به :شرکت ها و همکاران فعال در زمینه پروژه های صنعتی ،ساختمانی و آتش نشانی
تا سالم
احتراهاٌ تِ استحضار هی رساًذ گرٍُ غٌؼتی ٍ تازرگاًی کاالپوپ تا استفادُ از تجرتِ ٍ تخػع کارضٌاساى خَد
تا ساتقِ تیص از  15سال در غٌؼت تاسیسات کطَر ،آهادگی کاهل خَد را درزهیٌِ ارایِ هطاٍرُ تخػػی،
اًتخاب ،فرٍش ٍ اجرای سیستن ّای پوپاش اػالم هی دارد.
هطاٍرُ جْت اًتخاب هٌاسة پوپ ّا تراساس راًذهاى تاالتر  ،تَاى هػرفی پاییي  ،ػور تاال  ،قیوت هٌاسة ،
ّسیٌِ ّای ًگْذاری کوتر ٍ هَجَدی اًثار (زهاى تحَیل کَتاّتر) دادُ هی ضَد.

در زیر زهیٌِ ّای فؼالیت تخػػی ٍ حرفِ ای ایي هجوَػِ تقذین حضَر هی گردد:
- 1ارایِ پوپ ّای  AC Fire ٍ Xylemآهریکا ٍ  SAER ٍ Pentax ، LOWARAایتالیا ٍ
 Vogel Pumpenاتریص از ضرکت ّای هؼظن درغٌؼت پوپ سازی دًیا جْت پَضص ًیاز غٌایغ
هختلف
- 2ارایِ پوپ ّای زهیٌی تراساس استاًذارد  Erp2009/125/EC ٍ EN-733تا هَتَرّای  IE3از تَاى
 7.5تا  400kWتا دتی تا  ٍ 2900 m3/hفطار تا .13Bar

- 3پوپ ّای استایٌلس استیل طثقاتی ایستادُ ٍ افقی طثقاتی تا دتی تا  ٍ 700 m3/hفطار تا  60Barجْت
هػارف ساختواًی ،دستگاُ ّای تػفیِ آب غٌؼتی ٍ آتص ًطاًی.

ٍ- 4اردات پوپ ّای تَرتیٌی تا دتی تا  30,000 m3/hجْت پرٍشُ ّای تسرگ آب ٍ فاضالبً ،یرٍگاّی،
هؼادى ،غٌایغ فَالد ٍ ًفت ٍ گاز.
- 5پوپ ّای  Split caseهخػَظ سیستن ّای آتص ًطاًی حرفِ ای تا دتی تا  ٍ 5000 m3/hفطار تا
 22Barتا هتریال ّای چذًی ٍ ترًسی تا . 1500kW

ٍ - 6اردات ،طراحی ٍ ساخت اًَاع تَسترپوپ ّای الکتریکی ٍ دیسلی ٍ دیسل پوپ ایتالیایی هطاتق تا
استاًذارد آتص ًطاًی  EN12845ارٍپایی ٍ  NFPA 20آهریکایی.

 - 7ارایِ پوپ ّای ضٌاٍر غَطِ ٍر استایٌلس استیل تا راًذهاى ّای حذٍد  80درغذ تا دتی تا ٍ 520m3/h
ّذ تا  700mجْت کارترد ّای کطاٍرزی ،آب ٍ فاضالب ،آتص ًطاًیً ،فت ٍ گاز ٍ آترساًی.

 -8ارایِ پوپ ّای کفکص ٍ لجي کص تا هتریال ّای هختلف تا هارک ّای  Pentax ٍ Lowaraایتالیا ٍ
 Flygtسَئذ.

 -9طراحی ٍ ساخت قطؼات ریختِ گری تا هتریالْای هختلف چذًی ،ترًسی ٍ استایٌلس استیل جْت کارترد
در غٌایغ هختلف.

 - 10خذهات هٌْذسی ًػة ٍ راُ اًذازی ٍ پرٍشُ ّای ًگْذاری ٍ تؼویرات سیستن ّای پوپاش در غٌایغ
هختلف آب ٍ فاضالب ،ساختواى ،فَالدً ،فت ٍ گاز ٍ پترٍضیوی.

با سپاس
واحد فروش و پروژه
گروه صنعتی و بازرگانی کاالپمپ

