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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، طراحان 
و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای ایرانــی در  
ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا نیــاز مصــرف 

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه خواســته 
هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار می باشــد کــه 

ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
ــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل  ــوژی مرتبــط ب از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنول
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصویــه آب خانگــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و کابــل، 
تهویــه متبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، در زمینــه 
مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات 

صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  ــه راحت ــران و تامیــن کننــدگان ب ــا مدی نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپر صنــعت فـامـــکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات 
پس از فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشتن چندین نمایندگی رسمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتــی در داخل و خارج از 
کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ، 
افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق 
بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات 

OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلــف با اســتفاده از کارگروه هــای تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تــالش بــرای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

به طور کلی پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی که از آن عبور می نماید 
منتقل می کند.

تقسیم بندی پمپ ها بر اساس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به سیال، نوع سیال،متریال به کار رفته 
در ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اکثر منابع و مراجع ترجمه شــده، این تقســیم بندی بر اســاس مســائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشــتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

در ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن بوده که آشــنایی مختصری بــا انواع پمپ های موجود در صنایع بر اســاس مــوارد عملی و 
کاربردی صورت پذیرد.

 در صــورت نیــاز بــه انــواع پمــپ هــای صنعتــی ، مشــاوره و اطالعــات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکو تماس 
حاصل فرمایید و یا به ســایت www.famcocorp.com  مراجعه کنید.

 شرکت صنایع پمپ سعدی "اسپیکو" با تجربه باالی 82 سال سابقه در بخش تولید با توجه به داشتن استاندارد مدیریت 
کیفیت OSI- 1009-8002 در زمینه طراحی و ساخت انواع پمپ های کف کش، لجن کش ، شناور و تابلو کنترل با بیش از 56

نمایندگی فروش و 59 واحد خدماتی پس از فروش و داشتن استاندارد بین المللی اروپا EC زیر نظر استاندارد های اروپایــی
NE.53306-1, NE.53306-2-14,SB-NE OSI 6099 و همچنین اخذ استاندارد ملی ایران زیر نظر استانداردهای 2651-1 
نظر  زیر  سیاالت  مجهز  و  معتبر  آزمایشگاه  استاندارد  گواهینامه  داشتن  به  توجه  با  و   RISI 7187 ,RISI 2651-2-14 ,  RISI
استاندارد بین الملل OSI-CEI-52071:5002 مبادرت به تولید و عرضه پمپ در سطح ایران و کشورهای همسایه می نماید و 
با توجه به خط مشی شرکت اسپیکو، همواره رسالت مشتری مداری را با ارائه محصولی با کیفیت فوق العاده و سرویس وخدمات 

گسترده به اجراء گذاشته و همواره با توجه به واحد تحقیق و توسعه فعال در راستای کیفیت ، کوشا و متداوم عمل می نماید .
شرکت اسپیکو در بخش بازرگانی برای تکمیل شدن نیاز مندی های صنعت سیاالت با توجه به دارا بودن چندین نمایندگی 
انحصاری از کشورهای ایتالیا ، دانمارك و چین مبادرت به واردات انواع و اقسام پمپ های صنعتی ، کشاورزی ، تأسیساتی و 

ویژه می نماید .
BAD s.p.a-1 ایتالیا : سازنده انواع و اقسام پمپ های خانگی ، صنعتی و کشاورزی ، گرمایشی و سرمایشی و انواع بوستر پمپهای 

.057 WK 0/51 الی WK صنعتی و تأسیساتی و آتش نشانی و پمپ های خاص و ویژه از
AMLA s.p.a-2 ایتالیا : سازنده انواع پمپهای کفکش و لجن کش برای انتقال انواع و اقسام لجن های معمولی ، صنعتی و خاص 

.55 WK 0/5 الی WK از
alseT s.p.a-3 ایتالیا : سازنده انواع الکتروموتور و پمپ های شناور برای مصارف آب های شرب ، کشاورزی و مصارف خاص از 

WK0040 الی/WK73
.WK03 0 الی/WK73 ایتالیا : سازنده انواع سیستم های کنترل و اینورترتکفاز و سه فاز از scaW s.p.a-4

.WK01 0/5 الی WK سازنده انواع پمپهای خانگی و نمایشی از مواد خاص برای کاربرد های خاص از قدرت redaeL s.p.a- 5
قدرت  از  فشار  تحت  ن  مخاز و  شناور  و  کش  لجن  های  پمپ  اقسام  و  انواع  سازنده   : دانمارك   sofdnurG-6

.WK025 الی  1/5 WK
CPS oC-7 چین : سازنده انواع پمپهای هوادهی و پمپهای CD و مگنتی و کارواش و پمپ های پیستونی فشار باال و انواع وینچ و باالبر .
AUQA s.p.a-8 ایتالیا : سازنده لوازم استخرو انواع و اقسام پمپ های دوزینگ برای مصارف ویژه و استخر های ورزشی و خانگی.

 شرکت اسپیکو در بخش دیگری از فعالیت های بازرگانی خود در زمینه قطعات یدکی مرتبط با ساخت الکتروپمپ و الکترو موتـور بـه 
صـورت انحصــاری و با همکاری بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان ایتالیایی همچون ) رتور و استاتورarteM s.p.a ( ، ) خازن 

های راه انـداز و روشـنایی واشـرهای )و ( a.p.s arbmU مکـانیکی های سیل ( ، ) a.p.s ivacnotsirA الستیکی کابل ( ، 
) a.p.s auqA استخر لوازم و فلوتر ( ، ) a.p.s itacuD لرزه گیری citamotliF s.p.a ) عالوه بر تأمین لوازم مورد نیاز 
خود در تولید محصوالت در جهت تأمین لوازم مورد نیاز دیگر تولید کنندگان الکتروموتور و الکتروپمپ مبادرت به واردات کلیه 

قطعات مرتبط نموده که جزئیات تمامی اطالعات آن در سایت اینترنتی اسپیکو www.riocips.moc آمده است.
 واحد تحقیق و توسعه شرکت اسپیکو با ایجاد بخشی به نام نشر کلیه اطالعات فنی و عملکردی و راهنمای نصب را به صورت 
نشریه هایی مختصر و مفیدایجاد نموده که در صورت تمایل به راحتی می توان به این اطالعات در سایت اینترنتی شرکت 

اسپیکو دسترسی پیدا کرد. 

درباره شرکت اسپیکو
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SO پمپ شناور اسپیکو مدل

کاربردها
مناسب جهت جابجایی آب از چاههایی با عمق  کم و متوسط

استفاده برای مصارف باغبانی، آبیاری و کشاورزی

استفاده فراوان در تامین آب خانگی و مصارف صنعتی 

طراحی برای استفاده در آبنماها

مشخصات فنی 
دبی : از 3.3  تا 8. 34  متر مکعب بر ساعت

هد : حداکثر تا 110 متر 

توان: 2 الی 5 کیلووات

قطر دهانه خروجی : 2 اینچ و 3 اینچ 

قطر خارجی پمپ: 175 میلیمتر )2 اینچ و 3 اینچ(

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز  380±10%

متریال
جنس بدنه: چدن مخصوص داکتیل با پوشش اپوکسی مقاوم در مقابل زنگ زدگی و فرسایش

جنس پروانه: استنلس استیل

S نوع پروانه: پروانه بسته مدل

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا
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 ویژگی های خاص
دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا
لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن
استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

لیاژ سازی انجام می  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
شود و همچنین جهت اطمینان کامل از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته 

گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  
و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های 

نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

رنگ  زدگی  زنگ  و  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت  اسپیکو   های  پمپ  چدنی  های  قسمت  تمامی 
اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ 

زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن 
طراحی شده است که بین الکتروموتور و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد 
آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می شود. امکان بازدید روغن 

توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

در لحظه روشن و خاموش شدن پمپ های شناور، ضربات مهلکی به نام ضربات کله قوچی به پمپ و لوله 
متصل به آن وارد می شود، که ممکن است پس از مدتی لوله متصل به پمپ بر اثر این ضربات جدا گردد 
که شرکت اسپیکو برای حل این مشکل دو عدد پیچ برنجی روی خروجی پمپ تعبیه نموده که با سفت کردن 

آنها می توان از باز شدن لوله جلوگیری نمود.

در پمپهای شناور اسپیکو جهت جلوگیری از ترکیدن دینام، الستیک مخصوص کمپرسی در انتهای دینام نصب 
شده است.  که در صورت عدم استفاده از تابلو کنترل و سوختن دینام به هر دلیلی، اگر  برق توسط فیوز 
قطع نگردد، الستیک مذکور فشار ایجاد شده در الکتروموتور را هدایت و در نهایت با پاره شدن، فشار داخل 

را به بیرون انتقال می دهد.

یا  پمپ  ساخت  تاریخ  از  سال  مدت 1  به  ضمانت  کارت  در  شده  درج  کارکرد  شرایط  رعایت  با  اسپیکو  شرکت  محصوالت  کلیه 
باشند. می  شناسایی  قابل  بدنه  روی  شده  حکاکی  سریال  توسط  ها  پمپ  کلیه  گردد.  می  گارانتی  فاکتور  تاریخ  از  ماه   6 
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11) در طراحی  پمپھای اسپیکو  برای کیفیت بھتر و مطمئن تر و باالبردن عمر سیلھای مکانیکــی محفظــھ
ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل
می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل بندی  آب  کامالً  روغن  نمد  کاسھ  عدد  مخصوص و ٢  مکانیکی 
پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان

پذیر است.

12) کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی
بدنھ حکاکی شده است.

13) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از
تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

نکتھ : در انتھای دینامھای پمپ شناور، الستیک مخصوص کمپرسی قرار گرفتھ است. کھ در صورت عدم
استفاده از تابلوھای کنترل الکترونیکی دقیق بھردلیلی دینام فوق بسوزد و فیوز برق را قطع نکند و ھمچنان
پس از سوختن، جریان برق برقرار باشد. الستیک فوق تمامی فشار ایجاد شده در الکتروموتور را ھدایت و

در نھایت با پاره شدن فشار داخل را بھ بیرون منتقل می کند. کھ اینکار مانع از ترکیدن دینام می شود.

منحنی پمپ شناور اسپیکو مدل SO-2 اینچ  منحنی پمپ شناور اسپیکو مدل SO-3 اینچ

SO  جدول مشخصات پمپ های شناور اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثر ارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmmKwµfV
211.536115-400331-30250220SO 2-2-1-ST
21639100-400501-452.280220SO 2-3-1-ST
2538100-400501-452.2-380SO 2-3-3-ST
21841.560-3706510-603100220SO 2-4-1-ST
2540.560-3706510-602.2-380SO 2-4-3-ST
27.244.575-3708010-703-380SO 2-5-3-ST
294670-3709010-804-380SO 2-6-3-ST
211.55155-34011030-1005-380SO 2-7-3-ST
31436.5150-580301-252.280220SO 3-2-1
3535.5150-580301-252.2-380SO 3-2-3
31839150-4204515-373100220SO 3-3-1
37.240150-4204515-373-380SO 3-3-3
39.342.5150-4305825-513-380SO 3-4-3
312.845150-4407230-654-380SO 3-5-3
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SO ابعاد پمپ های شناور اسپیکو مدل

DCBAمدل پمپ

57175280590SO  2-2-ST

57175315625SO  2-3-ST

57175350660SO  2-4-ST

57175385695SO  2-5-ST

57175420730SO  2-6-ST

57175455810SO  2-7-ST

35175570570SO  3-2

35175625625SO  3-3

35175670670SO  3-4

35175752752SO  3-5
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11) در طراحی  پمپھای اسپیکو  برای کیفیت بھتر و مطمئن تر و باالبردن عمر سیلھای مکانیکــی محفظــھ
ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل
می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل بندی  آب  کامالً  روغن  نمد  کاسھ  عدد  مخصوص و ٢  مکانیکی 
پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان

پذیر است.

12) کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی
بدنھ حکاکی شده است.

13) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از
تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

نکتھ : در انتھای دینامھای پمپ شناور، الستیک مخصوص کمپرسی قرار گرفتھ است. کھ در صورت عدم
استفاده از تابلوھای کنترل الکترونیکی دقیق بھردلیلی دینام فوق بسوزد و فیوز برق را قطع نکند و ھمچنان
پس از سوختن، جریان برق برقرار باشد. الستیک فوق تمامی فشار ایجاد شده در الکتروموتور را ھدایت و

در نھایت با پاره شدن فشار داخل را بھ بیرون منتقل می کند. کھ اینکار مانع از ترکیدن دینام می شود.
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 S15,S20,S25 پمپ کف کش اسپیکو مدل های

کاربردها 

تخلیه آب های سطحی  و آب های زائد باران

تامین آب مورد استفاده در باغبانی و کشاورزی

تخلیه آب از مخازن، استخرها و چاههای آب

مشخصات فنی 

دبی : از 4.8 الی 52 مترمکعب بر ساعت

هد : حداکثر  تا 35  متر 

توان : 5. 1 الی 2 کیلو وات 

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی  جنس بدنه : آ

جنس پروانه : استیل 

نوع پروانه : پروانه بسته 

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش(  ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا    

قطر دهانه خروجی : 3 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%
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ویژگی های خاص
دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

لومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی های ناشی از نمک های محلول موجود در آب کلیه قطعات آ
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت 
انتقال مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت 
پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور 
و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده 

می شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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   S15 , S20 , S25 منحنی پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

 S15 , S20 , S25 جدول مشخصات پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

 S15 , S20 , S25 ابعاد پمپ های کف کش اسپیکو مدل های
DCBAمدل پمپ

10000295125460S-15-1

10000295125460S-20-1

15000295155400S-20-3

15000295155400S-25-3

8/5/2017 پمپ کفکش اس15-اس20-اس25 شرکت اسپیکو
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ولتاژخازنقدرتحداکثرارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

31017700151.7540220S-15-1

31117800201.940220S-20-1

34.616.5870201.5-380S-20-3

35.119.5830251.8-380S-25-3
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 S18 ,S28, S38 پمپ کف کش اسپیکو مدل های

کاربردها 

تخلیه آب های سطحی  و آب های زائد باران

تامین آب مورد استفاده در باغبانی و کشاورزی

تخلیه آب از مخازن، استخرها و چاههای آب

مشخصات فنی 

دبی : از 4.8  تا 31  مترمکعب بر ساعت 

هد : حداکثر تا 38 متر 

توان : 1.1 الی 2 کیلووات 

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد

قطر دهانه خروجی : 2 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز  380±01%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی  جنس بدنه : آ

جنس پروانه : استنلس استیل

نوع پروانه : پروانه بسته 

سیل مکانیکی : سیلیکون کارباید )ضد سایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A   ایتالیا 
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

لومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی های ناشی از نمک های محلول موجود در آب کلیه قطعات آ
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت 
انتقال مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت 
پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور 
و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده 

می شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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 S18 ,S28 , S38 منحنی پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

S18 ,S28 , S38 جدول مشخصات پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

ولتاژخازنقدرتحداکثرارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

2814.5520181.520220S18-1-ST

23.514520181.1-380S18-3-ST

210.516.542028230220S28-1-ST

2416420321.8-380S32-3 ST

213.52142038240230S38-1

2520420381.8-380S38-3

 S18, S28 ,S38 ابعاد پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

DCBAمدل پمپ

10000242110410S18-ST

15000242145445S28-ST

15000242145445S32-3-ST

15000242170485S38-1

15000242170435S38-3

8/5/2017 لیست پمپھای کفکش مدل اس18-اس28-اس38

http://spicoir.com/website/spico/s18-s28-s38-submersible-pump.htm 2/2

قطعات تشکیل دنده S-18 S-28 S-38

8/5/2017 پمپ کفکش اس15-اس20-اس25 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/s15-s20-s25-submersible-pump.htm 2/2
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 S-18-A پمپ کف کش اسپیکو مدل

کاربردها

مناسب برای مصارف باغبانی، کشاورزی و آبیاری

لوده شامل مواد محلول ریز و غیر ساینده مناسب برای انتقال آب های آ

قابل استفاده جهت جابه جایی پساب گودال ها و سیالبها وآب زائد باران

قابل استفاده جهت  انتقال آب از رودخانه ها و جوی ها

مشخصات فنی 

دبی : از 4.8  تا 32  مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 18متر

توان : 5. 1 الی 75. 1 کیلووات 

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

قطر دهانه خروجی : 2 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی ) رنگ مخصوص بدنه کشتی ( جنس بدنه: آ

جنس پروانه : استنلس استیل 

 Vortex نوع پروانه : پروانه نیمه باز

سیل  مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا 
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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 S-18-A منحنی پمپ های کف کش اسپیکو مدل

S-18-A جدول مشخصات پمپ های کف کش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

29.515.5540181.7520220S18-A-1

23.515.5540181.5-380S18-A-3

8/5/2017 پمپ کفکش اس18-آ

http://spicoir.com/website/spico/s18-a-submersible-pump.htm 2/2

روغن بازدید  امکان  و  رساند  می  صفر  بھ  را  پمپ  داخل  بھ  آب  پذیری  نفوذ  شرایط  شودکھ  می 
داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

  9)  کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.
 10) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت

گارانتی می گردد.

  

  S-18-A ابعاد پمپ های کف کش اسپیکو مدل

8/5/2017 پمپ کفکش اس18-آ

http://spicoir.com/website/spico/s18-a-submersible-pump.htm 1/2

    

   

10:01:23 am

 

S18 -A
 

 

پروانھ
پمپ کف کش 

مدل 
 

SI-A
 

 

(S18-A)
پمپ کف کش 2 اینچ مخصوص پمپاژ آبھـای کثیـف

(بدون مواد ساینده)
موارد استفاده:

پروانھ باز و چدنی و سیلھای مخصوص پمپھای آبھای کثیف و بدون با  2 اینچ  کش  کف  پمپ 
جابجائی ھمچنین  ساینده و  غیر  ریز  جامد  مواد  حاوی  کھ  آلوده  آبھای  انتقال  برای  مواد ساینده 
انتقــال آب جویھا و  ، مــزارع  آبیــاری   ، گودالـھـا  پساب  انتقال   ، سیالبھا  و  باران  زائد  آبھای 

نھرھا مورد استفاده قرار می گیرد .

