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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 .
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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گــروه صنعتــی ایران تولید با بیش از ســی ســال تجربــه علمی در زمینه ســاخت پمپ های دنده ای، مفتخر اســت امروز با 
الت مدرن و تالش مهندســین و متخصصین خود در خدمت  بهره مندی از دانش فنی، تجهیزات ســخت افزاری و ماشــین آ

صنایع کشور باشد.
اســتقبال و تشــویق روزافــزون مصرف کننــدگان، گــروه صنعتــی ایران تولیــد را بر آن داشــت، تا نســل جدیــد پمپ های 
دنده ای مخصوص مواد ســنگین و الکتروگیربکس های خاص این پمپ ها را طراحی و پس از آزمایشــات الزم در خط تولید 

قرار دهد که سال هاست در پاالیشگاه ها و کارخانجات تصفیه روغن، قند و... مشغول به کار می باشد.

درباره گروه صنعتی ایران تولید

IRA
N

 TO
LID

 PU
M

P

 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 famcocorp.com مراجعه کنید.
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آشنایی با پمپ های دنده ای
پمپ هــای دنــده ای بــرای پمــپ کــردن و جابه جایی مایعاتی که وزن حجمی باال و فشــار کم )زیر 8 بار( دارند طراحی شــده اند. 

مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنکاری و بدون مواد اصطکاکی جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

موارد استفاده
پمپ های دنده ای گردشــی برای پمپ کردن سیســتم روغنکاری موتور، ســوخت، نفت، گاز، مالس، خمیر و دیگر مایعات خود 
روغنــکاری کــه در صنعــت مــورد اســتفاده گوناگون دارند، توصیه می شــود این پمپ هــا همچنین برای روغنکاری و سیســتم های 

خنك کن ماشین های مختلف )ماشین ابزار، موتورهای احتراقی و...( با فشار پایین و موارد دیگر مناسب هستند.

طراحی
دو چرخ دنده )محرك و متحرك( در داخل پوسته می چرخند، در هنگام چرخش، دنده ها مایع را از قسمت مکش بین پوسته 
پمپ و تاج دنده نگه می دارند و با خود به قسمت تخلیه پمپ منتقل می کنند. سپس دنده ها مایع را با فشار به شاخه تخلیه 

می رانند. محور محرك در باالی محور متحرك قرار دارد و روی محور محرك، جای خار کوپلینگ وجود دارد.
در دو طرف محورها، بوش های نگهدارنده قرار دارند که به وســیله مایع پمپ شــده روغنکاری می شــوند و به وســیله پکینگ 
نخی )نخ گرافیتی( و بوش نگهدارنده نخ گرافیتی از نشت مایع پمپ شده از اطراف محور محرك جلوگیری می نمایند. )برای پمپ 

کردن مایعات با درجه حرارت 80 الی 300 درجه سانتی گراد باید از پمپ مخصوص درجه حرارت باال استفاده شود.(

وسایل ایمنی
در برخی از مدل ها روی پوسته پمپ ها، سوپاپ اطمینان مخصوص در قسمت بیرونی نصب شده است. اگر فشار کاری پمپ 

از مقدار مجاز بیشتر شود، سوپاپ باز شده و مایع پمپ شده را از طریق کانال داخلی به قسمت مکش پمپ منتقل می کند.

گرداننده پمپ 
اساســًا پمپ های دنده ای برای کوپله مســتقیم با الکتروموتور روی شاســی طراحی شــده اند و برای ســرعت پایین )زیر 700 
دور در دقیقه( یا به وسیله الکتروموتور و جعبه دنده کاهنده که بین الکتروموتور و پمپ نصب می شود، اتصال برقرار می شود.
محور محرك فقط به وسیله بازوی گشتاور می چرخد و مقدار گشتاور اولیه شعاعی و موتوری حرکت اولیه مشخص شده است.

جهت چرخش پمپ
اکثر پمپ های دنده ای راست گرد هستند )دید از سمت محور محرك(. برای تجهیزات مخصوص پمپ های چپ گرد نیز با جریان 

مخالف در نظر  گرفته می شود.

مواد و جنس به کار رفته در پمپ
پمپ های استاندارد، پوسته چدنی، دنده فوالدی آبکاری شده و محور فوالدی دارند.

