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 درباره هایپر صنــعت فـامـــكو

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 .
ــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه  ــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد ب شــهرت و اعتب
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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بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال و بــا بهره گیری از رشــد روزافــزون صنعت و تکنولــوژی تا به امــروز مراحل مختلفی 
از پیشــرفت و ترقــی را ســپرده ایم؛ چــون همیشــه ســعی نموده ایم کــه محصوالتمان را بــا بهترین کیفیــت و برترین 

تکنولوژی عرضه نمائیم.
گــروه صنعتــی رادپمــپ، در تولیــد و ســاخت محصوالت خــود که شــامل: پمپ هــای کف کش، لجن کش و شــناور 
الت مــدرن در صنعــت پمپ ســازی بهره گرفتــه و همچنان در تالش اســت که خود  می باشــد از تجهیــزات و ماشــین آ
را بــا آخریــن و جدیدترین پیشــرفت ها هماهنگ نمــوده و مطابق با زمان و نیاز مصرف کننــدگان محصوالت جدید و 

متنوعی را عرضه نماید.
امیدواریم بتوانیم با تالش و همت هرچه بیشتر و با بهره مندی از متخصصین و کارگران مجرب و کاردان و با اتکا 
بــه دانــش روز دنیا، عالوه بر ایجاد اشــتغال و خودکفایی در داخل کشــور، در صحنه عظیــم رقابت جهانی نیز هر روز 
قدم فراتر نهیم و نام ایران اســالمی را چون همیشــه ســرافراز گردانیم. هدف این اســت که با به کارگیری تحقیق و 

تفحص در کنار تجربه و تخصص همچنان محصوالت بهتر و پیشرفته تری را تولید نمائیم.

                                                                                                                         با تقدیم احترام  
           گروه صنعتی رادپمپ

 

درباره شرکت  رادپمپ

 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.
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فهرست تفكیكی محصوالت رادپمپ

الزم به توضیح می باشد که مدل های ستاره دار »*«،  قابلیت نصب فلوتر را دارند.

جداول آبدهی انواع کف کش ها
جدول آبدهی کف کش های ¼,1 اینچ پروانه استیل 

جدول آبدهی کف کش های ¼,1 اینچ دوجداره

2 inch

6/1* ASP

6/2* AS

6/3* AS

6/4* AS

6/5* AS

6/6* AS

1 ¼ inch دو جداره
4/1* 2VS13

4/3* 2ASN

4/5* 2ASB

4/5* 2ASB

4/6* 2ASB

4/82ASB

1 ¼ inch

416* MF

4/2* ASN

4/3* ASN

4/4* ASB

4/5* ASB

4/6* ASB

4/7ASB

4/8ASB

3 inch دو جداره
9/1* 2VS27

9/2* 2VS18

9/32VS18

9/52VS13

3 inch

915* MF

922* MF

9/2* VS18

9/3VS18

9/5VS13

2 inch دو جداره
6/1* 2VS18

6/2* 2AS

6/3* 2AS

6/42AS

6/52AS

6/62AS

6/92VN8

6/102VN8

)m3/h( مقدار آب
)inch( قطر لولهMODEL 6.86.25.85.24.543.42.82.21.51.20

)m( ارتفاع

2357911161 ¼MF 416

23571012141921251 ¼ASN 4/2

245913151820232730351 ¼ASN 4/3

1415161820222730343841451 ¼ASB 4/4

1719202225283136404550551 ¼ASB 4/5

2022242730364247525560651 ¼ASB 4/6

3234353740465055606670751 ¼ASB 4/7

3841455055606570758085901 ¼ASB 4/8

127.26.665.44.84.23.632.41.81.20
Q

m3/h
Power

AModel
200120110100908070605040302001/minHPkw

51010.510.610.711------14

H

m

10.7542VS13 4/1

-261012151820222527313510.755.42ASN 4/3

-9121520232630333538414510.756.32ASB 4/4

-1014192429333740444851551.20.97.12ASB 4/5

-1216253038434751555861651.51.18.72ASB 4/6

-2530404551596570737786902.22.2122ASB 4/8
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جدول آبدهی کف کش های 2 اینچ دوجداره 