مشخصات پمپ :

مخصوص چدن  جنس  باز (Vortex) و از  نیمھ  سانتریفوژن  نوع  از  پمپ  مدل  این  1) پروانھ 
داکتیل ساختھ شده است .

ھای حوضچھ  در  رنگ  از  قبل  آلومینیومی  قسمتھای  کلیھ  نھایی  آزمایش  و  ساخت  از  پس   (2
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکھــای محـلـول در آب

مقاومت زیــادی داشتھ باشند.

3) کلیھ قسمتھای پمپ ھای کف کش از آلیاژ مخصوص و پروانھ ، شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ
کفکش پمپھای  مقاومت  کھ  است  شده  ساختـھ  استیل)  (استنلس  نـزن  زنـگ  مخصوص  فوالد  از 

اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدھد.

4) کلیھ قطعات ریختھ گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسھ در قطعات
را خود  شده  گری  ریختھ  حساس  قطعات  کلیھ  اسپیکو  شرکت  وجود  این  با  باشد،  نداشتھ  وجود 
الکترو داخل  بھ  آب  نفوذ  درصد  بدینوسیلھ  تا  نماید  می  گیری  نشتی  مخصوص،  رزین  توسـط 

موتور بھ صفر برسد.

5) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را
باال برده است.

6) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند. 

پیچی سیم  با   METRA S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  استاتور  و  رتور  از  استفاده   (7
ھمچنین و  تکفاز  مدلھای  در   Thermic شرکت  آلمانی  حرارتی  اورلود  با  ھمراه  مخصوص 
ایتالیایی مکانیکی   سیلھای  و   Ducati.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  خازنھای  از  استفاده 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت  ساخت 
تولیدی پمپھای  کیفیت   Nachi شرکت  ساخت  ژاپنی  بلبرینگھای  و    Filtomatic.S.P.A
استاندارد با  ھمگام  و  برتر  العاده  فوق  کیفیت  با  ایران  ولتاژ  ساختار  بھ  توجھ  با  را  اسپیکو 

اروپایی بھ مصرف کنندگان عرضھ می کند.

سیلھای عمر  باالبردن  و  تر  مطمئن  و  بھتر  کیفیت  برای  اسپیکو   پمپھای  طراحی   در   (8
گرفتـھ درنظـر  الکتـروموتـور  و  پمپ  بیــن  مخصـوص  روغــن  از  مملو  ای  محفظــھ  مکانیکــی 
شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی
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 S32 پمپ کف کش اسپیکو مدل

کاربردها

تخلیه آب های سطحی  و آب های زائد باران

تامین آب مورد استفاده در باغبانی و کشاورزی

تخلیه آب از مخازن، استخرها و چاههای آب

مشخصات فنی 

دبی : از 4.8  تا 25 مترمکعب بر ساعت 

هد: حداکثر تا 32 متر

توان : 8 .1 الی 2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

قطر دهانه خروجی : 2 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی  جنس بدنه : آ

جنس پروانه : استنلس استیل 

نوع پروانه : دو پروانه بسته 

سیل مکانیکی : سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra .S.P.A ایتالیا 
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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  S32 منحنی پمپ  کفکش اسپیکو مدل

8/5/2017 پمپ کفکش اس32 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/s32.htm 1/1

    

   

10:03:11 am

پروانه پمپ کف کش

  ی2اینچ مدل 2

S

 

(S32)
پمپ کفکش 2اینچ اسپیکو مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

گلخانھ ھا، مزارع صنعتی،  آبھای   ، زائد  آبھای  و  آب  منابع  ساختمانھـا  در  آب  تخلیھ  برای  اسپیـکــو  اینچ    2 کفکشھای 
باغات، استخر و تخلیھ چاھکھایی کھ از آبھای زائد باران پر شده باشد بکار گرفتھ میشود.

مشخصات پمپ :

1) پمپھای کف کش  اسپیکو  مدل S32 با دھانھ خروجی ٢ اینچ و با توجـــھ بھ نوســـانات برق شبکـھ با ولتـاژ 380
ولت سـھ فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـی شده است.

ساخت و آزمایش نھایی کلیھ قسمتھای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچھ ھای مخصوص ، چربی گیری و از  2) پس 
سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکھــای محـلـول در آب مقاومت زیــادی داشتھ باشند.

3) کلیھ قسمتھای پمپ ھای کف کش از آلیاژ مخصوص و پروانھ ، شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ از فوالد مخصوص زنـگ
برابـرافزایش چندیـن  خوردگی  مقابل  در  را  اسپیکـو  کفکش  پمپھای  مقاومت  کھ  است  شده  ساختـھ  استیل)  (استنلس  نـزن 

میدھد.
4) کلیھ قطعات ریختھ گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسھ در قطعات وجود نداشتھ باشد، با این
تا نماید  می  گیری  نشتی  مخصوص،  رزین  توسـط  را  خود  شده  گری  ریختھ  حساس  قطعات  کلیھ  اسپیکو  شرکت  وجود 

بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر برسد.
5) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را باال برده است.

6) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند. 
7) استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص ھمراه با اورلود حرارتی
شرکت Ducati.S.P.A و ساخت  ایتالیایی  خازنھای  ھمچنین استفاده از  تکفاز و  شرکت Thermic در مدلھای  آلمانی 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  مکانیکی   سیلھای 
Filtomatic.S.P.A  و بلبرینگھای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپھای تولیدی اسپیکو را با توجھ بھ ساختار

ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و ھمگام با استاندارد اروپایی بھ مصرف کنندگان عرضھ می کند.
8) در طراحی  پمپھای اسپیکو  برای کیفیت بھتر و مطمئن تر و باالبردن عمر سیلھای مکانیکــی محفظــھ ای مملو از
روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢
عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید

روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
9) کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ

حکاکی شده است.
10) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و

یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.
 

 

S32 جدول مشخصات پمپ کف کش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

2418.5420321.8-380S32-3

212.92142032240220S32-1

S32  ابعاد پمپ کف کش اسپیکو مدل

DCBAمدل پمپ

15000242120435S-32-3
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S-32-AX-OVL پمپ کف کش اسپیکو مدل

کاربردها

مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی

قابل استفاده جهت سیستم هایی که نیازمند کار دائم )متوالی( هستند همچون سیستم های تهویه مطبوع و ایرواشرها 

مشخصات فنی

دبی: از 3.6  تا 33 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا32 متر

توان: 2.2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

دهانه خروجی: 2 اینچ

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی )رنگ مخصوص بدنه کشتی( جنس بدنه: آ

جنس پروانه: استنلس استیل

جنس شفت: استنلس استیل

نوع پروانه: پروانه بسته

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

لومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی های ناشی از نمک های محلول موجود در آب کلیه قطعات آ
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت 
انتقال مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت 
پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور 
و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده 

می شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

پمپ کف کش اسپیکو مدل S32-AX به 2 صورت ساده و همراه با اورلود حرارتی )ترموگارد( مخصوص ایر واشرها عرضه می گردد. بین سه 
فاز سیم پیچ، سه عدد اورلود حرارتی جهت جلوگیری از سوختن احتمالی  به صورت سری نصب شده است ، که سیم های خروجی این کنترل 

حرارتی در مسیر بوبین کنتاکتور قرار گرفته تا در صورت  بروز هرگونه مشکل از سوختن پمپ جلوگیری کند.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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S32-AX منحنی پمپ کفکش اسپیکو مدل

S32-AX جدول مشخصات پمپ کف کش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

25.835560322.2-380S32-AX

S32-AX ابعاد پمپ های کف کش اسپیکو مدل

DCBAمدل پمپ

6000295125450S-32-AX

8/5/2017 Submersible pump exploded parts list s32-ax/نقشھ انفجاری پمپ اس32-آ ایکس از شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/s32-ax.htm 2/2

، بھ ھمراه  ضمانت  کارت  در  مندرج  شرایط  بھ  توجھ  با  اسپیکو  شرکت  تولیدات  کلیھ   (10
مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

  : S32-AX خصوصیات پمپ کف کش

-  استفاده از چدن داکتیل در ساخت قطعات اصلی و بدنھ و پمپ و پروانھ
-  استفاده از آلیاژ استنلس استیل برای شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ 

-  استفاده از سیل سیلیکون کارباید ( ضد سایش )
« Thermo Guard » مجھز بھ سیستم کنترل حرارتی  -

- استفاده از زیرسازی با رنگ اپوکسی ( رنگ مخصوص بدنھ کشتی ) برای جلوگیری از
زنگ زدگی

 

اورلود در پمپ

S32-AX

اپوکسی مخصوص  رنگ  توسط  پوششی  با  رنگ،  از  قبل   S32-AX پمپ چدنـی  قسمتھـای  کلیھ  تـوجـھ: 
زیرسـازی شده تا در مقابل زنگ زدگی مقاومت بیشتری داشتھ باشد.

 
در پمپ S32-AX کھ برای ایرواشرھا طراحی شده است برای جلوگیری از سوختن احتمالی سھ تـوجـھ: 
عدد اورلود (Thermo Guard) در پایین سھ فازسیم بصورت سری قرار گرفتھ است کھ نھایتا سیمھای
صورت در  تا  گیرد  قرار  پمپ  اصلی  فرمان  کنتاکتور  بوبین  مسیر  در  تواند  می  حرارتی  کنترل  این  خروجی 

وجود ھر گونھ مشکل از سوختن پمپ جلوگیری کند.

