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AJDm سری         
پمپ دو لول

پمپ های دو لول لیو با بهره گیری از اجکتور خارجی قادر به مکش آب حتی با وجود حباب های هوا از عمق 40 متری می باشند.

کاربردها

برداشت آب از چاه هایی تا عمق حداکثر 40 متر

برداشت آب از چاه هایی با قطر 4 اینچ و بیشتر

تأمین آب ساختمان های مسکونی و اداری

صنایع و کشاورزی در مقیاس کوچک

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.12 تا 2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 75 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر عمق مکش: 40 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.55 تا 11. کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: استیل 304

دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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AJDm 55~110/2H مشخصات مدل های

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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AJDm 55~110/4H مشخصات مدل های

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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