جدول آبدهی کف کش های 3 اینچ پروانه استیل 

جدول آبدهی کف کش های 3 اینچ دوجداره 

جدول آبدهی کف کش های 2 اینچ پروانه استیل 
)m3/h( مقدار آب

قطر لوله 
)inch(

MODEL 17.216.616.615.414.814.213.61311750

)m( ارتفاع
235710111213141516182ASP 6/1

25111416171820222325282AS 6/2

15162022242629313334382AS 6/3

162128303235374142482AS 6/4

2731333840434953582AS 6/5

34364045595462682AS 6/6

)m3/h( مقدار آب
قطر لوله 

)inch(
MODEL 55504740353020150

)m( ارتفاع

2345681013153MF 915

571013151720223MF 922

5810141824283VS18 9/2

581216202529333VS18 9/3

71420253038443VS18 9/5

25.7161513.21210.810.29.68.47.764.30
Q

m3/h
Power

AModel
4202672502202001801701601401281007201/minHPkw

599.59.79.89.91012

H

m

10.7552VS18 6/1

251114161718202223252810.756.32AS 6/2

15162022242629313334381.51.18.92AS 6/3

1621283032353741434821.5112AS 6/4

27313338404349535832.213.52AS 6/5

343640454954626832.314.52AS 6/6

4539333027242118151290
Q

m3/h
PowerAModel

75065055050045040035030025020015001/minHPkw
25899.5101111.51212.312.513

H

m

1.51.17.52VS27 9/1

24111215171920212221.58.82VS18 9/2

2610111221242628303332.2142VS18 9/3

21015202834394432.2142VS18 9/5
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

    ASB 4/8 - ASB 4/7 -  ASB 4/6 - ASB 4/5 - ASB 4/4 - ASN 4/3 - ASN 4/2 - MF 416

الكترو پمپ کفكش 1,1/4 اینچ بدنه آلومینیوم و پروانه استیل تكفاز راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ،  220 ولت،50 هرتز  	 

متریال
لومینیوم	  جنس بدنه : آ
جنس پروانه : استیل	 
جنس شافت : استیل 304	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 6.8 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 90 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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MF416 خصوصیات طراحی
در این پمپ از یک پروانه روباز دایکاست استفاده شده است:

شــافت و مهــره آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظه 
الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی شده که 
باعــث تجمــع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر ســیل را 

سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼ 1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 2 تــا 11 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

MF 416

NETELECTROMOTORCAPACITORL/MINHM
MODEL

KgVKwAHz

1122016502519016MF 416

MF 416 Series
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ASN 4/2 خصوصیات طراحی
در ایــن پمــپ از دو پروانــه جدیــد اســتنلس اســتفاده شــده اســت کــه از 
خصوصیــات ایــن نــوع پروانه می تــوان به باالنس بــودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی شده که 
باعــث تجمــع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر ســیل را 

سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 2 تــا 21 متــر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASN 4/2

NETELECTROMOTORCAPACITORL/MINHM
MODEL

KgVKwAHz

112200.554502512025ASN 4/2

ASN 4/2 Series



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

9

RAD PUMP

ASN 4/3 خصوصیات طراحی
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼ 1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 2 تــا 30 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASN 4/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

11.52200.755.4502512035ASN 4/3

ASN 4/3 Series
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ASB 4/4 خصوصیات طراحی
در این پمپ از چهار پروانه جدید اســتنلس اســتیل اســتفاده شــده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 14 تا 41 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASB 4/4

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

11.82200.756.3502512045ASB 4/4

ASB 4/2 Series
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ASB 4/5 خصوصیات طراحی
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼ 1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفاع 17 تا 50 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASB 4/5

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

12.52200.97.1502512055ASB 4/5

ASB 4/5 Series
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ASB 4/6 خصوصیات طراحی
در این پمپ از شــش پروانه جدید اســتنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی شده که 
باعــث تجمــع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر ســیل را 

سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 20 تا 60 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASB 4/6

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

15.52201.18.2503012065
ASB 
4/6

ASB 4/6 Series
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ASB 4/7 خصوصیات طراحی
در این پمپ از هفت پروانه جدید اســتنلس اســتیل اســتفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی ¼ 1 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظت آب( از ارتفاع 32 تا 70 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابــل مخصوصــی کــه متــراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASB 4/7

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

182201.510.4503512075ASB 4/7

ASB 4/7 Series
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ASB 4/8 خصوصیات طراحی
در این پمپ از هشــت پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطر دهانه خروجی ¼1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناسب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 38 تــا 85 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 
درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که این 

مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASB 4/8

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

20.52202.212504012090ASB 4/8

ASB 4/8 Series
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

  2ASB  4/8 -2ASB  4/6 - 2ASB  4/5- 2ASB  4/4 - 2ASN  4/3  - 2VS13  4/1 

الكترو پمپ کفكش 1,1/4 اینچ بدنه آلومینیوم و پروانه استیل تكفاز راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ، 220ولت،50 هرتز  	 

متریال
جنس بدنه : استیل	 
جنس پروانه : استیل	 
جنس شافت : استیل304	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 12 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 90 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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2VS13  4/1 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از یک پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 2 تا 12 متر قابل استفاده است و در 
آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS13 4/1

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

112200.7545025200142VS13 4/1

2VS13 4/1 Series
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2ASN  4/3 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 2 تا  30 متر قابل استفاده است و در 
آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2ASN  4/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

142200.755.35030120352ASN 4/3

2ASN 4/3 Series
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2ASB 4/4 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
درنتیجه  و  کمتر  گرمای  ایجاد  باعث  امر  این  که  می شود  هدایت  خروجی 
با حداقل میزان آب )10 سانتی متر، به شرط جریان دائم آب(  کارکرد پمپ 

می گردد.

در این پمپ از چهار پروانه جدید اســتنلس اســتیل اســتفاده شــده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 9 تا 41 متر قابل استفاده است و در 
آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2ASB 4/4

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

172200.756.55035120452ASB 4/4

2ASB 4/4 Series
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2ASB  4/5 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناســب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 10 تا  51 متر قابل اســتفاده اســت و 
در آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که 
بنا به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشــد. الزم به توضیح می باشد 
کــه ایــن مــدل تک فــاز بــوده و به صــورت فلوتــردار )اتوماتیــک( نیــز تولیــد 

می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2ASB  4/5

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

192200.975040120552ASB 4/5

2ASB 4/5 Series
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2ASD 4/6 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
درنتیجه  و  کمتر  گرمای  ایجاد  باعث  امر  این  که  می شود  هدایت  خروجی 
با حداقل میزان آب )10 سانتی متر، به شرط جریان دائم آب(  کارکرد پمپ 

می گردد.

در این پمپ از شــش پروانه جدید اســتنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 12 تا 61 متر قابل استفاده است و در 
آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که بنا 
به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که 

این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2ASB 4/6

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

212201.18.75040120652ASB 4/6

2ASB 4/6 Series
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2ASB  4/8 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از هشــت پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطــر دهانــه خروجــی 1/4و1 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط 
مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 19 تا  85 متر قابل استفاده است و 
در آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که 
بنا به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشــد. الزم به توضیح می باشد 
کــه ایــن مــدل تک فــاز بــوده و به صــورت فلوتــردار )اتوماتیــک( نیــز تولیــد 

می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2ASB  4/8

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

252202 .2125050120902ASB 4/8

2ASB 4/8 Series
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

  ASP 6/6  - ASP 6/5 - ASP 6/4 - ASP 6/3 - ASP 6/2 - ASP 6/1  

الكترو پمپ کفكش 2  اینچ بدنه آلومینیوم و پروانه استیل تكفاز راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ،220ولت،50 هرتز  	 

متریال
لومینیوم	  جنس بدنه : آ
جنس پروانه : استیل	 
جنس شافت : استیل304	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 17.2 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 90 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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ASP 6/1 خصوصیات طراحی
در این پمپ از یک پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 2 تا 15 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از کابل 
مخصوصــی کــه متــراژ آن حــدودًا 14 متــر اســت اســتفاده شــده کــه بنــا بــه 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

ASP 6/1

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

112200.755.2502535018ASP 6/1

ASP 6/1 Series
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 AS 6/2 خصوصیات طراحی
در این پمپ از دو پروانه جدید اســتنلس اســتیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی شده که 
باعــث تجمــع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر ســیل را 

سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 5 تــا 24 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

AS 6/2

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMtODEL

KgVKwAHz

11.52200.756.3502527028AS 6/22

AS 6/2 Series
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AS 6/3 خصوصیات طراحی
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 10 تــا 33 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

AS 6/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

14.82201.18.9503027038AS 6/3

AS 6/2 Series
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AS 6/4 خصوصیات طراحی
در این پمپ از چهار پروانه جدید اســتنلس اســتیل اســتفاده شــده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 15 تــا 43 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