      

 

8/5/2017 پمپ کفکش اس32 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/s32.htm 1/1

    

   

10:03:11 am

پروانه پمپ کف کش

  ی2اینچ مدل 2

S

 

(S32)
پمپ کفکش 2اینچ اسپیکو مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

گلخانھ ھا، مزارع صنعتی،  آبھای   ، زائد  آبھای  و  آب  منابع  ساختمانھـا  در  آب  تخلیھ  برای  اسپیـکــو  اینچ    2 کفکشھای 
باغات، استخر و تخلیھ چاھکھایی کھ از آبھای زائد باران پر شده باشد بکار گرفتھ میشود.

مشخصات پمپ :

1) پمپھای کف کش  اسپیکو  مدل S32 با دھانھ خروجی ٢ اینچ و با توجـــھ بھ نوســـانات برق شبکـھ با ولتـاژ 380
ولت سـھ فـاز و بـا 10% نوسـان طراحـی شده است.

ساخت و آزمایش نھایی کلیھ قسمتھای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچھ ھای مخصوص ، چربی گیری و از  2) پس 
سپس اسیدکاری شده تا در مقابل خوردگــی نمکھــای محـلـول در آب مقاومت زیــادی داشتھ باشند.

3) کلیھ قسمتھای پمپ ھای کف کش از آلیاژ مخصوص و پروانھ ، شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ از فوالد مخصوص زنـگ
برابـرافزایش چندیـن  خوردگی  مقابل  در  را  اسپیکـو  کفکش  پمپھای  مقاومت  کھ  است  شده  ساختـھ  استیل)  (استنلس  نـزن 

میدھد.
4) کلیھ قطعات ریختھ گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسھ در قطعات وجود نداشتھ باشد، با این
تا نماید  می  گیری  نشتی  مخصوص،  رزین  توسـط  را  خود  شده  گری  ریختھ  حساس  قطعات  کلیھ  اسپیکو  شرکت  وجود 

بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر برسد.
5) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را باال برده است.

6) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند. 
7) استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص ھمراه با اورلود حرارتی
شرکت Ducati.S.P.A و ساخت  ایتالیایی  خازنھای  ھمچنین استفاده از  تکفاز و  شرکت Thermic در مدلھای  آلمانی 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  مکانیکی   سیلھای 
Filtomatic.S.P.A  و بلبرینگھای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپھای تولیدی اسپیکو را با توجھ بھ ساختار

ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و ھمگام با استاندارد اروپایی بھ مصرف کنندگان عرضھ می کند.
8) در طراحی  پمپھای اسپیکو  برای کیفیت بھتر و مطمئن تر و باالبردن عمر سیلھای مکانیکــی محفظــھ ای مملو از
روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢
عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید

روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
9) کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ

حکاکی شده است.
10) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و

یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.
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SI-23 پمپ کف کش اسپیکو مدل

کاربری 

تخلیه آب های سطحی  و آب های زائد باران

تامین آب مورد استفاده در باغبانی و کشاورزی

تخلیه آب از مخازن، استخرها و چاههای آب

اطالعات فنی 

دبی : از 3.6  تا 29 مترمکعب بر ساعت

هد :حداکثر تا 23 متر 

توان : 7 .1 الی 2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

قطر دهانه خروجی : 2 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی  جنس بدنه : آ

جنس پروانه : استنلس استیل 

نوع پروانه : پروانه نیمه باز 

سیل مکانیکی : سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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 SI-23 منحنی پمپ های کف کش اسپیکومدل

SI-23 جدول مشخصات پمپ کف کش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

29.515.548023230220SI-23-1

23.515480231.7-380SI-23-3

SI-23 ابعاد پمپ کف کش اسپیکو مدل
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SI-23

پروانه پمپ کف کش2اینچ

مدل

SI
 

(SI-23)
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژآبھای کثیف و آلوده (بدون مواد ساینده)
موارد استفاده:

پمپ کف کش 2 اینچ  اسپیکو مدل SI با پروانھ نیمھ باز چدنی برای انتقال آبھای آلوده کھ حاوی
پساب انتقــال   ، سیالبھا  و  باران  زائد  آبھای  جابجائی  ھمچنین  و  ساینده  غیر  ریز  جامد  مواد 

گـــــودالھــا ، آبیـاری مـــزارع ، انتقـال آب جویھا و نھرھا مورد استفاده قرار می گیرد .
 

مشخصات پمپ :
1) پمپ کف کش 2 اینچ  اسپیکو مدل SI23 با توجھ بھ نوسانات برق شبکھ در دو ولتاژ

 (%10 220±) و  (10% ±380) طراحی و ساختھ شده است .
ھای حوضچھ  در  رنگ  از  قبل  آلومینیومی  قسمتھای  کلیھ  نھایی  آزمایش  و  ساخت  از  پس   (2
آب در  محـلـول  نمکھــای  خوردگــی  مقابل  در  تا  شده  اسیدکاری  سپس  و  گیری  چربی   ، مخصوص 

مقاومت زیــادی داشتھ باشند.
3) کلیھ قسمتھای پمپ ھای کف کش از آلیاژ مخصوص و پروانھ ، شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ از
فوالد مخصوص زنـگ نـزن (استنلس استیل) ساختـھ شده است کھ مقاومت پمپھای کفکش اسپیکـو

را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدھد.
چدن از  آن  زیرین  صفحھ  و  پروانھ  و  مخصوص  آلیـــاژی  آلومینیوم  جنس  از  دینـــام  بدنـــھ   (4
مقـــاومـت دارای  وخوردگـــی  ضربـھ  مقابل  در  کھ  است  شده  ساختھ  و  طراحی  داکتیل  مخصوص 

فــــوق العــــاده زیادی می باشد .
5) استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنھ کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای

مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
 Aristoncavi.S.P.A از شرکت  H07RN8-F 6) استفاده از کابل مخصوص الستیکی از نوع

ایتالیا برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکھای محلول درسیال و ھمچنین محیط اسیدی و یا
بازی لجنھا استفاده شده است.

قطعات در  سوسھ  و  مک  تا  شده  سازی  آلیاژ  متخصصین  توسط  شده  گری  ریختھ  قطعات  کلیھ   (7
وجود نداشتھ باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیھ قطعات حساس ریختھ گری شده خود را توسـط
رزین مخصوص، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر

برسد.
8) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را باال

برده است.
9) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند. 

10) استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص
ھمراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدلھای تکفاز و ھمچنین استفاده از خازنھای
ساخت ایتالیایی  مکانیکی   سیلھای  و   Ducati.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت 
Filtomatic.S.P.A  و بلبرینگھای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپھای تولیدی اسپیکو
را با توجھ بھ ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و ھمگام با استاندارد اروپایی بھ مصرف

کنندگان عرضھ می کند.
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SI-23

پروانه پمپ کف کش2اینچ

مدل

SI
 

(SI-23)
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو

مخصوص پمپاژآبھای کثیف و آلوده (بدون مواد ساینده)
موارد استفاده:

پمپ کف کش 2 اینچ  اسپیکو مدل SI با پروانھ نیمھ باز چدنی برای انتقال آبھای آلوده کھ حاوی
پساب انتقــال   ، سیالبھا  و  باران  زائد  آبھای  جابجائی  ھمچنین  و  ساینده  غیر  ریز  جامد  مواد 

گـــــودالھــا ، آبیـاری مـــزارع ، انتقـال آب جویھا و نھرھا مورد استفاده قرار می گیرد .
 

مشخصات پمپ :
1) پمپ کف کش 2 اینچ  اسپیکو مدل SI23 با توجھ بھ نوسانات برق شبکھ در دو ولتاژ

 (%10 220±) و  (10% ±380) طراحی و ساختھ شده است .
ھای حوضچھ  در  رنگ  از  قبل  آلومینیومی  قسمتھای  کلیھ  نھایی  آزمایش  و  ساخت  از  پس   (2
آب در  محـلـول  نمکھــای  خوردگــی  مقابل  در  تا  شده  اسیدکاری  سپس  و  گیری  چربی   ، مخصوص 

مقاومت زیــادی داشتھ باشند.
3) کلیھ قسمتھای پمپ ھای کف کش از آلیاژ مخصوص و پروانھ ، شفت و کلیھ پیچھای متعلقھ از
فوالد مخصوص زنـگ نـزن (استنلس استیل) ساختـھ شده است کھ مقاومت پمپھای کفکش اسپیکـو

را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدھد.
چدن از  آن  زیرین  صفحھ  و  پروانھ  و  مخصوص  آلیـــاژی  آلومینیوم  جنس  از  دینـــام  بدنـــھ   (4
مقـــاومـت دارای  وخوردگـــی  ضربـھ  مقابل  در  کھ  است  شده  ساختھ  و  طراحی  داکتیل  مخصوص 

فــــوق العــــاده زیادی می باشد .
5) استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنھ کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای

مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
 Aristoncavi.S.P.A از شرکت  H07RN8-F 6) استفاده از کابل مخصوص الستیکی از نوع

ایتالیا برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکھای محلول درسیال و ھمچنین محیط اسیدی و یا
بازی لجنھا استفاده شده است.

