمپ داپلکس چیست صحبت کنیم می توان

به این موارد اشاره کرد که در دسته بندی خانواده پرکاربرد فوالدهای زنگ نزن، داپلکس حرف های

زیادی برای گفتن دارد؛ چرا که استحکام، دوام و مقاومت باالیی داشته و می تواند در برابر خوردگی

عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. همچنین ضریب انبساط حرارتی کمی داشته و در کنار

خواص جوشکاری خوب و جذب انرژی باال شما را از انتخاب این پمپ پشیمان نخواهد کرد. مقاومت

در برابر بارهای متناوب، سایش و همچنین خوردگی، خستگی و حفره ناامید نخواهد کرد. به هر حال

در هنگام انتخاب بهترین پمپ کف کش ایرانی که عمدتًا برند توان تک مدنظر قرار می گیرد،

ویژگی های محصول را نمی توان نادیده گرفت.

سخن پایانی

به پاسخ مختصر و مفید این سؤال که پمپ داپلکس چیست پرداخته ایم؛ چرا که این پمپ در حال

حاضر بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته و توانست فروش خوبی را از آن خود کند اما به هر

حال، شما در هنگام خرید باید نسبت به برند تولید کننده این پمپ نیز توجه بسیار زیادی نشان

دهید. به این دلیل که عمدتًا برندی مانند توان تک در زمینه تولید پمپ آب کفکش در ایران فعالیت

دارد و توانسته کیفیت و مرغوبیت خط تولید خود را به اثبات برساند. چنانچه شما در هنگام خرید

این مدل پمپ، نسبت به برند آن اطمینان کافی نداشته باشید، صد درصد در کوتاه مدت نسبت به

خرید خود آنچنان که باید و شاید احساس رضایت نخواهید داشت.  

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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