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 راهنمای خرید اینترنتی پمپ آکواریوم 

وسیله ای است که با پمپاژ کردن هوا به بیرون، اکسیژن الزم جهت   آکواریوم پمپ •

 .تامین می کند زنده نگه داشتن موجودات داخل آکواریوم را 

همانطور که می دانیم، اکسیژن و آب برای زنده نگه داشتن ماهیان زینتی و دیگر   •

 .آبزیان داخل آکواریوم ضروری می باشد

استفاده از وسیله ای نظیر: پمپ هوا در محیط بسته آکواریوم جهت زنده ماندن   •

 .آبزیان بسیار اهمیت دارد

باید مد   آکواریوم پمپ خرید سوال اصلی این است که چه نکات مهمی را به هنگام •

 .نظر قرار داد

جهت پاسخگویی به این سوال با ما همراه باشید تا اطالعات جامعی را در اختیار  •

 .ما خوانندگان گرامی قرار دهیمش

 نکات مهم هنگام خرید پمپ آکواریوم 

گردش و تصفیه آب در آکواریوم می تواند نقش مهمی در افزایش طول عمر ماهیان داشته 

 .باشد

 .می باشد آکواریوم پمپ وسیله ای که بتواند این امر مهم را به خوبی ایفا نماید،

واریوم مهمتر بوده و راهنمای خرید آن باید مورد  این مورد حتی از تغذیه ماهی داخل آک

 .توجه قرار گیرد

اما قبل از آنکه بخواهید این وسیله ضروری را با توجه به حجم آب آکواریوم انتخاب نمایید،  

 .بهتر است که راهنمای خرید آن را به طور کامل مطالعه نمایید
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 بررسی انواع مختلف پمپ هوای آکواریوم  •

که به هنگام خرید پمپ هوای آکواریوم باید مد نظر قرار داد، توجه به   مهمترین نکته ای

 .انواع مختلف آن می باشد

در ابتدا باید با ویژگی های مختلف هر کدام از این مدل ها آشنا شده و سپس جهت خرید مدل  

 .متناسب با نیازتان اقدام نمایید

 پمپ هوای داخلی 

 .این مدل پمپ هوا داخل آکواریوم قرار گرفته و از زیبایی ظاهری مناسبی برخوردار است

این مدل پمپ دارای شلنگی بوده که با قرار گرفتن بیرون آکواریوم می تواند به راحتی  

 .اکسیژن را وارد آب داخل محفظه نماید

از جمله مهمترین معایب آن می توان به قرار گرفتن پمپ داخل آب اشاره نمود که باعث  

 .کاهش عمر استفاده از محصول خواهد شد

 پمپ هوای بیرونی 

طراحی این مدل پمپ ها به گونه ای است که با قرار گرفتن بیرون محفظه شیشه ای باعث  

 .زیبایی ظاهری آکواریوم می شوند

یق لوله ای که داخل محفظه شیشه ای تعبیه شده، وظیفه اکسیژن رسانی  این مدل پمپ از طر 

 .به آبزیان داخل آکواریوم را بر عهده می گیرد

 .ناگفته نماند که این مدل پمپ در مقایسه با مدل قبلی از طول عمر بیشتری برخوردار است

 پمپ آب آکواریوم 

 .بیه می شوداین مدل پمپ دقیقا در زیر آب موجود در آکواریوم ها تع 
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طراحی این مدل پمپ به گونه ای است که با متالطم کردن زیر آب آکواریوم، مقداری از  

 .اکسیژن هوا را به داخل محفظه وارد می کند

 تعداد خروجی های پمپ هوای آکواریوم  •

 .تعداد خروجی های بیشتر پمپ هوا، نشان دهنده قدرت باالتر هوادهی آکواریوم می باشد

 .فی در بازار وجود داشته که تعداد خروجی های آن با یکدیگر متفاوت استمدل های مختل

به عنوان مثال، برخی مدل ها دارای دو یا چند خروجی بوده که می توان از آنها برای تعداد  