قطعات در  سوسھ  و  مک  تا  شده  سازی  آلیاژ  متخصصین  توسط  شده  گری  ریختھ  قطعات  کلیھ   (7
وجود نداشتھ باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیھ قطعات حساس ریختھ گری شده خود را توسـط
رزین مخصوص، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر

برسد.
8) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را باال

برده است.
9) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند. 

10) استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص
ھمراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت Thermic در مدلھای تکفاز و ھمچنین استفاده از خازنھای
ساخت ایتالیایی  مکانیکی   سیلھای  و   Ducati.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت 
Filtomatic.S.P.A  و بلبرینگھای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپھای تولیدی اسپیکو
را با توجھ بھ ساختار ولتاژ ایران با کیفیت فوق العاده برتر و ھمگام با استاندارد اروپایی بھ مصرف

کنندگان عرضھ می کند.
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SP پمپ کف کش اسپیکو  مدل

کاربردها

مناسب انتقال آب از نهرها و چاههای لوله جدار یا حفاری شده دستی  

استفاده در دستگاههای ایرواش صنعتی ،تخلیه استخرها و حوضچه های آبگیری

لود و چاهک های کنده کاری را فراهم می نماید. استفاده از سیل های مکانیکی از جنس سیلیکون کارباید، امکان تخلیه کوتاه مدت آب های گل آ

مشخصات فنی 

دبی : از 1.8  تا 45 مترمکعب بر ساعت 

هد : حداکثر تا 75 متر 

توان : 65 .0 الی 4 کیلووات 

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد

قطر دهانه خروجی : 1.1/4 و 2 و 3 اینچ

قطر خارجی پمپ :  

 مدل SP4  180 میلیمتر ) مناسب برای چاههای با قطر 8 اینچ به باال (

مدل SP8 , SP6  195 میلیمتر ) مناسب برای چاههای با قطر 8 اینچ به باال (

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

جنس بدنه : پلی اتیلن 

جنس پروانه : استنلس استیل 

نوع پروانه: پروانه بسته 

سیل مکانیکی : سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا 
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

لومینیومی  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی های ناشی از نمک های محلول موجود در آب کلیه قطعات آ
قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
شود و همچنین جهت اطمینان کامل از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته 

گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  
و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال آب حاوی  ماسه کم  به دیفیوزر و پروانه آن آسیب کمتری وارد می 
شود و در صورت استفاده در آب حاوی ماسه زیاد و یا افت فشار با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های 

نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

رنگ  زدگی  زنگ  و  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت  اسپیکو   های  پمپ  چدنی  های  قسمت  تمامی 
اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ 

زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن 
طراحی شده است که بین الکتروموتور و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد 
آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می شود. امکان بازدید روغن 

توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

در پمپهای کف کش مدل SP اسپیکو جهت جلوگیری از ترکیدن دینام، الستیک مخصوص کمپرسی در انتهای 
دینام نصب شده است.  که در صورت عدم استفاده از تابلو کنترل و سوختن دینام به هر دلیلی، اگر  برق 
توسط فیوز قطع نگردد، الستیک مذکور فشار ایجاد شده در الکتروموتور را هدایت و در نهایت با پاره شدن، 

فشار داخل را به بیرون انتقال می دهد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 
ماه از تاریخ فاکتور گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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 SP4 , SP6 ,SP8 منحنی پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

8/5/2017 پمھای کفکش اس پی محصول شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/sp-submersible-pump.htm 2/2

٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری
آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و

پایین پمپ امکان پذیر است.

می محسوب  پمپ  شناسایی  شماره  کھ  باشند  می  مشخص  سلایر  یک  پمپھای  اسپیکو دارای  10)  کلیھ 
گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

11) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام
از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

نکتھ1: در باالی دینامھای پمپ شناور الستیک مخصوص کمپرسی قرار گرفتھ است کھ در صورت عدم
و نکند  قطع  را  برق  فیوز  و  بسوزد  فوق  دینام  بھردلیلی  دقیق  الکترونیکی  کنترل  تابلوھای  از  استفاده 
ھمچنان پس از سوختن، جریان برق برقرار باشد. الستیک فوق تمامی فشار ایجاد شده در الکتروموتور
را ھدایت و در نھایت با پاره شدن فشار داخل را بھ بیرون منتقل می کند. کھ اینکار مانع از ترکیدن دینام

می شود.

نکتھ2:در نمامی دیفیوزرھا و خروجی ھای این پمپ از یک طوقھ الستیک مخصوص کھ طراحی آن
انحصاراً در واحد تحقیق و توسعھ اسپیکو صورت گرفتھ ، تعبیھ شده است. کھ بھ این وسیلھ در صورت
استفاده از آب حاوی کمی ماسھ بھ پروانھ و دیفیوزر آن صدمھ کمتری وارد می شود. و ضمناً در صورت

استفاده بیش از حد از آب ماسھ دار و ھمچنین افت فشار می توان با تعویض این طوقھ ھای الستیکی
صرفھ جویی فوق العاده ای در تعمیر قطعات بوجود آورد.
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 SP4,SP6,SP4  جدول مشخصات پمپ های کفکش اسپیکو مدل های

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV
11/4716.5200180.6520220SP4-20-1
11/410.519.5200361.425220SP4-40-1
11/43.519200361.2-380SP4-40-3
11/41422.520055240220SP4-60-1
11/4521200551.75-380SP4-60-3
212.525.545032240220SP6-32-1-ST
24.526450322-380SP6-32-3-ST
216.530420452-380SP6-45-1-ST
2627.5420452.5-220SP6-45-3-ST
219.535420603100220SP6-60-1-ST
27.532420603-380SP6-60-3-ST
28.537420803.5-380SP6-80-3-ST
310.523.5750181.540220SP8-20-1-ST
34.524750181.5-380SP8-20-3-ST
31628720302.550220SP8-30-1-ST
36.528.5720352.5-380SP8-35-3-ST
3833.5700503.5-380SP8-50-3-ST
3935670604-380SP8-60-3-ST

SP4,SP6,SP4  ابعاد پمپ های کف کش اسپیکو مدل های

DNABAمدل پمپ

35180470SP4-20-1

35180500SP4-40-1

35180500SP4-40-3

35180530SP4-60-1

35180530SP4-60-3

50195650SP6-32-1-ST

50195650SP6-32-3-ST

50195710SP6-45-1-ST

50195680SP6-45-3-ST

50195760SP6-60-1-ST

50195740SP6-60-3-ST

50195790SP6-80-3-ST

75195610SP8-20-1-ST

75195610SP8-20-3-ST

75195670SP8-30-1-ST

75195670SP8-35-3-ST

75195730SP8-50-3-ST

75195770SP8-60-3-ST

8/5/2017 پمھای کفکش اس پی محصول شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/sp-submersible-pump.htm 2/2

٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری
آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و

پایین پمپ امکان پذیر است.

می محسوب  پمپ  شناسایی  شماره  کھ  باشند  می  مشخص  سلایر  یک  پمپھای  اسپیکو دارای  10)  کلیھ 
گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

11) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام
از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

نکتھ1: در باالی دینامھای پمپ شناور الستیک مخصوص کمپرسی قرار گرفتھ است کھ در صورت عدم
و نکند  قطع  را  برق  فیوز  و  بسوزد  فوق  دینام  بھردلیلی  دقیق  الکترونیکی  کنترل  تابلوھای  از  استفاده 
ھمچنان پس از سوختن، جریان برق برقرار باشد. الستیک فوق تمامی فشار ایجاد شده در الکتروموتور
را ھدایت و در نھایت با پاره شدن فشار داخل را بھ بیرون منتقل می کند. کھ اینکار مانع از ترکیدن دینام

می شود.

نکتھ2:در نمامی دیفیوزرھا و خروجی ھای این پمپ از یک طوقھ الستیک مخصوص کھ طراحی آن
انحصاراً در واحد تحقیق و توسعھ اسپیکو صورت گرفتھ ، تعبیھ شده است. کھ بھ این وسیلھ در صورت
استفاده از آب حاوی کمی ماسھ بھ پروانھ و دیفیوزر آن صدمھ کمتری وارد می شود. و ضمناً در صورت

استفاده بیش از حد از آب ماسھ دار و ھمچنین افت فشار می توان با تعویض این طوقھ ھای الستیکی
صرفھ جویی فوق العاده ای در تعمیر قطعات بوجود آورد.
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)C10 - C12( پمپ های لجن کش اسپیکو مدل های

کاربردها 

استفاده وسیع در مهندسی فاضالب، انتقال آبهای زائد و سیالب ها در حوادث غیر مترقبه  

قابل استفاده جهت انتقال فاضالب مرغداری ها و صنایع چوب، پارچه، کاغذ و پالستیک و ...

مناسب برای انتقال مایعات و لجن های رقیق با محتوی مواد جامد به صورت گلوله ای ریشه دار و الیافی 

اطالعات فنی 

دبی: از 4.8  تا 66 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 12 متر

توان: 5 .1 الی 7 .1 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

 قطردهانه خروجی: 2 اینچ

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%
ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 ، استاندارد ملی ایران 

لومینیوم  جنس بدنه: چدن مخصوص داکتیل  - در مدل C-10-AL آ

جنس پروانه: چدن مخصوص داکتیل )ضد ضربه و خوردگی(

نوع پروانه: پروانه جریان گردابی

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.