بوش هــای ایــن پمپ هــا از جنــس چــدن با الیه برنزی اســت و همچنیــن از بوش فوالدی که بــا ریخته گری گریز از مرکز، پوشــش 
برنزی یافته است نیز استفاده می شود.
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بخش سرعت
قوانین کلی

به طور معمول، سرعت گردش پایین تر برای مواد با دانسیته بیشتر )سنگین( و مایعاتی که خاصیت روغنکاری کمتری دارند، 
در نظر گرفته می شود.

همچنین برای زمان کار طوالنی نیز پمپ های با ســرعت گردشــی پایین به کار می رود. ســرعت گردشــی باال برای مایعات رقیق با 
دانســیته پایین و ویســکوزیته )ســبك( به کار می رود همچنین برای روغنکاری خوب و اســتفاده از فشــار ماکزیمم پمپ از ســرعت 

گردشی باال استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت 1000 دور در دقیقه
برای جریان روغنکاری و سیستم خنك کن روغن و مایعات رقیق خود با ویسکوزیته 4-10 از این سرعت استفاده می شود.

ماکزیمم سرعت 750 دوردر دقیقه
برای مایعات خود روغنکار با ویسکوزیته 150-30 از این سرعت استفاده می شود.

ماکز یمم سرعت 500-200 دور در دقیقه
برای مایعات ســنگین، روغن ها، مالس ها، خمیرها و دیگر مایعات که دارای ویســکوزیته باال هســتند از این ســرعت اســتفاده 

می شود.
ماکزیمم سرعت جهت پمپ های استنلس استیل و برنجی سرعت مجاز 500-200 دور در دقیقه می باشد.

راهنما و استفاده بهینه انواع پمپ های دنده ای و شرایط استفاده از گارانتی شش ماهه محصوالت ایران 
تولید:

1. برای جابه جایی مواد خود روغنکار از پمپ های مخصوص محصوالت ایران تولید استفاده فرمایید.
2. برای جابه جایی مواد دارای اشیاء فلزی و سخت )هر چند کوچکتر از 0/1 میلی متر( از پمپ مخصوص آن استفاده شود.

3. هنگام شاســی و کوپله کاری از کوپلینگ های باالنس شــده و ماشــین کاری شــده اســتفاده گردد تا در موقع کار، کوچکترین 
لرزشی نداشته باشد.

4. توصیه می گردد برای مواد غلیظ )ســنگین( از کوپلینگ های هیدرولیك اســتفاده فرمایید تا موتور در شــروع کار با آمپر کمتر و 
توان بهتر استارت گردد.

5. توصیه می گردد از سوپاپ یا شیر یك طرفه و توری دانه ریز در ابتدای لوله مکش استفاده فرمایید.
6. توصیــه می گــردد از زانــوی 45 درجــه بــا فاصلــه حداقل 1 متر اســتفاده فرمایید تا پمپ با صدای کمتر و موتــور با آمپر کمتری 

کار نمایند.
7. ابتدا از مملو بودن مواد داخل پمپ اطمینان حاصل نموده سپس موتور را استارت نمایید.

8. بــرای جلوگیــری از هزینه هــای زیــاد هــر چند وقت یك بار بوش های برنجی پمپ را بازدید نموده و در صورت داشــتن لقی حتی 
بیشتر از 0/5 میلی متر آنها را تعویض نمایید. زمان تعویض بستگی به نوع کارکرد و مواد دارد.



www.famcocorp.com www.famcocorp.com
6

IRAN TOLID PUMP

6

)External Gear Pump( پمپ دنده ای خارجی

پمپ دنده ای خارجی در دو نوع یک یا دو محوره  با چرخ دنده های ساده و یا هلیکال)مارپیچ( موجود می باشند.

 از نوع هلیکال اصوال در مواردی اســتفاده می شــود که جریان آرامتری نســبت به چرخ دنده ســاده می خواهیم  و همچنین ظرفیت 
باالتری از پمپ دنده ای الزم داریم.اگرچه حتی چرخ دنده ساده نیز جریان آرام و یکنواختی تولید می کند. معموال  نوع کوچک این 

نوع پمپ ها در سرعتی مابین 1750rpm تا rpm 3450 و در نوع بزرگ پمپ تا  rpm650 عمل می کنند.

