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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، 
طراحــان 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 .
ــه  ــرام ب ــور  و  احت ــام ام ــت در انج ــر  کیفی ــد ب ــت تاکی ــه عل ــت ب ــت فعالی ــالهای نخس ــان س ــروه از هم ــن گ ــار ای ــهرت و اعتب ش
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 .
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
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 
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان  دانســت  ت

محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه 
متشــکل از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور، 
 اتوماســیون صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید 
چنــل، ســیم و کابــل، تهویــه مطبــوع، 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 .
ــوان  ــه عن ــر ب ــاحت 1000 مت ــه مس ــالنی ب ــز س ــه تجهی ــدام ب ــود اق ــر خ ــم نظی ــات ک ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــن ای همچنی
نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از 

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

بیــش از پیــش میهــن عزیزمان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو با اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه های طراحی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای 
اروپایی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشــیمی، دارویی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتی در 
داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـح آنها تالش می نمـاید ودر راستای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
مطابق با الزامات 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.

طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهــداری ، بهینــه ســازی و افزایش راندمان خطــوط انواع تجهیــزات صنعتی مورد اســتفاده در 
صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.

مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از کارگروه های 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:
تالش برای افزایش رضایت مندی مشتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،اجراء کنترل 

فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .

آمــوزش مســتمر و مــداوم بــه منظور رشــد مهارت هــای کارکنان و بهبــود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریــت 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.

NORM درباره شرکت
شــرکت  NORM ترکیه از برندهای مشــهور پمپ روغن داغ در ترکیه می باشــد و در انواع گوناگون و با توجه به نیاز صنایع 

مورد استفاده قرار می گیرد .
از اصلی ترین فعالیت شرکت NORM تولید پمپ روغن داغ نورم می باشد . پمپ روغن داغ NORM در انواع مختلف جهت 
صنایعی چون  صنایع رنگ سازی ، صنایع خودرو سازی ، صنایع معدنی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بکار گرفته می شود  
پمپ روغن داغ استاندارت ساخت کشور ترکیه و با نام تجاری استاندارت NORM و استاندارد  ISO 50001 : 2011 قابل 

ارائه است .
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SNKY Thermal – Oil Pumps

اطالعات عمومی 

دیتا فنی :

DN 125 mm تا DN32 mm رنج خروجی : از

350  m/h : دبی

105m : هد

دور : rpm 3000 ) دور بر دقیقه (

دمای کاری : 320 درجه سانتی گراد

شیوه خنک کاری پمپ : توسط هوا، هوا خنک

تحمل کاری : 16 بار

انتقال سیال : تیپ SNKY از پمپ های روغن داغ برای سیال روغن با حرارت باال و ویسکوزیته پایین جهت روغن های صنعتی که عاری 
از هرگونه ذرات باشد .

عملکرد : صنایع شیمیایی و دارویی ، غذایی ، صنایع فوالدی ، نساجی ، چرم و کاغذسازی ، صنایع الستیک و پالستیک رنگ و چوب 
سازی و مبلمان این پمپ ها کارکرد دارند .

SNKY پمپ روغن داغ
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ساختار : افقی بودن ، یک طبقه بودن ، مکش مناسب ، ظاهر ساده ، هوا خنک ، پروانه بسته بودن.

فلنچ مکش و دهش مطابق با استاندارد ISO 9005-2 PN16 پروانه پمپ نیز باالنس شده با استاندارد ISO 1940 با کالس 6.3

به واسطه ی طراحی عقب پمپ ، بلبرینگ ها جاگذاری مناسب شده اند و پروانه و پوسته بدنه پمپ از کاور مخصوص که می تواند 
بدون هیچ گونه تغییراتی در لوله های پمپ ؟؟؟ گردد .

بلبرینگ ها : شافت پمپ توسط دو عدد بلبرینگ روغنکاری و ساپورت می گردد.

آب بند پمپ : آب بند تکی پمپ برای دماهای باال بسیار مناسب بوده و کیفیت خوبی دارد .

عملکرد چرخش : چرخش ساعت گرد داشته و توسط شافت موتور می چرخد .