لیاژی  لومینیوم آ توجه: تمامی اطالعات فنی پمپ C-10-AL مشابه به پمپ C-10 تکفاز می باشد با این تفاوت که جنس بدنه این پمپ از آ
مخصوص می باشد و به علت سبکی وزن این پمپ نیروهای امدادی از آن جهت تخلیه سیالبها استفاده می کنند.
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 )C10-C12( منحنی پمپ های لجنکش اسپیکو مدل های

)C10-C12(جدول مشخصات پمپ های لجنکش اسپیکو مدل های

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV
21036650102.240220C10-1
2434.5650102.2-380C10-3
37501100123-380C12-3

 )C10-C12( ابعاد پمپ های لجنکش اسپیکو مدل های

8/5/2017 پمپھای لجنکش سی10وسی12 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/c10-12-sewage-pump.htm 2/2

11) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام
از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

توجھ :  پمپ لجن کش اسپیکو مدل C10-1-AL پمپ لجنکشی است کھ بدنـھ آن تماما آلومینیومـی می
باشـدو پـروانـھ جریـان گردابی چدنی بھ ھمراه خازن و سیم ارت مخصوص برای استفاده راحت ، سـاده ،
سبکتـر و قابـل حمل کھ مخصوص نیروھای امدادی و کمکـی برای تخلیـھ سیالبھـا از محلھـای عمومـی و

مسکونـی طراحـی و ساختـھ شده  و تمامــی اطالعات فنـــــی و قدرت پمپ  فوق ھمانند C10-1 می
باشد.

8/5/2017 پمپھای لجنکش سی10وسی12 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/c10-12-sewage-pump.htm 2/2

11) کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام
از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

توجھ :  پمپ لجن کش اسپیکو مدل C10-1-AL پمپ لجنکشی است کھ بدنـھ آن تماما آلومینیومـی می
باشـدو پـروانـھ جریـان گردابی چدنی بھ ھمراه خازن و سیم ارت مخصوص برای استفاده راحت ، سـاده ،
سبکتـر و قابـل حمل کھ مخصوص نیروھای امدادی و کمکـی برای تخلیـھ سیالبھـا از محلھـای عمومـی و

مسکونـی طراحـی و ساختـھ شده  و تمامــی اطالعات فنـــــی و قدرت پمپ  فوق ھمانند C10-1 می
باشد.
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I-15 پمپ لجن کش اسپیکو مدل

کاربردها

لودگی زیاد و حاوی ذرات ساینده  مناسب برای انتقال مایعات با آ

مناسب برای دفع  و انتقال فاضالب صنعتی و خانگی

انتقال مواد زائد سنگبری ها و کودهای شیمیایی 

مناسب جهت انتقال آبهای حاوی ذرات شن  و ماسه به قطر 25 میلیمتر و انتقال مواد زبری که باعث گرفتگی مجاری می شوند و همچین انتقال 
مواد له شده در مایعات

مشخصات فنی

دبی: از 4.8  تا 60 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 15 متر

توان: 7. 1 الی 2.2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

قطر دهانه خروجی: 3 اینچ 

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

جنس بدنه: چدن داکتیل با پوشش اپوکسی )رنگ مخصوص بدنه کشتی(

جنس پروانه: چدن داکتیل )مقاوم در برابر ضربه و خوردگی(

)Vortex( نوع پروانه: پروانه نیمه باز گردابی

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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I-15 منحنی پمپ لجن کش اسپیکو مدل 

I-15 جدول مشخصات پمپ لجن کش اسپیکو مدل

ولتاژدورخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfrpmV

311501300152.2602800220I-15-1

33.4431300151.7-2800380I-15-3

I-15 ابعاد پمپ لجن کش اسپیکو مدل
8/5/2017 پمپھای لجنکش ای15 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/i-15-sewage-pump.htm 2/2

مکانیکــی محفظــھ ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ
آب ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً  و  مخصوص  مکانیکی  سیل  توسط ٢عـــدد  کـھ  است  شـده 
بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید

روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

10- کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.
11-  کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت

گارانتی می گردد.

8/5/2017 پمپھای لجنکش ای15 شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/i-15-sewage-pump.htm 2/2

مکانیکــی محفظــھ ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ
آب ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً  و  مخصوص  مکانیکی  سیل  توسط ٢عـــدد  کـھ  است  شـده 
بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید

روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

10- کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.
11-  کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت

گارانتی می گردد.
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 I-15-GD پمپ لجن کش خرد کن دار اسپیکو مدل

کاربردها

مناسب برای انتقال لجن های حاوی مواد ریشه ای و الیافی معلق  بدون مواد ساینده 

استفاده در صنایع چوب، پارچه و کشتارگاهها 

مشخصات فنی

دبی: از 4.8 تا 54 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 15 متر

توان: 7 .1 الی 2.2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

دهانه خروجی: 3 اینچ

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

جنس بدنه: چدن داکتیل با پوشش اپوکسی

جنس پروانه: چدن داکتیل با تیغه الماس

نوع پروانه: پروانه نیمه باز گردابی با تیغه  های برنده

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا

استفاده از درپوش پمپ نیترات شده، جهت کمک به تیغه های برنده 
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ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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 I-15-GD منحنی پمپ لجن کش اسپیکو مدل

I-15-GD جدول مشخصات پمپ لجن کش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

31150900152.360220I15-3-A-GD

33.543900151.7-380I15-3-GD

 I-15-GD ابعاد پمپ لجن کش اسپیکو مدل

8/5/2017 پمپھای لجنکش ای15 جی دی شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/i-15-gd-sewage-pump.htm 2/2

بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید
روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

 12- کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می
گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

13- کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت
6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.

 

 

8/5/2017 پمپھای لجنکش ای15 جی دی شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/i-15-gd-sewage-pump.htm 2/2

بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید
روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

 12- کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می
گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

13- کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت
6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.
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 P-12 پمپ لجن کش اسپیکو مدل

کاربردها
مناسب برای پمپاژ فاضالب های صنعتی و خانگی و تصفیه خانه ها

قابل استفاده برای انتقال لجن های غلیظ محتوی مواد جامد ریز و له شده و یا مواد ساینده

انتقال آب های حاوی شن و ماسه با قطر ذرات محلول حداکثر تا 15 میلیمتر و انتقال مواد زبری که باعث گرفتگی مجاری می شوند و همچین 
انتقال مواد له شده در مایعات

انتقال کودهای شیمیایی مایع 

مشخصات فنی 

دبی : از 6  تا 43.2 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 12 متر

توان: 1.5 الی 1.7 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

متریال

جنس بدنه: چدن مخصوص داکتیل با پوشش اپوکسی

جنس پروانه: چدن مخصوص داکتیل )ضد ضربه و خوردگی(

نوع پروانه: پروانه جریان مخلوطی 

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضد سایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.Aایتالیا 

ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

دهانه  خروجی: 2 اینچ

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%
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لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

های  حوضچه  در  رنگ  از  قبل  لومینیومی  آ قطعات  کلیه  آب  در  موجود  محلول  های  نمک  از  ناشی  های  خوردگی  مقابل  در  بیشتر  مقاومت  جهت 
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت انتقال 
مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت پمپ 
و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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P-12  منحنی پمپ لجنکش اسپیکو مدل

 P-12 جدول مشخصات پمپ لجنکش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

28.533720121.740220P12-1

22.833720121.5-380P12-3

P-12 ابعاد پمپهای لجن کش اسپیکو مدل
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پمپ لجنکش
2اینچ

 

P-12
 

 

پروانه پمپ لجن کش

اینچ 2اینچ2

  مدل 

P
 

 

(P12)
 پمپ لجنکش  2اینچ اسپیکو

 مخصوص پمپاژ لجنھای غلیظ ( حاوی مواد ساینده)
موارد استفاده:

جریان بفرد  منحصر  و  مخصوص  پروانھ  با   P-12 مدل   اسپیکو  اینچ   2 پمپ لجنکش   
و خانگی  و  صنعتی  فاسد  و  زائد  آبھای  دفع   ، فاضالب  مھندسی  در  استفاده  برای  مخلوطی 
سنگبریھا زائد  مواد  حاوی  آب  ،پس  مایــع  شیمـیـایـی  کـودھـای  انتقـال   ، ھـا  خانـھ  تصفیـھ 
انتقال مایعات با آلودگی زیاد و حاوی ذرات ساینده ، انتقال آبھای حاوی شن و ماسھ کھ ذراتی
١۵میلیمتر داشتھ باشند ، انتقـال مایعـات حـاوی مـوادی کـھ زبری متوسطی بھ قطر  حداکثر 
و طراحی   ، مایعات  در  شده  لھ  مواد  انتقال   ، شوند  می  مجاری  شدن  مسدود  باعث  و  داشتھ 

ساختھ می شوند .

 

مشخصات پمپ :

1-  پمپ لجن کش 2 اینچ اسپیکو مدل P با دور 2800 دور در دقیقھ و ولتاژ ھای 220و
380 ولت ، با توجھ بھ نوع پروانھ برای انتقال مایعات و لجنھای غلیظ محتوی مواد جامد
ریز و مواد لھ شده و یا مـواد ساینـده بصورتی طراحی شده است کھ با قدرت 5/1 کیلووات

قابلیت انتقال لجنھای غلیظ تا ۵/١ برابر آب را دارد .

