کارخانه جهان پمپ در سال  ۱۳۵۷در تهران تاسیس گردید و تا به امروز در زمینه تولید پمپ های غرق یآب فعالیت داشته و با توجه به
کیفیت در خور محصوالت تولیدی و خدمات پس از فروش جزء ر
بهتین برندهای ایر یاب تولید کننده پمپ آب یم باشد.
جهان پمپ در راستای ایجاد و حفظ رابطه ی پایدار با مرصف کننده ،طیف محصوالت تولیدی خود را ر
گستش داده که رنج تولید
ی
بلتینگ و پمپ آب شناور و پمپ آب لجن کش یم
محصوالت جهان پمپ شامل پمپ آب کف کش کف گردی ،پمپ آب کف کش ی
ر
میتدازیم.
باشد که در دسته بندی محصوالت جهان پمپ به جزئیات محصوالت بیشت ر
ی
برنج
روش و نحوه نصب پمپ آب جهان پمپ -۱ :در قسمت باالی
خروج پمپ های جهان پمپ ۲ ،عدد درپوش پالستیگ یا ی
ر
ر
ری
ریخت آب بر روی موتور قرار دارد که یم بایست قبل از استارت پمپ آب و شوع به کار مقدار (حدود  ۴لیت) از آب پر
مخصوص
شود.
جلوگتی از پمپاژ شن و ماسه استفاده شود.
-۲از پایه نصب در کف چاه برای
ر
ی
خروج پمپ جهت ممانعت از برگشت آب به داخل پمپ استفاده شود۴ .
شت یکطرفه در
-۳از ر
ر
جلوگتی از نوسانات برق استفاده شود.
حفاظت مناسب برای
از تابلو فرمان با نصب سیستم هایر
-۵هرگز از پمپ آب کف کش و شناور جهان پمپ به صورت ر
افق یا مایل استفاده نشود.
-۶جهت چرخش دور موتور پس از روشن کردن پمپ آب چک شود.
-۷چنانچه فاصله کنتور برق یا چاه بیش از  ۱۰۰ر
مت یم باشد حتما از کابل قوی تری استفاده شود .کاربرد پمپ های جهان پمپ -۱ :
ر
مصارف کشاورزی -۲حفاری چاه آب و استفاده ی
صنعت جهان پمپ
مغت -۳جهت تخلیه استخر و گودال های دارای گل -۴مصارف
انت شش ماهه رش ر
اصل را با گار ر
کت و خدمات پس از فروش پنج ساله از آوین پمپ بخواهید
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