جدول متریال 

جنس
شرح

ASTMEN-DINDIN 17007

A 48 Class 40-BGJL-250 (GG 25)0.6025چدن

A 536 Gr.60-40-18GJS-400-15 (GGG 40)0.7040چدن / ترکیب

A276 Type 420X20 Cr 131.4021استیل کروم

A276 Type 316X5 Cr Ni Mo 17-12-21.4401استیل کروم –نیکل -مولیبدن

طراحی پمپ

تایپ پمپ
 DN: سایـز خروجی

mm : نشانگر قطر پروانه 
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  کرو پمپ 1400 دور 

  کرو پمپ 2900 دور 
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ابعاد و نقشه ی انفجاری

Volute Casing1پوسته پمپCoupling Key14شیار کوپلینگ

Impeller Nut2مهره پروانهBearing Cap15یاتاقان

Wear Plate3صفحه پوششGrease Drain Plug16درپوش تخلیه گریس

Impeller4پروانهSupport Foot17پایه نگهدارنده

Seal (Wear Plates)5پوشش آببندMechanical Seal Cover18پوشش آببند مکانیکی

Housing Cover6پوشش بدنهMechanical Seal19آببند مکانیکی

Retainer7خارSpacer (Mechanical Seal)20فاصله گذار سیل مکانیکی

Air Bleed Plug8پروانهShaft21شافت

Gasket Mech Seal Cover9واشر آببندSeal (Wear Plate)22پوشش آببند

Ball Bearing10بلبرینگGasket (Body)23گسکت پوسته

Bearing Races11ساچمهWear Plate24صفحه پوشش

Grease Nipple12گریس خورDrain Plug25درپوش تخلیه

Ball Bearing13بلبرینگImpeller Key26شیار پروانه
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ابعاد :

Dimensions (mm) Pump
Type

xutldfZ1m 3m 2m 1K 2K 1h 2h 1LbaAABAAE

80828572528514901401907010014011246538580325032-125

80828572528514901601907010014011246538580406540-125

8082857252851414019024570100160132485385100506550-125

8082857252851415021228095125180160485385100658065-125

808285725285141451902457010016013246538580325032-160

808285725285141451902457010016013246538580406540-160

8082857252851414521224570100180160485385100506550-160

8082857252851415021228095125200160485385100658065-160

80828572529514190250320951252251805203951258010080-160

80828572529518200280360120160280200520395125100125100-160

808285725285141401902407010018016046538580325032-200

8082857252851416621226670100180160485385100406540-200

8082857252851416621226670100200160485385100506550-200

10082857252851419025032095125225180485385100658065-200

1001038803535514215280345951252501806255001258010080-200

1401038803535918200280360120160280200630505125100125100-200

1401038803535918230310390120165315250645505140125150125-200

1401038803536924300400500150200355280675515160150200150-200

8082857252851419025032095125225180485385100325032-250

8082857252851419025032095125225180485385100406540-250

8082857252851419025032095125225180485385100506550-250

1001038803535018200280360120160250200595495100658065-250

10010388035350182403154001201602802006204951258010080-250

1401038803535918240315400110160280225640500140100125100-250
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ابعاد فلنچ ورودی و خروجی :

Discharge (PN 16 )Suction (PN  16)
Pump Type

bnxD1D2ABbbnxD1D2ABe

1841810014032204181251655032

1841811015040204181451856540

2041812516550204181451856550

2041814518565228181602008065

22818160200802481818022010080

2481818022010026818210250125100

2681821025012526823240285150125

محدوده ی کارکرد دمایی و فشار :

اطالعات جنسی :

Material
Parts nameنام بخش

1.44011.40210.70400.6025

ᴏ●

●

●

ᴏ

ᴏ

●

●

●

●

ᴏ

ᴏ

بدنه

کاور

پروانه

شافت

بلبرینگ

روکش

روکش پایه

Volute Casing

Casing Cover

Impeller

Shaft

Bearing Housing

Wear Ring (Casing)

Wear Plate

EN 12756 /DIN  24960مکانیکال سیلMechanical Seal

             ●   Standard Manufacturing                     ᴏ Optional
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