 .بیشتری از آکواریوم ها استفاده کرد

 .ی داردیا کوچک به نوع نیاز و استفاده فرد خریدار بستگ  بزرگ  آکواریوم پمپ انتخاب

 بررسی مصرف برق پمپ هوای آکواریوم  •

پمپ هوای آکواریوم از لحاظ مصرف برق دارای مدل های بسیار متنوعی بوده که می توان  

 .در بازار یافت

 .دانست برق بدون  آکواریوم پمپ را می توان در واقع نوعی شارژی آکواریوم پمپ

مواقعی که برق شهری در  زیرا عملکرد این مدل پمپ ها از طریق شارژ بوده و در 

 .دسترس نیست، مورد استفاده قرار می گیرد

 بررسی میزان صدای پمپ هوای آکواریوم  •

 .یکی از مهمترین ویژگی های پمپ هوای آکواریوم، کم صدا یا بی صدا بودن آن است

مزایای زیادی داشته که از جمله آنها می توان به تولید سر و صدای   صدا بی آکواریوم پمپ

 .کمتر در محیط اشاره نمود

 بررسی قدرت پمپ هوای آکواریوم •

 .به یک سری فاکتورهای مهم بستگی دارد قوی آکواریوم پمپ خرید
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ب به هنگام خرید باید مدلی را مد نظر قرار دهید که با حجم و ارتفاع آکواریوم کامال تناس

 .داشته باشد

به همین خاطر بهتر است که اطالعات مربوط به میزان قدرت پمپ را که بر روی جعبه آن  

 .درج شده را به خوبی مطالعه نمایید

 خرید پمپ آکواریوم 

پمپ هوا، یکی از مهمترین تجهیزات جهت زنده نگه داشتن تمام آبزیان موجود در   •

 .ودداخل محفظه شیشه ای آکواریوم به شمار می ر 

این محصول از انواع مختلفی برخوردار بوده که می تواند اکسیژن هوا را جهت   •

 .حفظ سالمت ماهی ها به داخل آکواریوم منتقل نماید 

به صورت اینترنتی بسیار رایج بوده و می توانید بهترین   آکواریوم پمپ فروش •

 .مدل آن را از سایت های فروشگاهی معتبر تهیه نمایید

 یوم قیمت پمپ آکوار

قیمت پمپ هوای آکواریوم به بودجه کاربر و اینکه چه مدلی را جهت خرید مد   •

 .نظر دارد، بستگی دارد

قبل از خرید بهتر است که نیاز خود را مشخص کنید. سپس به دنبال بهترین پمپ   •

 .هوای آکواریوم متناسب با نیاز تان باشید

به طور کلی، نمی توان محدوده قیمتی این محصول در بازار را به طور دقیق   •

 .مشخص نمود

طور  زیرا جنس، مدل و سایر ویژگی های تولیدی بر خرید پمپ های آکواریوم به   •

 .مستقیم تاثیر می گذارند

 



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   پرفروش و پرقدرت  آکواریوم پمپ مدل 60

 

 روش نگهداری ازپمپ آکواریوم

پمپ هوا، یکی از مهمترین اجزای کاربردی در آکواریوم بوده که باید به اصول   •

 .نگهداری از آن توجه ویژه ای نمود 

در ادامه به مهمترین دستورالعمل ها به هنگام تمیز کردن این محصول اشاره شده   •

 .است

وای آکواریوم، هر گونه قطعه و سیستم فیلتراسیون متصل  جهت تمیز کردن پمپ ه  •

 .به برق را از پریز جدا کنید

تمام اتصاالت مربوط به پمپ هوا را با رعایت تمام نکات احتیاطی از آکواریوم به   •

 .طور کامل جدا کنید

در پمپ هوا، قطعه ای به نام حباب ساز وجود دارد. قطعه متصل به انتهای حباب   •

ور کامل جدا کنید. البته باید تمام موارد احتیاطی در اینباره را رعایت ساز را به ط

 .نمایید

سپس در ظرفی، مقداری وایتکس را با آب مخلوط نمایید. تمام قطعات جدا شده از  •

 .دقیقه قرار دهید 3الی  2پمپ هوای آکواریوم را داخل ظرف به مدت 

 .ماییددر نهایت، تمام قطعات را با آب گرم شسته و خشک ن  •

 جمع بندی خرید اینترنتی پمپ آکواریوم 

، یکی از مهمترین قطعات کاربردی بوده که وجود آن جهت حفظ  آکواریوم  پمپ •

 .سالمتی ماهیان داخل آکواریوم ضروری می باشد

پمپ هوای آکواریوم دارای مدل های بسیار متنوعی بوده که خریدار باید با توجه   •

 .اقدام نماید به نیاز خود جهت خرید نوع مناسب
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در این مقاله سعی شده تا شما را با مهمترین نکات کاربردی به هنگام خرید پمپ   •

 .هوای آکواریوم با کیفیت و مناسب آشنا نماییم

 


