
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 ايتاليا به عنوان يکی از بهترين و معتبرترين شرکتهای پمپ                      PENTAXشرکت  
 . وب ميگرددسسازی مخصوصا در زمينه پمپ آب در اين کشور مح

امکان ساخت پمپهای آب در انواع افقی ، عمودی ، مستغرق چاهی ،                                  شرکت اين   
در شاخه های          و مواد مصنوعی       استينلس استيل   ،  از جنس چدن     شنکفکش ، لجنک   

 .آب و فاضالب ، کشاورزی ، صنعت ، ساختمان وغيره را دارد
 .در ادامه خالصه مشخصات برخی از توليدات اين شرکت معرفی ميگردد

 



PENTAX-AP حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش مناسب (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
برای مكش از مخازن عميق 50 3.6 0.59 2.2 چدن NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CAB حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به دو پروانه 50 3.6 0.59 2.2 چدن NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-JMC حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يک پروانه 44.5 3 0.59 1 چدن NORYL/برنج 6 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CAM حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يك پروانه 47 3.6 0.44 1.05 چدن/آلومينيوم NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-INOX حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يك پروانه 43 3 0.59 1 استينلس استيل inox/noryl 6 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز



PENTAX-JPL حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپ های خود مكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يك پروانه 44.5 3 0.59 1 NORYL NORYL 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CP/PM حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای محيطی (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

61 3 0.37 1.13 چدن برنج 8 90

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-MD حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای محيطی خودمكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

53 2.7 0.59 1.17 چدن برنج 8 90

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CA حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

59.6 يك طبقه 240 1.5 37 چدن چدن 10 90

قابليت اتصال با شفت به مولد نيرو
 DIN 24255 مطابق استاندارد

PENTAX-CH حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يك پروانه 37 42 1.1 5.1 چدن برنج 6 90

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز



PENTAX-CM حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به يك پروانه 56.1 18 0.37 5.2 چدن NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CM حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

يكپارچه 59.6 240 1.5 37 چدن NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CR حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به پروانه باز 20 16.8 0.59 1.2 چدن NORYL/چدن 6 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-CS حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مناسب برای آبياری 17.5 96 0.63 8.8 چدن برنج/چدن 6 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز



PENTAX-CB حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مجهز به دو پروانه 98.7 36 1.17 20.4 چدن برنج/چدن 11-Jun 50/90

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-MB حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)
مناسب برای آبياری 49 12 1.1 2.6 چدن NORYL/برنج 8 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-MP حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ طبقاتی (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

108 9.6 0.37 3.5 استينلس استيل NORYL 11 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-MPX حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ طبقاتی (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

خودمكش 53 4.8 0.74 1.33 استينلس استيل NORYL 6 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-MS حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ طبقاتی (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

181 93 5.5 69.6 چدن برنج 30 90

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز



PENTAX-MX حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر فشار کار حداکثر دما
پمپهای سانتريفوژ طبقاتی (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (bar) ('c)

120 9 0.45 4.3 استينلس استيل استينلس استيل 14 50

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

PENTAX-DP حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

8.5 7.2 0.2 0.4 5 40

دارای مدل تك فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ۴ ميليمتر

PENTAX-DP حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

10.3 15 0.75 1.05 5 40

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ١۵ ميليمتر

PENTAX-DX/DG حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

لجنكش 10.4 18 1.05 1.35 استينلس استيل استينلس استيل

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ٣۵ ميليمتر

PENTAX-DV حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)
لجنكش ورتکس 12.7 54 1.1 3.42 چدن چدن 20 40

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ۴۵ ميليمتر



PENTAX-DM حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)
لجنكش تک کاناله 27 78 1.1 6.27 چدن چدن 20 40

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ۴۵ ميليمتر

PENTAX-DC حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

29.4 42 1.1 4 چدن چدن 20 40

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ٨ ميليمتر

PENTAX-DC حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
پمپهای مستغرق آفكش (متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

38.1 42 3 6.15 چدن چدن 20 40

دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
قابليت انتقال جسم جامد تا قطر ١٠ ميليمتر

PENTAX -SUPERDOMUS
سيستم تقويت فشار اتوماتيك سيستم تقويت فشار اتوماتيك

PENTAX -GARDEN
ست پمپهای مخصوص باغبانی



حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
(متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

4S2 303 24 0.25 7.5 استينلس استيل LEXAN
4S3
4S6 دارای مدلهای تك فاز و سه فاز

4S10
4S14
4S24

پمپهای مستغرق چاهی
 4اينچ



حداآثر فشار حداآثر دبی حداقل توان حداآثر توان جنس بدنه جنس پروانه حداکثر عمق حداکثر دما
(متر ستون آب) (متر مكعب در ساعت) (آيلو وات) (آيلو وات) (m) ('c)

6S13 449 66 4 22 استينلس استيل NORYL
6S18
6S25 دارای مدلهای تك فاز و سه فاز
6S36
6S48
6S70

پمپهای مستغرق چاهی
 6اينچ