پمپ دنده ای خارجی دارای تلرانس اندکی می باشــند و شــافت اصلی از دوطرف ســاپورت می شــود. این باعث می شــود ظرفیت 
پمپاژ آن تا 200BAR/3000psi برسد که پمپ دنده ای خارجی را برای استفاده از هیدرولیک مناسب میکند.

پمپ دنده ای خارجی از گروه پمپ های جابجایی مثبت بوده  که

در هر بارچرخش چرخ دنده هـا ، مقدار ثابتی از سیال را  جابه جـا

 می کنند.

پمــپ دنــده ای در دو نوع دنــده خارجی و دنــده داخلی 

ساخته می شوند.

1 .فقط دارای دو عضو گردنده می باشد.
2.جریانی یکنواخت و بدون پالس

3.خودمکش
4.امکان کارکرد خشک )در یک زمان کوتاه امکان چرخش در  دو جهت ) پرکردن و تخلیه یک مخزن 

5.تعمیر آسان و نگهداری آسان بسیار مناسب جهت سیاالت با ویسکوزیته باالوNPSH بسیار پایین
سکوزیته 4-10 از این سرعت استفاده می شود.

محدودیت های پمپ دنده ای خارجی:
سرعت های کارکرد پایین و متوسط

فشارهای پائین و متوسط

موارد استفاده پمپ دنده ای خارجی:

پمــپ دنــده ای : در عیــن حال که جهت پمپاژ ســیاالت رقیق مانند حالل ها ، روغن ها و دیگر مســایل مناســب می باشــد، ســیاالت 
غلیظی چون آسفالت ، شکالت و چسب را نیز به خوبی پمپاژ می کند.

انواع روغن ها و روغن داغ ، روان کارهای صنعتی ،سوخت ) گاز مایع ، بنزین ، گازوئیل ، مازوت ، نفت سیاه و ... (

 

مزایای پمپ دنده ای خارجی:
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دیگر سیاالت:

) Solvents و Alcohols ( الکل و انواع حالل ها ) Polymersو  Resins ( انواع رزین ها و مواد پلیمری(
) Tar (، تار  نوعی قیر ، ) Bitumen ( قیر ، ) Asphalt ( آسفالت

فوم پلی یورتان ) ایزوسیانات و پلیول(
) Polyurethane foam Isocyanate   and   Polyol (

مواد غذایی مانند شکالت ، کره بادام زمینی ، رنگ ، جوهر ، رنگ دانه ها
) Soaps ( صابون ها ، ) Glycol ( گلیکول

متریال پمپ دنده ای خارجی:

لیاژی )بدنه و چرخ دنده : چدن ، برنز ، استنلس استیل ، پلیمری  تفلونی (، فوالد آ

بوش : کربن گرافیت ، برنز ، سیلیکون کارباید ، کارباید تنگستن ، سرامیک

لیاژی ، استنلس استیل شافت : فوالد آ

:External Gear

پمــپ دنــده خارجــی غالبًا جهت پمپاژ روغن در سیســتم های انتقال قدرت ، سیســتم هیدرولیک و ماشــین ابزار و دیگر قســمت ها 
کاربرد وسیع دارد.

سایزهای کوچک آنها معمواًل در 1450  و یا  3000 دور کار کرده و سایزهای بزرگتر 650 دور در دقیقه.

از آنجا که در پمپ دنده خارجی مقدار دبی با توجه به دور و ســاختمان داخلی قابل کنترل می باشــد لذا جهت پمپاژ مقدار دقیقی 
از ســیاالت گوناگــون )بعنــوان دوزینــگ پمــپ  مانند انواع ســوخت ها، پلیمر ها ، افزودنی های شــیمیایی ، اســید هــا و بازها مورد 

استفاده قرار می گیرند.(
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مزایای  پمپ دنده ای خارجی:

سرعت باال )rpm(  باال

فشار باال

کارکرد آرام و بی سر و صدا

ارزان قیمت

حساسیت کم نسبت به گرد و غبار 

محدودیت های پمپ دنده ای خارجی :

در نوع  بوش داخل سیال  یاتاقان ها درون سیال قرار دارند.

ذرات جامد و ساینده نباید درون سیال وجود داشته باشد که باعث خوردگی چرخدنده ها خواهد شد.

