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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  آکوا استرانگ پمپدیتاشیت ت. در ذیل دستور کار این شرکت قرار گرفته اس

 اشد.مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می ب

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kalasanati.com/جستجو/125/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-آب-خانگی
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https://www.kalasanati.com/جستجو/127/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-کف-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/794/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-لجن-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/794/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-لجن-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/362/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/موتور-پمپ
https://www.kalasanati.com/جستجو/362/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/موتور-پمپ
https://www.kalasanati.com/جستجو/126/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-شناور
https://www.kalasanati.com/جستجو/126/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-شناور
https://www.kalasanati.com/جستجو/134/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-وکیوم-پمپ-خلاء
https://www.kalasanati.com/جستجو/134/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-وکیوم-پمپ-خلاء
https://www.kalasanati.com/جستجو/243/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-پیستونی-پمپ-کارواش
https://www.kalasanati.com/جستجو/243/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-پیستونی-پمپ-کارواش
https://www.kalasanati.com/جستجو/314/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-دیافراگمی
https://www.kalasanati.com/جستجو/123/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-دنده-ای-غلیظ-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/123/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-دنده-ای-غلیظ-کش
http://www.kalasanati.com/جستجو/2468/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-خارجی/پمپ-آکوا-استرانگ-ایتالیا-aquastrong


____________پمپ استخر
EKP سـری

مدل
سایز اتصالتوان

)mm(

حداکثر دبی 

)m3/h(

حداکثر هد 

)m(
قیمت )ریال(

HPKW

EKP5500.750.6

50

181044.800.000

EKP85010.8191149.700.000

EKP11001.51.1221556.700.000

EKP160021.6281768.400.000

EKP220032.2311877.400.000

. جنس بدنه از پلیمرهای مهندسی تقویت شده
. مجهز به استرینر با سبد پالستیکی

F دارای الکتروموتور با کالس عایقی .
IPX5 درجه حفاظتی الکتروموتور .

. جنس شفت از استنلس استیل 304
. دارای اتصال مهره ماسوره چسبی UPVC در مکش و دهش

. حداکثر دمای کاری سیال 40 درجه سانتیگراد
. حداکثر فشار کاری 3 بار

. قابلیت نصب تا 3.5 متر باالتر از سطح آب استخر
. دارای کلید محافظ حرارتی

. عملکرد بی صدا

میـراب آریـن

گـــارانتـــی
٢ سال 

ComputerAmin
Rectangle

ComputerAmin
Rectangle



____________پمپ استخر
EKP سـری

مجهز به استرینر سرخود به همراه سبد پالستیکی

بدنه کامال یکپارچه و ضد آب

اتصاالت مهره ماسوره ای از جنس PVC در سایز 50

مجهز به شیر تخلیه جهت جلوگیری از یخ زدگی


