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 و نحوه ساپورت گذاری آنها Top Suction- Top Dischargeبررسی نمونه ای پایپینگ اطراف پمپ  ➢

 و نحوه ساپورت گذاری آنها Verticalبررسی نمونه ای پایپینگ اطراف پمپ  ➢

  Adjustableبررسی لزوم استفاده از ساپورت  ➢

 ونحوه ساپورت گذاری آن Side Suction- Side Dischargeبررسی نمونه ای پایپینگ اطراف پمپ  ➢

 تجهیزات افقی Slidingو   Fixبررسی لزوم تعیین مناسب ساپورت  ➢

 و نحوه ساپورت گذاری آنها Air Coolerبررسی نمونه ای پایپینگ  ➢

 بررسی نمونه ای پایپینگ مبدل های صفحه ای و نحوه ساپورت گذاری آنها ➢

 امینان و نحوه ساپورت گذاری آنهبررسی نمونه ای پایپینگ اطراف شیر اط ➢
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