AS 6/4

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

17.52201.511503527048AS 6/4

AS 6/4 Series



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

27

RAD PUMP

AS 6/5   خصوصیات طراحی
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 18 تــا 53 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

AS 6/5  

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

19.82202.213.5504027058AS 6/5

AS 6/5 Series
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AS 6/6 خصوصیات طراحی
در این پمپ از شــش پروانه جدید اســتنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی شده که 
باعــث تجمــع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر ســیل را 

سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 30 تــا 63 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

AS 6/6

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

20.52202.214.5504019068AS 6/6

AS 6/6 Series
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

  AS 6/6  - 2AS 6/5 - 2AS 6/4 - 2AS 6/3 - 2AS 6/2 - 2VS18  6/1  

الكترو پمپ کفكش 2  اینچ با بدنه و پروانه استیل تكفاز  راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ، 220ولت،50 هرتز  	 

متریال
جنس بدنه : استیل	 
لومینیوم	  جنس پروانه : آ
جنس شافت : استیل304 	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 68 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 25.7 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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2VS18  6/1 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 

خروجی هدایت می شود که این امر باعث ایجاد گرمای کمتر و درنتیجه 
کارکرد پمپ با حداقل میزان آب )10 سانتی متر، به شرط جریان دائم آب( 

می گردد.

در این پمپ از یک پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 2 تا 10 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 
درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به توضیح می باشد که این 

مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 

بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 
ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS18  6/1

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

112200.7555025420122VS18 6/1

 2VS18  6/1  Series
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2AS 6/2 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از دو  پروانه جدید اســتنلس اســتیل اســتفاده شــده اســت 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 
می شود.شــافت و پیچ آن از جنس اســتنلس اســتیل می باشد. محفظه سیل 
از محفظه الکتروموتور به طور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 5 تا 25 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 

بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 
ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2AS 6/2

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

20.52200.756.35035270282AS 6/2

 2AS  6/2  Series
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2AS 6/3 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 
باالتر پمپ را باعث می شوند. روتور و استاتورنیز، از ورق سیلیس دار مرغوب 
و درجه یک تهیه شــده و از لحاظ اندازه و ســایزهای داخلی و بیرونی، مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد 
و ایــن پمپ در شــرایط مناســب )ولتــاژ برق، غلظت آب( از ارتفــاع 5 تا 36 متر 
قابــل اســتفاده اســت و در آن از کابــل مخصوصی که متراژ آن حــدودًا 20 متر 
اســت استفاده شده که بنا به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیــح می باشــد کــه این مــدل تک فاز بــوده و به صــورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2AS 6/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

232201.18.95040270382AS 6/3

 2AS  6/3  Series
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2AS  6/4 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفاع 18 تا 44 متر قابل اســتفاده اســت و در آن 
از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2AS  6/4

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

242201.1115040250482AS 6/4

 2AS  6/4 Series
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2AS 6/5 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 
باالتر پمپ را باعث می شوند. روتور و استاتورنیز، از ورق سیلیس دار مرغوب 
و درجه یک تهیه شــده و از لحاظ اندازه و ســایزهای داخلی و بیرونی، مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد 
و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 20 تا 54 متر 
قابــل اســتفاده اســت و در آن از کابــل مخصوصی که متراژ آن حــدودًا 20 متر 
اســت استفاده شده که بنا به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیــح می باشــد کــه این مــدل تک فاز بــوده و به صــورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2AS 6/5

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

292201.513.55040200582AS 6/5

 2AS  6/5  Series
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2AS  6/6 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از شــش پروانه جدید اســتنلس استیل استفاده شده است 
کــه از خصوصیــات ایــن نوع پروانــه می توان بــه باالنس بودن، وزن نســبتًا 
کــم و یکنواخت اشــاره کــرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شــده 
کــه ایــن عوامــل باعث عمــر بیشــتر بلبرینــگ و صرفه جویی در مصــرف انرژی 

می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی 2 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع20 تا 63 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2AS  6/6

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

322202.214.55050180682AS 6/6

 2AS  6/6 Series
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

  VS 189/5 - VS 189/3 -VS 189/2 - AS 6/3 -MF,22 - MF,15

الكترو پمپ کفكش 3  اینچ با بدنه آلومینیوم و پروانه استیل تكفاز  راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ، 220ولت،50 هرتز  	 