٢- بدنھ و پروانھ و متعلقات اصلی پمپ لجن کش از چدن مخصوص داکتیل ساختھ شده کھ در مقابل
ضربھ و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.

چدنی برای قطعات  تمام  در   ( کشتی  بدنھ  مخصوص  (رنگ  مخصوص  اپوکسی  رنگ  از  استفاده   -٣
مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.

4- در کلیھ پمپھای لجن کش اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی از نوع H07RN8 - F از
نمکھای و  رطوبت  مقابل  در  زیاد  استقامت  برای  ایتالیا   Aristoncavi-S.P.A شرکت 

محلول در سیال و ھمچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنھا استفاده شده است .

5- کلیھ قطعات ریختھ گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسھ در قطعات وجود
نداشتھ باشد، با این وجود شرکت اسپیکو کلیھ قطعات حساس ریختھ گری شده خود را توسـط رزین

مخصوص، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر برسد.
استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ  -6

را باال برده است.

خوردگی و  زدگی  زنگ  مقابل  در  زیادی  مقاومت  کھ  استیل  پیچھای  و  شفت  از  استفاده    -7
دارند. 

پیچی سیم  با   METRA S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  استاتور  و  رتور  از  استفاده   -8
شرکت Thermic در مدلھای تکفاز و ھمچنین آلمانی  حرارتی  اورلود  با  ھمراه  مخصوص 
استفاده از خازنھای ایتالیایی ساخت شرکت Ducati.S.P.A و سیلھای مکانیکی  ایتالیایی
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت  ساخت 
تولیدی پمپھای  Nachi کیفیت  شرکت  ساخت  ژاپنی  بلبرینگھای  و    Filtomatic.S.P.A
استاندارد با  ھمگام  و  برتر  العاده  فوق  کیفیت  با  ایران  ولتاژ  ساختار  بھ  توجھ  با  را  اسپیکو 

اروپایی بھ مصرف کنندگان عرضھ می کند.
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سیلھای عمر  باالبردن  و  تر  مطمئن  و  بھتر  کیفیت  برای  اسپیکو   پمپھای  طراحی   در   -9
مکانیکــی محفظــھ ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ
آب کامالً  کاسھ نمد روغن  ٢ عدد  و  مخصوص  مکانیکی  سیل  توسط ٢عـــدد  کـھ  است  شـده 
بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید

روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

10- کلیھ پمپھای  اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ محسوب می
گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

11- کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت
6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت گارانتی می گردد.
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کاربردها

لود  حاوی ماسه های ریز و ساینده مناسب جهت انتقال آب های گل آ

قابل استفاده جهت جابه جایی آبهای زائد باران و سیالبها، آب چاهکهای مخابراتی و شهرداری ها 

مناسب جهت انتقال پساب گودال ها در حین زهکشی، آبیاری مزارع، کشاورزی، انتقال آب از نهرها و رودخانه ها

 این پمپ در مهندسی فاضالب شرکتهای مخابراتی شهرداری ه ا، شرکت مترو، مهندسین راه و ساختمان، شرکتهای سدسازی، جاده سازی، پی 
کنی، مصارف عمومی خانگی، صنعتی و شرکتهای حفاری کاربرد فراوان دارد.

مشخصات فنی 

دبی: از 4  تا 32 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 25 متر

توان: 75. 1 الی 2 کیلووات

دمای سیال: حداکثر تا 40 + درجه سانتیگراد 

قطر دهانه خروجی: 2 اینچ

برق مصرفی استاندارد:

تکفاز  220±10%

سه فاز 380±10%

متریال

لومینیوم با پوشش اپوکسی )رنگ مخصوص بدنه کشتی( جنس بدنه: آ

جنس پروانه: چدن داکتیل )مقاوم در برابر ضربه و خوردگی(

نوع پروانه: پروانه نیمه باز

سیل  مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.A ایتالیا



www.famcocorp.com

53

ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، استاندارد ملی ایران 

روتور و استاتور ساخت شرکت METRA.S.P.A  ایتالیا

لمان استفاده از سیم پیچ مخصوص همراه با Overload حرارتی شرکت Thermic  آ

بهره گیری از بلبرینگ های ساخت شرکت  Nachi ژاپن

استفاده از خازن های ساخت شرکت  Ducati.S.P.A ایتالیا در مدل های تک فاز

مجهز به سیستم Thermo Guard برای محافظت از سیم پیچ در مدل های تکفاز

استفاده از واشر های لرزه گیر در پمپ های اسپیکو ساخت شرکت Filtomatic.S.P.A ایتالیا

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

لومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی های ناشی از نمک های محلول موجود در آب کلیه قطعات آ
مخصوص ، چربی گیری و سپس اسید کاری می شوند.

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
از عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

دیفیوزر پمپ های اسپیکو  جهت جلوگیری از خوردگی پروانه و دیفیوزر، مجهز به طوقه الستیکی شده است  و در صورت استفاده پمپ جهت 
انتقال مایعات حاوی مواد ساینده با تعویض طوقه الستیکی در هزینه های نگهداری پمپ به میزان بسیار زیادی صرفه جویی می شود.

تمامی قسمت های چدنی پمپ های اسپیکو  جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی رنگ اپوکسی شده است. همچنین شفت 
پمپ و پیچ ها از جنس استیل می باشند که در مقابل خوردگی و زنگ زدن مقاومت باالیی دارند.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور 
و  پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده 

می شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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SI-25 منحنی پمپ لجنکش اسپیکو مدل

SI-25 جدول مشخصات پمپ لجنکش اسپیکو مدل

ولتاژخازنقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwµfV

29.42240025240220SI-25-1

23.421400251.75-380SI-25-3

SI-25 ابعاد پمپ لجن کش اسپیکو مدل
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10) استفاده از رتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت METRA S.P.A با سیم پیچی مخصوص
از استفاده  ھمچنین  و  تکفاز  مدلھای  در   Thermic شرکت  آلمانی  حرارتی  اورلود  با  ھمراه 
ساخت ایتالیایی  مکانیکی   سیلھای  و   Ducati.S.P.A شرکت  ساخت  ایتالیایی  خازنھای 
شرکت ساخت  ایتالیایی  گیری  لرزه  واشرھای  ھمچنین  و   Umbra.S.P.A شرکت 
Filtomatic.S.P.A  و بلبرینگھای ژاپنی ساخت شرکت Nachi کیفیت پمپھای تولیدی اسپیکو
بھ اروپایی  استاندارد  با  ھمگام  و  برتر  العاده  فوق  کیفیت  با  ایران  ولتاژ  ساختار  بھ  توجھ  با  را 

مصرف کنندگان عرضھ می کند.

11) در طراحی  پمپھای اسپیکو  برای کیفیت بھتر و مطمئن تر و باالبردن عمر سیلھای مکانیکــی محفظــھ ای مملو از روغــن مخصـوص بیــن پمپ و
الکتـروموتـور درنظـر گرفتـھ شـده است کـھ توسط ٢عـــدد سیل مکانیکی مخصوص و ٢ عدد کاسھ نمد روغن کامالً آب بندی می شودکھ شرایط نفوذ پذیری

آب بھ داخل پمپ را بھ صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ٨ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.

12) کلیھ پمپھای اسپیکو دارای یک سلایر مشخص می باشند کھ شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد کھ بر روی بدنھ حکاکی شده است.

کلیھ تولیدات شرکت اسپیکو با توجھ بھ شرایط مندرج در کارت ضمانت ھمراه ، بھ مدت 6 ماه تمام از تاریخ فاکتور و یا یک سال از تاریخ ساخت  (13
گارانتی می گردد.
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پروانه پمپ لجن کش 2 اینچ

  مدل

 SI

 

(SI25)
ـای کـثیـف و آلوده پمپ لجن کش 2 اینچ مخصوص پمپاژ آبھ

(حاوی مواد ساینده)

موارد استفاده:

پمپ مدل SI با پروانھ نیمھ باز برای انتقال آبھای گل آلود کھ حاوی ماسھ ھای ریز و ساینده می
باشند و ھمچنین جابجایی آبھـــــای زائــــد بــاران و سیالبھـــا ، آبھـــای چاھکھــای مخابراتـــی و
و جوییھا  آبھای  انتقال   ، مزارع  آبیاری   ، زھکشی  حین  در  گودالھا  پسابھای  انتقال  شھرداریھـــا 

نھرھا مورد استفاده قرار می گیرد .

این لجن کش 2 اینچ مخصوص کشاورزی ، مھندسی فاضالب ، شرکتھای مخابراتی ، شھرداریھا ،
شرکــت متـرو ، مھنـدسیــن راه و ساختمـان ، شرکتھـای سد ســــازی و جـاده ســازی و پـــی کنـی

، مصارف عمومــی خانـگـــی و صنعتــی وشرکتھای حفاری می باشد.

 

مشخصات پمپ :

1) پمپ لجن کش 2 اینچ  اسپیکو مدل SI25 در دو مدل تکفاز 220 ولت و سھ فاز 380 ولت
طراحی و ساختھ شده است .

2) بدنھ آن از آلومینیوم و پروانھ و متعلقات اصلی پمپ لجن کش از چدن مخصوص داکتیل ساختھ
شده کھ در مقابل ضربھ و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.