   انواع آبندی پمپ :

مکانیکال سیل

 مکانیکال سیل دوبل

 کارتریج مکانیکال سیل

 کاسه نمد

 نخ گرافیتی

  - یاتاقان بندی پمپ:

 تفلونی

 برنزی

 کربن گرافیت

 

 سیستم انتقال قدرت بصورت:

کوپله مستقیم

کوپله با فولی و تسمه

 کوپله با گیربکس

 کوپله با هیدروموتور

موارد استفاده پمپ دنده ای: 

انواع روغن های هیدرولیک وصنعتی

افزودنی های شیمیایی

سیستم های هیدرولیک 

اسیدها وبازها   

متریال پمپ:

GG25 چدن خاکستری

GGG50 چدن داکتیل

استنلس استیل

فوالد سمانته 

برنز
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GF Series

 GF ی سر
جــدول ارتفــاع و آبدهی ایران تولید

n: 900 دور در دقیقهn: 700 دور در دقیقهn: 300 دور در دقیقه

فشار بر 
حسب 
اتمسفر

 Pump
Type 7mm2/s ویسکوزیته

سنگین سبک
نیروی ورودی به کیلو وات

بازدهی در دقیقه 
به لیتر

7mm2/s ویسکوزیته
سنگین سبک

نیروی ورودی به کیلو وات
بازدهی در دقیقه 

به لیتر
7mm2/s ویسکوزیته

سنگین سبک
نیروی ورودی به کیلو وات

بازدهی در 
دقیقه به لیتر

1.41.21001.10.93500.450.33252
GF 4 1.81.61001.40.26500.620.55254

32.21001.71.6500.820.75256
2.21.51501.51.21160.750.55492

GF 5 32.215021.71160.950.7494
42.915032.251161.21.1496
32.21982.21.91540.750.6662

GF 6 431982.72.41541.10.85664
5.541983.22.91541.51.1666
4324932.41941.351.1832

GF 7 5.54249431941.551.5834
7.562495.53.619421.7836

6445043.21922
GF 8 7.55.54505.54.81924

117.54507.53.81926
9.56.85605.54.22202

GF 9 117.55606.45.52204
1511560117.52206
1311100097.54252

GF 10 151310001194254
181510001512.84256
302720002218852

GF 15 372320002522854
45720002725856
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GF نقشه راهنمای انتخاب قطعات پمپ 
1. در نافدار

2. بوش برنجی
3. پوسته یا بدنه

4. بوش برنجی
5. شفت دنده پایین

6. بوش نگهدارنده نخ نسوز
7. جای خار

8. سوپاپ اطمینان

9. در ساده 
10. دنده

11. شفت محرك پمپ
12. نخ نسوز گرافیك

13. پیچ فالنج نگهدارنده نسوز
14. سوراخ جدار خارجی
15. صفحه جدار خارجی

Standard Execution

Type kgdbsh1hfDCBA

262263308381532253910689217GF.4

282272308381532254510692222GF.5

53321153665018028057132135290GF.6

58321343665018028072132145300GF.7

80.5351164206019528285140143321GF.8

833513542060195282110140153331GF.9

1615011858580287407110171160383GF.10

30062155645100335473160250205455GF.15

جــدول ابعاد و اوزان
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GF4  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه) بازدهی )دقیقه نوع مایع نیروی ورودی )کیلو وات) فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 4 900 100 سبک 1.2 2 1 ¼” 1 ¼”

2 4 900 100 سنگین 1.4 2 1 ¼” 1 ¼”

3 4 900 100 سبک 1.6 4 1 ¼” 1 ¼”

4 4 900 100 سنگین 1.8 4 1 ¼” 1 ¼”

5 4 900 100 سبک 2.2 6 1 ¼” 1 ¼”

6 4 900 100 سنگین 3 6 1 ¼” 1 ¼”

ردیف تیپ پمپ دور)دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش
1 5 900 150 1.5 سبک 2 1 ½” 1 ½”

2 5 900 150 سنگین 2.2 2 1 ½” 1 ½”

3 5 900 150 سبک 2.2 4 1 ½” 1 ½”

4 5 900 150 سنگین 3 4 1 ½” 1 ½”

5 5 900 150 سبک 2.9 6 1 ½” 1 ½”

6 5 900 150 سنگین 4 6 1 ½” 1 ½”