متریال
لومینیوم	  جنس بدنه : آ
جنس پروانه : استیل	 
جنس شافت : استیل304 	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 44 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 55 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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MF, 915 خصوصیات طراحی
لیاژ مخصوص اســتفاده شــده  در ایــن پمــپ از یــک پروانه روباز چدنی با آ

است.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی 3 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 1 تــا 12 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد کــه این مدل در دو نوع تک فاز و ســه فاز تولید 

می شود.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

MF 915

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

192202.212.35040110015MF 915

 MF, 915 Series
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MF922 خصوصیات طراحی
لیــاژ مخصوص اســتفاده  لومینیــوم با آ در ایــن پمــپ از یــک پروانــه روبــاز آ

شده است.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 

سیل را سبب می گردد.
لیاژهای مخصوص و ریخته گری فشــرده  همچنیــن در تولیــد قطعات نیــز از آ
بهــره گرفته شــده و بــرای جلوگیری از زنگ زدگی و پوســیدگی تــوری از جنس 
پالســتیک تعبیــه شــده کــه ایــن مــوارد کیفیــت بهتــر و باالتــر پمــپ را باعــث 

می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطر دهانه خروجی 3 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 5 تــا 20 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم بــه توضیح می باشــد کــه این مدل در دو نوع تک فاز و ســه فاز تولید 

می شود.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

MF 922

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

19.52202.212504085022MF 922

 MF,22 Series
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VS18 9/2 خصوصیات طراحی
در این پمپ از دو پروانه جدید اســتنلس اســتیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطــر دهانــه خروجــی 3 اینــچ می باشــد و ایــن پمــپ در شــرایط مناســب 
)ولتــاژ بــرق، غلظت آب( از ارتفاع 2 تا 28 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 
درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد الزم به توضیح می باشد که این 

مدل به صورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

VS18 9/2

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

182201.58.8503555028VS 18 9/2

 VS18 9/2 Series
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VS18 9/3 خصوصیات طراحی
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطر دهانه خروجی 3 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 5 تــا 33 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم به توضیح می باشــد که این مدل به صــورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز 

تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

VS18 9/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

20.52202.214504080033VS 18 9/3

 VS189/3 Series
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VS13  9/5 خصوصیات طراحی
در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس می باشــد. محفظــه ســیل از محفظــه 
الکتروموتــور به طــور کلــی جدا شــده و محفظه ســیل بــه نحوی طراحی شــده 
کــه باعــث تجمــع روغــن در ایــن محفظــه می شــود کــه ایــن مهــم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد. همچنین در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 

می باشد.
قطر دهانه خروجی 3 اینچ می باشــد و این پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ 
بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع 10 تــا 39 متــر قابــل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 14 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد.
الزم به توضیح می باشــد که این مدل به صــورت فلوتردار )اتوماتیک( نیز 

تولید می گردد

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

VS13  9/5

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

222202.214504040044VS13  9/5

 VS13 9/5 Series
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کاربردها 
مناسب جهت جابه جایی آب صاف از چاله، چاه و قنات و استخر	 
مناسب جهت  آبیاری ، کشاورزی و صنعت،ساختمان سازی	 

  2VS 13/5 - 2VS18 9/3 - 2VS18 9/2 - 2VS27  9/1   

الكترو پمپ کفكش 3  اینچ با بدنه و پروانه استیل تكفاز  راد پمپ
ی: سـر

مشخصات الكتروموتور
 	F :کالس عایق بندی
 	 IP68 : درجه حفاظت
ولتاژ  و  فرکانس : تکفاز ، 220 ولت،50 هرتز  	 

متریال
جنس بدنه : استیل	 
جنس پروانه : استیل	 
جنس شافت : استیل304 	 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 44 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 45 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 
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2VS27 9/1 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از یک پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی3 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتــاژ بــرق، غلظــت آب( از ارتفــاع2 تــا 11 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS27 9/1

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

202201.17.55030750132VS27  9/1

 2VS27 9/1 Series
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2VS18 9/2 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از دو پروانه جدید اســتنلس اســتیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 
باالتر پمپ را باعث می شوند. روتور و استاتورنیز، از ورق سیلیس دار مرغوب 
و درجه یک تهیه شــده و از لحاظ اندازه و ســایزهای داخلی و بیرونی، مطابق 
با استانداردهای بین المللی می باشد. قطر دهانه خروجی 3 اینچ می باشد و 
این پمپ در شرایط مناسب )ولتاژ برق، غلظت آب( از ارتفاع 5 تا 20 متر قابل 
اســتفاده اســت و در آن از کابل مخصوصی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت 
استفاده شده که بنا به درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. الزم به 
توضیح می باشد که این مدل تک فاز بوده و به صورت فلوتردار )اتوماتیک( 

نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS18 9/2

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

252201.58.85035550222VS18  9/2

 2VS18 9/2 Series
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2VS18 9/3 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
خروجــی هدایــت می شــود کــه ایــن امر باعــث ایجــاد گرمــای کمتــر و درنتیجه 
کارکــرد پمــپ با حداقل میزان آب )10 ســانتی متر، به شــرط جریــان دائم آب( 

می گردد.
در این پمپ از سه پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 

باالتر پمپ را باعث می شوند.
روتور و اســتاتورنیز، از ورق ســیلیس دار مرغوب و درجه یک تهیه شده و از 
لحاظ اندازه و سایزهای داخلی و بیرونی، مطابق با استانداردهای بین المللی 
می باشــد. قطر دهانه خروجی3 اینچ می باشــد و این پمپ در شرایط مناسب 
)ولتــاژ بــرق، غلظت آب( از ارتفاع7 تا 30 متر قابل اســتفاده اســت و در آن از 
کابــل مخصوصــی که متراژ آن حدودًا 20 متر اســت اســتفاده شــده که بنا به 

درخواست، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیح می باشــد که این مدل تک فاز بــوده و به صورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS18 9/3

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

302202.2145040650332VS18  9/3

 2VS18 9/3 Series
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2VS13 9/5 خصوصیات طراحی
این پمپ به گونه ای طراحی گردیده که آب در کنار پوسته موتور به سمت 
درنتیجه  و  کمتر  گرمای  ایجاد  باعث  امر  این  که  می شود  هدایت  خروجی 
با حداقل میزان آب )10 سانتی متر، به شرط جریان دائم آب(  کارکرد پمپ 

می گردد.

در این پمپ از پنج پروانه جدید استنلس استیل استفاده شده است که 
از خصوصیــات ایــن نوع پروانه می توان به باالنس بودن، وزن نســبتًا کم و 
یکنواخت اشــاره کرد و همچنین بوش های ضد ســایش طراحی شده که این 

عوامل باعث عمر بیشتر بلبرینگ و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
شــافت و پیــچ آن از جنــس اســتنلس اســتیل می باشــد. محفظــه ســیل از 
محفظــه الکتروموتــور به طــور کلی جدا شــده و محفظه ســیل به نحوی طراحی 
شــده که باعث تجمع روغن در این محفظه می شــود که این مهم عمر بیشــتر 
لیاژهای مخصوص  ســیل را ســبب می گردد.همچنیــن در تولید قطعات نیــز از آ
و ریخته گــری فشــرده بهــره گرفتــه شــده و بــرای جلوگیــری از زنگ زدگــی و 
پوســیدگی توری از جنس پالســتیک تعبیه شــده که این موارد کیفیت بهتر و 
باالتر پمپ را باعث می شوند. روتور و استاتورنیز، از ورق سیلیس دار مرغوب 
و درجه یک تهیه شــده و از لحاظ اندازه و ســایزهای داخلی و بیرونی، مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی می باشــد. قطر دهانه خروجی 3 اینچ می باشــد 
و ایــن پمپ در شــرایط مناســب )ولتاژ برق، غلظــت آب( از ارتفاع 7 تا 37 متر 
قابــل اســتفاده اســت و در آن از کابــل مخصوصی که متراژ آن حــدودًا 20 متر 
اســت استفاده شده که بنا به درخواســت، متراژ کابل قابل تغییر می باشد. 
الزم بــه توضیــح می باشــد کــه این مــدل تک فاز بــوده و به صــورت فلوتردار 

)اتوماتیک( نیز تولید می گردد.

موارد مصرف 
بــرای چــاه، مــزارع و باغــات، اســتخر، ســاختمان،  ایــن پمــپ می تــوان  از 

ساختمان سازی، صنایع معادن، پرورش ماهی و... بهره برد.

2VS13 9/5

NETELECTROMOTOR
CAPACITORL/MINHMMODEL

KgVKwAHz

352202.2145070450442VS13  9/5

 2VS13 9/5 Series
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