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از این که کاال صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کاال صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای 
مشاوره و خرید کاالی صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات 

نعتی موجود در بازار مشاوره ای در زمینه خرید کاالی صنعتی و به طور تخصصی پمپ آالت خانگی و ص
 ،پیستونی، پمپ وکیوم، شناور، موتور پمپ، لجن کش، کفکش، پمپ آب خانگیانواع را ارائه دهد. 

بل ادر سایت کاال صنعتی قو بسیاری کاالهای مرتبط با این دسته بندی ها،  پمپ دنده ای، دیافراگمی
خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کامالً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای 

 مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در 
آمده و این مشخصات  کفکش فدک پمپدیتاشیت ت. در ذیل دستور کار این شرکت قرار گرفته اس

 اشد.مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می ب

  اطالعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و
 و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکاالت نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.
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 اینچ سه فاز فدک پمپ ۶کفکش 

 F32/1 اینچ فدک پمپ در مدل های ۶الکتروپمپ های کفکش سه فاز 

- F22/1B - F32/1 B - F50/2  

 

 :مشخصات هیدرولیکی

  مترمکعب در ساعت ۰۶۱دبی: حداکثر آبدهی تا 

  متر ۲۳هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا 

  :درجه سانتیگراد ۰۱تا  ۱گستره دمای سیال 

 :مشخصات الکتروموتور

 کالس عایق بندی: F 

 درجه حفاظت: IP68 

  :آب صافخنک کننده موتور 

  :ولت ۲۸۱/۰۱۱ولتاژ 

  :هرتز ۰۱فرکانس 

  :دور در دقیقه ۳۰۱۱دور موتور 

 



 :متریال

 جنس پروانه: چدن ضد سایش 

 پمپ کامل: چدن ضد سایش 

 بدنه پمپ: فوالدی 

 یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت 

 سیستم کف گرد: گرافیت و استیل 

 

 اینچ فدک ۶جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش 

 

 

 :موارد استفاده کفکش های فدک

 جهت پمپاژ آب تمیز 

 مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی 

 فواره ها و انتقال آب صاف 

 آب های آلوده و فاضالب 

 

 

 

 

 

 



 اینچ فدک پمپ ۶نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز 

 

 اینچ فدک پمپ ۶ابعاد کفکش 

 