GF5  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 6 900 198 سبک 2.2 2 2” 2”

2 6 900 198 سنگین 3 2 2” 2”

3 6 900 198 سبک 3 4 2” 2”

4 6 900 198 سنگین 4 4 2” 2”

5 6 900 198 سبک 4 6 2” 2”

6 6 900 198 سنگین 5.5 6 2” 2”

GF6  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 7 900 249 سبک 3 2 2 ½” 2 ½”

2 7 900 249 سنگین 4 2 2 ½” 2 ½”

3 7 900 249 سبک 4 4 2 ½” 2 ½”

4 7 900 249 سنگین 5.5 4 2 ½” 2 ½”

5 7 900 249 سبک 6 6 2 ½” 2 ½”

6 7 900 249 سنگین 7.5 6 2 ½” 2 ½”

GF7  ی سر
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GF8  ی سر

GF9  ی سر

GF10  ی سر

GF15 ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه) بازدهی )دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات) فشار)اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش

1 8 700 192 سبک 3.2 2 3” 3”

2 8 700 192 سنگین 4 2 3” 3”

3 8 700 192 سبک 4.8 4 3” 3”

4 8 700 192 سنگین 5.5 4 3” 3”

5 8 700 192 سبک 6.8 6 3” 3”

6 8 700 192 سنگین 7.5 6 3” 3”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه) بازدهی )دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات) فشار)اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش

1 9 700 560 سبک 6.8 2 4” 4”

2 9 700 560 سنگین 9.5 2 4” 4”

3 9 700 560 سبک 7.5 4 4” 4”

4 9 700 560 سنگین 11 4 4” 4”

5 9 700 560 سبک 11 6 4” 4”

6 9 700 560 سنگین 15 6 4” 4”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه) بازدهی )دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات) فشار)اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش

1 10 700 1000 سبک 11 2 4” 4”

2 10 700 1000 سنگین 13 2 4” 4”

3 10 700 1000 سبک 13 4 4” 4”

4 10 700 1000 سنگین 15 4 4” 4”

5 10 700 1000 سبک 15 6 4” 4”

6 10 700 1000 سنگین 17.5 6 4” 4”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه) بازدهی )دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات) فشار)اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش

1 15 700 2000 سبک 27 2 4” 4”

2 15 700 2000 سنگین 30 2 4” 4”

3 15 700 2000 سبک 33 4 4” 4”

4 15 700 2000 سنگین 37 4 4” 4”

5 15 700 2000 سبک 7 6 4” 4”

6 15 700 2000 سنگین 45 6 4” 4”
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VGF Series

 VGF ی سر
جــدول ارتفاع و آبدهی

n: 1400 دور در دقیقهn: 900 دور در دقیقهn: 700 دور در دقیقه

فشار بر 
حسب 
اتمسفر

 Pump
Type 7mm2/s ویسکوزیته

سنگین سبک
نیروی ورودی به کیلو وات

بازدهی در 
دقیقه به لیتر

7mm2/s ویسکوزیته
سنگین سبک

نیروی ورودی به کیلو وات
بازدهی در 

دقیقه به لیتر
7mm2/s ویسکوزیته

سنگین سبک
نیروی ورودی به کیلو وات

بازدهی در 
دقیقه به لیتر

252
VGF 1

256
2.41.4502.51.228.50.7514252

VGF 4
3.82.2502.41.528.51.114496
32752.51.5431.121.5492

VGF 5
43.27531.84.31.521.5496

5.52.22064.71.51171.158252

VGF 6
632064.71.51171.158254
742066.231171.558256

7.55.52066.231171.558498
5.532336.12.21321.566492

VGF 7
6.642336.12.21321.566494
7.55.52338.13.2132266666
9.87.52338.13.2132266668
115.556010.233202160662

VGF8
136.356010.233202160834
177.556014.173203.7160836

19.87.556014.173203.7160838
147.5700115.54004200492

VGF 9
159.8700115.54004200494
1812.5700158.54005.5200666
2015700158.54005.5200668

18.515130015117407.5370662
VGF 10 22.518.5130018.51574011370834

22.518.5130018.51574011370668
453028003022.5160018.5800662

VGF 20 554028004030160018.5800664
754528004530160022.5800838
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VGF نقشه راهنمای انتخاب قطعات پمپ 
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kgR)inch(ZUnIdPKJOHGFEDCBAType