3) پس از ساخت و آزمایش نھایی بدنھ آن  قبل از رنگ در حوضچھ ھای مخصوص ، چربی گیری
مقاومت آب  در  محـلـول  نمکھــای  خوردگــی  مقابل  در  تا  گیرد.  می  قرار  شده  اسیدکاری  سپس  و 

زیــادی داشتھ باشد. 

4) پروانھ و متعلقات اصلی پمپ لجن کش از چدن مخصوص داکتیل ساختھ شده کھ در مقابل ضربھ
و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.

5) استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنھ کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت
بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.

از  H07RN8 - F نوع  از  الستیکی  مخصوص  کابل  از  اسپیکو  کش  لجن  پمپھای  کلیھ  در   (6 
شرکت Aristoncavi-S.P.A ایتالیا برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکھای محلول در

سیال و ھمچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنھا استفاده شده است .

7) کلیھ قطعات ریختھ گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسھ در قطعات وجود نداشتھ
مخصوص، رزین  توسـط  را  خود  شده  گری  ریختھ  حساس  قطعات  کلیھ  اسپیکو  شرکت  وجود  این  با  باشد، 

نشتی گیری می نماید تا بدینوسیلھ درصد نفوذ آب بھ داخل الکترو موتور بھ صفر برسد.
 8) استفاده از سیلھای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب کھ عمر پمپ را باال

برده است.

9) استفاده از شفت و پیچھای استیل کھ مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند. 
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SSI و SSC پمپ لجن کش همه کاره سوپر اسپیکو مدل های

کاربردها

مناسب برای انتقال انواع لجن های صنعتی و خانگی و لجن های حاوی مواد ساینده و خورنده یا الیاف دار متناسب با مدل پمپ و نوع پروانه 

مناسب برای انتقال آبهای شور دریا 

مناسب برای انتقال سیاالت و لجن  های خورنده که به بدنه پمپ صدمه می رسانند. 

مناسب برای دفع و انتقال فاضالب های صنعتی و خانگی

مناسب برای مواردی که به علت محدودیت نمی توان پمپ را بصورت مستغرق در لجن  یا سیال نصب نمود، در این موارد مکش سیال یا لجن 
توسط لوله و سوپاپ از داخل مخزن )مخازن سپتیک( و یا بواسطه گاید و راهنما صورت می گیرد. 

مشخصات فنی 

دبی : از 1.2  تا 66 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 15 متر

توان: 2.2 الی 3 کیلووات 

قطر دهانه خروجی: 3 اینچ

دور الکتروموتور: 2800 و 1400 دور

برق مصرفی استاندارد:

سه فاز 380±10%

متریال

جنس بدنه: برنز یا چدن داکتیل

جنس پروانه: استیل، چدن یا برنز

نوع پروانه: 

SSS: با پروانه کانالی و غیر قابل انسداد برای انتقال کلیه لجنهای معمولی دارای مواد جامد و معلق.

SSP: با پروانه ماردونی برای انتقال لجنهای حاوی کودهای شیمیایی، مواد زائد سنگبریها، لجنهای حاوی مواد له شده در مایعات قابل مصرف 
می باشد.
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SSI : با پروانه های غیر قابل انسداد برای انتقال موادی که زبری متوسط داشته و به آسانی مجاری را مسدود  می کند، مورد استفاده قرار می 
گیرد.

SSI-GD: با پروانه نیمه باز غیر قابل انسدادبا تیغه مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب برای قطعه قطعه کردن   )Grinder( لجنهای 
ریشه ای و معمولی مانند کشتارگاهها و بیمارستانها و ... بکار می رود. 

SSC: با توجه به پروانه گردابی آن برای انتقال لجنهای حاوی مواد جامد، معلق، لجنهای حاوی مواد الیاف دار ، لجنهای کارگاههای گونی بافی، 
کشتارگاههای طیور و... مورد استفاده قرار می گیرد.

SSO: با پروانه مخصوص سفارشی برای انتقال لجنهای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد.

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید )ضدسایش( ساخت شرکت Umbra.S.P.Aایتالیا 

ویژگی های خاص 

دارای استانداردهای : CE اروپا ، مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 ، استاندارد ملی ایران 

لیاژ سازی انجام می شود و همچنین جهت اطمینان کامل از  جهت جلوگیری از وجود مک و سوسه، ریخته گری قطعات پمپ ها توسط متخصصین آ
عدم نشتی آب به محفظه الکتروموتور کلیه قطعات حساس ریخته گری شده توسط رزین مخصوص آب بندی می شوند.

در کلیه لجن کش های اسپیکو از کابل مخصوص الستیکی H07RN8-F ساخت شرکت ایتالیایی Aristoncavi-S.P.A برای استقامت زیاد در 
برابر رطوبت و نمک های محلول در سیال و یا همچنین محیط های اسیدی و بازی استفاده شده است.

نصب به صورت مستغرق و یا پمپاژ بواسطه لوله و سوپاپ از داخل مخزن استفاده از فلنچ های خروجی و ورودی مختلف که به پمپ این اجازه را 
می دهد که بصورت خطی،افقی یا عمودی سیال را منتقل کند. 

در پمپ های لجن کش همه کاره سوپر اسپیکو می توان از رادیاتور در مواردی که پمپ بیرون از سیال قرار می گیرد جهت خنک کاری استفاده کرد.

در پمپ های اسپیکو به منظور باال بردن کیفیت و طول عمر سیل های مکانیکی محفظه ای مملو از روغن طراحی شده است که بین الکتروموتور و  
پمپ واقع شده است که جهت جلوگیری از نفوذ آب از دو عدد آب بند مکانیکی  و 2 عدد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی روغن استفاده می 

شود. امکان بازدید روغن توسط پیچ جانبی نمره 8  روی بدنه وجود دارد.

کلیه محصوالت شرکت اسپیکو با رعایت شرایط کارکرد درج شده در کارت ضمانت به مدت 1 سال از تاریخ ساخت پمپ یا 6 ماه از تاریخ فاکتور 
گارانتی می گردد. کلیه پمپ ها توسط سریال حکاکی شده روی بدنه قابل شناسایی می باشند.
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SSI,SSC منحنی پمپهای لجن کش سوپر اسپیکو مدل های

SSI,SSC جدول مشخصات پمپ های لجن کش سوپر اسپیکو مدل های

ولتاژقدرتارتفاعحداکثرآبدهیوزنآمپرخروجی
مدل

inchAKgI/minmKwV

33.5501300152.2380SSI

37501100123380SSC

SSI,SSC ابعاد پمپ های لجن کش سوپر اسپیکو مدل های

8/5/2017 پمپھای لجنکش اس اس ای شرکت اسپیکو

http://spicoir.com/website/spico/ssi-sewage-pump.htm 2/2

SSI-B :  با توجھ بھ نوع فلنچ ھای مربوطھ برای انتقال لجنھا و سیاالت بصورت
مستغرق و یا توسط لولھ و سوپاپ از داخل مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.

SSI-C :  با توجھ بھ نوع فلنچ ھای مربوطھ برای انتقال لجنھا و سیاالت خورنده
بصـورتیکھ  ، گیرد  می  قرار  استفـاده  مــورد  زنـند  می  صدمھ  پمپ  بدنـھ  بـھ  کھ 
پمپ تخلیھ  زمان  فرارسیدن  و  خورنده  ازلجنھای  سپتیـک  ھای  حوضچھ  پرشدن 
توسط سیم بکسلھای راھنما بھ فلنچ مخصوص متصل شده و پس از تخلیھ لجن از

فلنچ جدا شده و دور از مواد خورنده قرار می گیرد.

قابلیت ساخت با انواع پروانھ ھای مخصوص ، برای انتقال انواع لجن
SSS : با پروانھ کانالی و غیرقابل انسداد برای انتقال کلیھ لجنھای معمولی دارای مواد جامد و معلق.

SSP : با پروانھ مادونی شکل جریان مخلوطی برای انتقال لجنھای حاوی کودھای شیمیایی ، مواد زائد سنگبریھا ، لجنھای حاوی مواد لھ شده در مایعات
قابل مصرف می باشد.

SSI : با پروانھ ھای غیرقابل انسداد برای انتقال موادی کھ زبری متوسط داشتھ و بھ آسانی مجاری را مسدود می کند ،مـورد استفـاده قرار میگیـرد.
 ( ھماننـد سپتیکھـا ، مواد زائدسنگبریھـا پس آب کشتارگاھھا و ... )

پروانھ و درپوش

پمپ لجنکش3 اینچ

اسپیکو 

مدل 

D

SSD : با پروانھ نیمھ باز و غیرقابل انسداد با تیغ ھای برنده مخصوص از الماس
و درپوش پمپ مناسب برای قطعھ قطعھ کردن (Grinder) لجنھای ریشھ ای و

معمولی مانند کشتارگاھھا و بیمارستانھا و ... بکار می رود.
 SSC : حاوی مواد الیاف دار ، لجن ھای کارگاه ھای گونی بافی ، کشتارگاه ھای

طیور و ... مورد استفاده قرارمی گیرد. 
SSO : بــا پروانــھ مخصوص سفارشــی بــرای انتقـال لجنھــای مخصـوص مـورد

 استفـاده قـرار می گیرد.
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