
 

  اـوم آسیـشرکت وکی
 

 

 هاي دیفیوژن لیست قیمت پمپ

  

  DP – 100 مشخصات فنی پمپ دیفیوژن*

 

  Lit / s(  250(سرعت 
  ×      )torr(فشار نهایی 

  torr(       ×2(ماکزیمم فشار پشتی 
  20  (دقیقه)مدت زمان گرم شدن 

  510  ولت (وات) 230توان مصرفی در 
  cc(  100(حجم روغن مورد نیاز 

  DN 100  دهانه ورودي
  m3 / hr(  5(حداقل پمپ پشتی مورد نیاز 

  (شش میلیون و چهارصد هزار تومان) 000/000/64  قیمت
  

  DP – 150 مشخصات فنی پمپ دیفیوژن*

 

  Lit / s(  700(سرعت 
  ×      )torr(فشار نهایی 

  torr(       ×2(ماکزیمم فشار پشتی 
  20  مدت زمان گرم شدن (دقیقه)

  1300  ولت (وات) 230توان مصرفی در 
  cc(  300(حجم روغن مورد نیاز 

  DN 150  دهانه ورودي
  m3 / hr(  8(حداقل پمپ پشتی مورد نیاز 

  (هشت میلیون و هفتصد هزار تومان) 000/000/87  قیمت
 

  



 

  DP – 200 فنی پمپ دیفیوژنمشخصات *

  
  Lit / s(  1800(سرعت 

  ×      )torr(فشار نهایی 
  Kw 2-V 220  توان مصرفی

 cc(  cc 350 min :- cc 700: max(حجم روغن مورد نیاز 
  DN 200  خالء باالدهانه 

  DN 50  دهانه خالء پشتی
  تومان) (چهارده میلیون 000/000/140  قیمت

 

 DP – 320 دیفیوژنمشخصات فنی پمپ *

  

  Lit / s(  3500(سرعت 
  ×      )torr(فشار نهایی 

  torr(       ×1(ماکزیمم فشار پشتی 
  30  مدت زمان گرم شدن (دقیقه)

  Kw(  1,5×3ولت ( 380ولتاژ توان مصرفی در 
  cc(  1500(حجم روغن مورد نیاز 

  Lit / min(  5(حداقل نرخ آب خنک کننده 
  DN 320  دهانه ورودي

  ازـی مورد نیـپمپ پشتسرعت ل ـحداق
)m3 / hr(  

  torr       :60فشار کمتر از 
  torr       :120فشار بیشتر از 

 FPT  "    اتصال آب

  صد هزار تومان)(هجده میلیون و نه 000/000/189  قیمت
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  DP – 800 مشخصات فنی پمپ دیفیوژن*

  Lit / s(  24000(تخلیه سرعت 
  ×      )torr(فشار نهایی 

         )torr(فشار پشتی  بیشینه
 Lit(  Min: 12( صرفیروغن ممیزان 

Max : 15  
  Kw 18- V 220 - phase 3  توان مصرفی

  DN 800  دهانه خالء باال
 DN 200  دهانه پشتی

 FPT  "    اتصال آب

  صد هزار تومان)(پنجاه و یک میلیون و شش 000/000/516  قیمت
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