201. 1/462435402220523174104130.218118131801306238VGF: 4

271. 1/257635402523025096119.75157.219115131861368053VGF: 5

472618355032273290105138175.5311181323917510776VGF: 6

502. 1/2618355032273297.7112.5138175.5310191323917510776VGF: 7

8335010426035333325150168.5217.5371241328021112891VGF: 8

8745010426035333335160168.5217.5371241328021112891VGF: 9

200490256080505304872022603454754015460350140100VGF: 10

5568142308010068665551273340456.5576022520420240150VGF: 20

VGF جــدول ابعاد و اوزان
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VGF1   ی ســر

VGF4   ی ســر

VGF5   ی ســر

VGF6   ی ســر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیق( نوع مایع نیروی ورودی) کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 1 700 سبک 2  ¼”  1”

2 1 700 سنگین 6  ½”  1”

                                                                                                  

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیق( نوع مایع نیروی ورود)کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 4 700 50 سبک 1.4 2  ¼” 1”

2 4 700 50 سنگین 2.4 2  ¼” 1”

3 4 700 50 سبک 2.2 6  ¼” 1”

4 4 700 50 سنگین 3.8 6  ¼” 1”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازده )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 5 700 75 سبک 2 2 ½” 1”

2 5 700 75 سنگین 3 2 ½” 1”

3 5 700 75 سبک 3.2 6 ½” 1”

4 5 700 75 سنگین 4 6 ½” 1”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 6 700 206 سبک 2.2 2 2” 2”

2 6 700 206 سنگین 5.5 2 2” 2”

3 6 700 206 سبک 4 6 2” 2”

4 6 700 206 سنگین 7 6 2” 2”

5 6 700 206 سبک 3 4 2” 2”

6 6 700 206 سنگین 6 4 2” 2”

7 6 700 206 سبک 5.5 8 2” 2”
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ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی)دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 7 700 233 سبک 3 2 2” 2 1/2”

2 7 700 233 سنگین 5.5 2 2” 2 1/2”

3 7 700 233 سبک 5.5 6 2” 2 1/2”

4 7 700 233 سنگین 7.5 6 2” 2 1/2”

5 7 700 233 سبک 4 4 2” 2 1/2”

6 7 700 233 سنگین 6.6 4 2” 2 1/2”

7 7 700 233 سبک 7.5 8 2” 2 1/2”

8 7 700 233 سنگین 9.8 8 2” 2 1/2”

VGF7   ی ســر

VGF8  ی سر

VGF9  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 8 700 560 سبک 5.5 2 3” 3”

2 8 700 560 سنگین 11 2 3” 3”

3 8 700 560 سبک 7.5 6 3” 3”

4 8 700 560 سنگین 17 6 3” 3”

5 8 700 560 سبک 6.3 4 3” 3”

6 8 700 560 سنگین 13 4 3” 3”

7 8 700 560 سبک 7.5 8 3” 3”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 9 700 700 سبک 7.5 2 4” 4”

2 9 700 700 سنگین 14 2 4” 4”

3 9 700 700 سبک 12.5 6 4” 4”

4 9 700 700 سنگین 18 6 4” 4”

5 9 700 700 سبک 9.8 4 4” 4”

6 9 700 700 سنگین 15 4 4” 4”

7 9 700 700 سبک 15 8 4” 4”

8 9 700 700 سنگین 20 8 4” 4”
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ردیف تیپ پمپ دوردقیقه بازدهی دقیقه نوع مایع نیروی ورودی کیلووات فشاراتمسفر دهانه دهش دهانه مکش

1 10 700 1300 سبک 15 2 4” 4”

2 10 700 1300 سنگین 18.5 2 4” 4”

3 10 700 1300 سبک 18.5 8 4” 4”

4 10 700 1300 سنگین 22.5 8 4” 4”

VGF10  ی سر

VGF20  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی) کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 20 700 2550 سبک 30 2 8” 8”

2 20 700 2550 سنگین 45 2 8” 8”

3 20 700 2550 سبک 45 8 8” 8”

4 20 700 2550 سنگین 75 8 8” 8”
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VG Series

