
 دانلود کاتالوگ پمپ کف کش ورما 

 QDX1.5 -32-0.75F متری چینی ورما 23پمپ کفکش یک اینچ 

یکی از محصوالت پر فروش و کاربردی برند خوش نام چینی پمپ ورما است.  QDX1.5 -32-0.75F متری چینی ورما 23پمپ کفکش یک اینچ 

متر مکعب بر ساعت بوده است و حداکثر  3.2اسب بخار می باشد. آب دهی این پمپ  5.1این پمپ نیز از نوع پمپ کفکش تک فاز بوده و دارای توان 

 .متر می باشد که با توجه به آن می توان در موارد خانگی و یا صنعتی استفاده کرد. جنس پروانه این پمپ برنجی می باشد 23نیز ارتفاع آن 

 مصارف کاربردی

 تامین آب از چاه 

 تامین آب خانگی 

 تخلیه استخر 

 آبیاری باغ ها و زمین های کشاورزی 

 ارف صنعتی و معدنی کوچکاستفاده در مص 

 استفاده در پرورش آبزیان 

 

 

 QDX1.5 کد کاال

 آلومینیوم جنس بدنه

 استیل شفت

 اسب بخار 1.5 قدرت

 درجه سانتیگراد 40 حداکثر دما

 متر 32 حداکثر ارتفاع

 متر مکعب در ساعت 1.5 حداکثر آبدهی

 اینچ 1 سایز

 ولت. تکفاز 230 ولتاژ

 ورما برند

 چین کشور سازنده

 

 

 

 



 دانلود کاتالوگ پمپ کف کش ورما 

 

 

 

 ورما qdx10-16-0.75متری  51دو اینچ پمپ کف کش 

 

 qdx10-16-0.75 کد کاال

 آلومینیوم جنس بدنه

 استیل شفت

 اسب 1 قدرت

 درجه سانتیگراد 40 حداکثر دما

 متر 51 حداکثر ارتفاع

 متر مکعب در ساعت 51 حداکثر آبدهی

 اینچ 3 سایز

 ولت. تکفاز 230  ولتاژ

 ورما برند

 چین کشور سازنده

 

 

 

 

 

 

 ولتی ورما 53متری  53اینچ  5کف کش 

 

 آلومینیوم جنس بدنه

 استیل شفت
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 درجه سانتیگراد 40 حداکثر دما

 متر 53 حداکثر ارتفاع

 اینچ 5 سایز

 ولت دی سی 53  ولتاژ

 ورما برند

 چین کشور سازنده

 

 

 

 برند ورما ، اسپینا و ناکایو DC پمپ کف کش سری

از این نوع پمپ ها در نبود برق برای تهیه آب از چاه با عمق کم، انتقال آب از رودخانه، دریاچه و جوی آب برای 

و  53مصارف کوچک، تخلیه آب کشتی، قایق و یا آبیاری باغ و باغچه استفاده می شود. این کفکش ها معموال را برق 

متر را دارند. بدنه این نوع  53تا  1اینچ می باشد و توانایی آبرسانی از  3و  5لت کار می کنند و خروجی آنها و 32

 .پمپ ها فلزی می باشد و دارای شفت استیل و سیم پیچ مسی می باشند

 کاربرد

 DC تامین آب با استفاده از ولتاژ

 تامین آب از چاه با عمق کم و نبود برق

 انتقال آب از رودخانه ، دریاچه و جوی آب برای مصارف کوچک

 مشخصات

 21Cحداکثر دمای سیال: 

 21Cحداکثر دمای محیط: 

 بدنه پمپ: چدن
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 کلگی: چدن

 شفت: استیل

 سیم پیچ: مس

 شفت بدنه سیم پیچ ولتاژ خروجی آبدهی قدرت موتور ارتفاع مدل

DC12L1 55 استیل چدن مس ولت 53 اینچ 5 لیتر در دقیقه 51 وات 531 متر 

DC24L1 55 استیل چدن مس ولت 32 اینچ 5 لیتر در دقیقه 51 وات 531 متر 

DC12L2 ۸ استیل چدن مس ولت 53 اینچ 3 لیتر در دقیقه ۸1 وات 321 متر 

DC22L2 ۸ استیل چدن مس ولت 32 اینچ 3 لیتر در دقیقه ۸1 وات 321 متر 

 

 

 

 

 VERMA اینچ ورما 1متری  32مشخصات کفکش 

 F0.37-18-: QDX1.5مدل

 چندین آن نصب نکات رعایت با و شده خوبی استقبال ایران بازار در خود فروش ساله چند این بازخورد به نسبت ورما های کفکش

 آن نهبد باشد.جنس ما پرفروش برندهای از یکی تا شده باعث امر نداشته.همین تعمیرات به نیازی و کرده کار راحتی به سال

 .میباشد استیل پروانه و آلومینیوم.شافت

 10 خازن با که میباشد دور 3000 دور و قدرت اسب 0/55 دارای محصول میباشد,موتور ساعت در مکعب متر 1/5 آب دبی حداکثر

 .میباشد آلومینیوم نیز آن میکند.پروانه کار میکروفاراد

 

 