 VG ی سر
جــدول ارتفاع و آبدهی

n: 1400 دور در دقیقهn: 900 دور در دقیقهn: 700 دور در دقیقه

Pump Typeفشار بر حسب اتمسفر 7mm2/s ویسکوزیته
سنگین سبک

نیروی ورودی به کیلو وات
بازدهی در دقیقه به لیتر

7mm2/s ویسکوزیته
سنگین سبک

نیروی ورودی به کیلو وات
بازدهی در دقیقه به لیتر

7mm2/s ویسکوزیته
سنگین سبک

نیروی ورودی به کیلو وات
بازدهی در دقیقه به لیتر

1.1400.75250.55202
VG 2 1.8401.1250.75205

2.2401.5251.1208
1.5851.1540.75302

VG 3 2.2851.5541.1305
3852.2541.5308

2.21001.5641.1502
VG 4 31002.2641.5505

41003642.2508
2.2951.5722

VG 5 3952.2725
4953728
31852.21402

VG 6 418531405
5.518541408
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VG نقشه راهنمای انتخاب قطعات پمپ 

KgR 
)inch(UnIdPKJOHGFEDCBAType

4.0254222516128155507088.859411129482360VG:2

9.2304253020163.51807990112.51141514116102630VG:3

11.4304253020163.51908890112.511415141161028036VG:4

16.84083540252002309311014013420141461328040VG:5

25.540835402524224510513517215225141601308840VG:6

VG جــدول ابعاد و اوزان
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VG2  ی سر

VG3  ی سر

VG4  ی سر

VG5  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی) دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی) کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 2 1400 40 سبک-سنگین 1.1 2 ½” ½”

2 2 1400 40 سبک-سنگین 1.8 5 ½” ½”

3 2 1400 40 سبک-سنگین 2.2 8 ½” ½”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار اتمسفر دهانه دهش دهانه مکش

1 3 1400 85 سبک-سنگین 1.5 2 1” 1”

2 3 1400 85 سبک-سنگین 2.2 5 1” 1”

3 3 1400 85 سبک-سنگین 3 8 1” 1”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی ) دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار اتمسفر دهانه دهش دهانه مکش

1 4 1400 100 سبک-سنگین 2.2 2 1 ¼” 1 ¼”

2 4 1400 100 سبک-سنگین 3 5 1 ¼” 1 ¼”

3 4 1400 100 سبک-سنگین 4 8 1 ¼” 1 ¼”

ردیف تیپ پمپ دور  )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 5 900 95 سبک-سنگین 2.2 2 1 ½” 1 ½”

2 5 900 95 سبک-سنگین 3 5 1 ½” 1 ½”

3 5 900 95 سبک-سنگین 4 8 1 ½” 1 ½”
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ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی) کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 6 900 185 سبک-سنگین 3 2 2” 2”

2 6 900 185 سبک-سنگین 4 5 2” 2”

3 6 900 185 سبک-سنگین 5.5 8 2” 2”

VG6  ی سر
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HF- HFP- WHF Series

WHF - HFP-  HF ی ســر
جــدول ارتفاع و آبدهی

WHF HFP HF

1400 دور در دقیقه
بازدهی در 

دقیقه به لیتر

900 دور در دقیقه

بازدهی در دقیقه به لیتر

700 دور در دقیقه

Pump Typeارتفاع دهش به متربازدهی در دقیقه به لیتر سنگین سبک 140-40سنگین سبک 140-40سنگین سبک 40-140

نیروی ورودی به کیلو واتنیروی ورودی به کیلو واتنیروی ورودی به کیلو وات

1.10.75500.750.55320.50.372520
3

HF
HFP
WHF 1.51.1501.10.75320.750.552550

1.51.1651.10.75400.750.553020
4

HF
HFP
WHF 2.21.5651.51.1401.10.753050

2.21.5831.51.16020
5

HF
HFP
WHF 32.2832.21.56050

4313332.210320
6

HF
HFP
WHF 5.541334310350
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HF جــدول ابعاد و اوزان

HF نقشه راهنمای انتخاب قطعات پمپ 
1. سوپاپ

2. در
3. بوش
4. دنده

5. پوسته
6. شفت متحرك
7. شفت محرك

8. پایه 
9. پیچ

10. نخ گرافیك
11. مهره نافی

kgZR) inch (dtUnmIdPKJOHGFEDCBA
HF:1
HF:2

8401216153018144165618310611518111541288340HF:3
8.5401 1/4216153018144174708310611518111541288340HF:4

12.5391 1/2256204022153186978511013020111661408844HF:5
21432298204025204215107117.5147.5146221319316511765HF:6
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HF3  ی سر

HF4  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 3 1400 50 50 سنگین 1.5 5 1” 1”

2 3 1400 20 50 سنگین 1.1 2 1” 1”

3 3 1400 20 50 سبک 0.75 2 1” 1”

4 3 1400 50 50 سبک 1.1 5 1” 1”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار)اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 4 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4" 1.1/4"

2 4 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4" 1.1/4"

3 4 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4" 1.1/4"

4 4 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4" 1.1/4"

HF5  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 5 900 20 83 سبک 1.5 2 1.1/2" 1.1/2"

2 5 900 20 83 سنگین 2.2 2 1.1/2" 1.1/2"

3 5 900 50 83 سبک 2.2 5 1.1/2" 1.1/2"

4 5 900 50 83 سنگین 3 5 1.1/2" 1.1/2"

HF6  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال) متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 6 900 20 133 سبک 3 2 2" 2"

2 6 900 50 133 سبک 4 5 2" 2"

3 6 900 20 133 سنگین 4 2 2" 2"

4 6 900 50 133 سنگین 5.5 5 2" 2"
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HFP3  ی سر

HFP4  ی سر

HFP5  ی سر

HFP6  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال) متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 3 1400 20 50 سبک 0.75 0 1" 1"

2 3 1400 20 50 سنگین 1.1 0 1" 1"

3 3 1400 50 50 سبک 1.1 0 1" 1"

4 3 1400 50 50 سنگین 1.5 0 1" 1"

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال) متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 4 1400 20 65 سبک 1.1 0 1.1/4" 1.1/4"

2 4 1400 20 65 سنگین 1.5 0 1.1/4" 1.1/4"

3 4 1400 50 65 سبک 1.5 0 1.1/4" 1.1/4"

4 4 1400 50 65 سنگین 2.2 0 1.1/4" 1.1/4"

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال) متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 5 900 20 83 سبک 1.5 0 1.1/2" 1.1/2"

2 5 900 20 83 سنگین 2.2 0 1.1/2" 1.1/2"

3 5 900 50 83 سبک 2.2 0 1.1/2" 1.1/2"

4 5 900 50 83 سنگین 3 0 1.1/2" 1.1/2"

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال) متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 6 900 20 133 سبک 3 0 2" 2"

2 6 900 20 103 سنگین 4 0 2" 2"

3 6 900 50 133 سبک 4 0 2" 2"

4 6 900 50 133 سنگین 5.5 0 2" 2"
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ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی )دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( فشار ) اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 3 1400 20 50 سبک 0.75 2 1” 1”

2 3 1400 20 50 سنگین 1.1 2 1” 1”

3 3 1400 50 50 سبک 1.1 5 1” 1”

4 3 1400 50 50 سنگین 1.5 5 1” 1”

WHF3  ی سر

WHF4  ی سر

WHF5  ی سر

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی دقیقه نوع مایع نیروی ورودی) کیلووات( فشار )اتمسفر( دهانه دهش دهانه مکش

1 4 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4” 1.1/4”
2 4 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4” 1.1/4”
3 4 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4” 1.1/4”
4 4 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4” 1.1/4”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر( بازدهی)دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی )کیلووات( دهانه دهش دهانه مکش

1 5 900 20 83 سبک 1.5 1 ½” 1 ½”

2 5 900 20 83 سنگین 2.2 1 ½” 1 ½”

3 5 900 50 83 سبک 2.2 1 ½” 1 ½”

4 5 900 50 83 سنگین 3 1 ½” 1 ½”

ردیف تیپ پمپ دور )دقیقه( ارتفاع انتقال )متر(  بازدهی)دقیقه( نوع مایع نیروی ورودی کیلووات دهانه دهش دهانه مکش

1 6 900 20 133 سبک 3 2” 2”

2 6 900 20 133 سنگین 4 2” 2”

3 6 900 50 133 سبک 4 2” 2”

4 6 900 50 133 سنگین 5.5 2” 2”

WHF6  ی سر
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