
PUMPS
پمـپ

Cat a l o g  2 0 1 8



درباره هایپر صنعت فامکو  ...................................2
درباره توان تک..............................................3
4................................................  TPD Series
8..............................................  TMR4 Series
17............................................... TMK Series
20....................................... TPT4 -200 Series
24.......................................TPT4 -210  Series
28......................................TPT6 -200  Series
33...................................... TPT6 -210 Series
36..............................................  TPA Series
40..............................................  TPB Series



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

2

 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

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

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

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  ــگاه رفیعــی ب ــن حیــث از جای ــوده و در حــال حاضــر از ای ــد ب ــه تزای ــان رو ب خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آن

می باشــد کــه ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
ــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل  ــوژی مرتبــط ب از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنول
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، 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 .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  ــه راحت ــران و تامیــن کننــدگان ب ــا مدی نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

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

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپر صنــعت فـامـــکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات 
پس از فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشتن چندین نمایندگی رسمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتــی در داخل و خارج از 
کشــور بــا رعایــت اصــول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقــاء روز افزون کیفیت خدمات 
، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم مدیریت کیفیت 
منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت 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.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

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

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

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

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

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

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

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

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

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

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

درباره شرکت توان تک

شــرکت تــوان تــک جــم در ســال 1362 شمســی بــا هــدف ســاخت و تولیــد ادوات کشــاورزی و پمــپ های اب تاســیس گردیــد و در قــدم اول 
طراحــی یــک نــوع پمــپ کــف کــش را برنامــه ریــزی و تولیــد نمود.

کیفیــت بــاال و رعایــت اســتاندارد هــای معتبــر و تحقیقــات گســترده موجــب گردیــد تــا تولیــد از حالــت کارگاهــی بــه صــورت کارخانــه ای و تنــوع 
تولیــد از یــک محصــول بــه چندیــن محصــول تبدیــل شــود و متقاضیــان بســیاری پیــدا کنــد تــا جایــی که ایــن محصول بازار بســیلر مناســبی در 

بیــن مصــرف کننــدگان خانگــی و صنعتــی پیــدا کرده اســت.

شــرکت تــوان تــک جــم هــم اکنــون بــا بــکار گیــری پیشــرفته تریــن ماشــین االت صنعتــی و بهتریــن سیســتم هــای نــرم افــزاری و نیروهــای کار 
آمــد و دانــش فنــی روز دنیــا و بکارگیــری از اســتانداردهای بــاالی جهانــی، رو بــه توســعه بــوده و با هدف بهــره وری در حال تولید می باشــد.
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TPD پمپ لجن کش توان تک سری

 TPD ویژگی های ساختاری پمپ لجن کش توان تک سری
لومینیوم فشرده  تمامی قطعات پمپ لجن کش توان تک سری TPD، چدنی بوده و بدنه الکتروموتور آن، با توجه به سفارش مشتری از آ

ساخته می شود. نوع پروانه این پمپ Vortex بوده و در ابعاد 2 و 3 اینچ طراحی و تولید می شوند. به داخل الکتروموتور این لجن کش، که 
همواره در تماس با مایعات است، هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 20 متر زیر آب را دارا می باشد. دمای مجاز کارکرد 

این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود.

 TPD کاربری پمپ لجن کش توان تک سری
لود تخلیه آبهای صاف یا گل آ

تخلیه آبهای دارای امالح با غلظت پایین

تخلیه لجن و فاضالبهای خانگی و صنعتی با توجه به میزان آبدهی، ارتفاع و نوع مایعات
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TPD اطالعات برقی لجن کش توان تک سری

MODEL
Hmax

(m)

Qmax

(I/min)

I

(A)

V

(v)

P

(kw)

W

(kg)
TPD 126/ S (F) 12 465 5.4 230 1 22.6
TPD 206/ S (F) 20 525 8 230 1.5 24

TPD 206/ W 20 525 2.7 400 1.5 23
TPD 128/ S (F) 12 700 6 230 1.1 24.5

TPD 208/ S 20 935 12 230 2.2 22.8
TPD 208/ W 20 935 4 400 22 24.6

با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ لجن کش TPD با پروانه چدنی در 6 مدل طراحی و تولید و به بازار عرضه می گردد.
F: فلوتر 

 S:  تکفاز: 230V/ولت

W : سه فاز: 400V/ولت

*کلیه وزن ها بدون کابل می باشند .
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TPD جدول اندازه های پمپ لجن کش توان تک سری

MODEL A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

TPD 12/6 S (F) 419 215 233 146 2
TPD 20/6 S (F) 436 215 233 146 2

TPD 20/6 W 419 215 233 146 2
TPD 12/8 S (F) 426 215 286 154 3

TPD 20/8 S 443 215 286 154 3
TPD 20/8 W 426 215 286 154 3

 

                      TPD جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ لجن کش توان تک سری

درب: چدن

بدنه الکتروموتور: چدن

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ

حلزونی: چدن

پروانه: چدن

رابط مکش: چدن

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید

TPD جدول آبدهی پمپ لجن کش توان تک سری
H(m)

MODEL 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

TPD 12/6 S

Q
(I/

m
in

) 465 435 400 350 285 180 0

TPD 20/6 S/W 525 485 442 395 340 280 218 160 105 55 0

TPD 12/8 S 700 640 570 490 385 250 105

TPD 20/8 S/W 935 870 795 710 620 530 435 340 240 130 0

درب و دسته                             . 1
درب الکتروموتور . 2

بدنه الکتروموتور . 3
بلبرینگ . 4
شفت و روتور. 5
استاتور . 6
یسل مکانیکی. 7
حلزونی . 8
پروانه . 9

رابط مکش. 10
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: TPD نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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 :TMR4 ویژگی های ساختاری پمپ کف کش توان تک سری
متریال (مواد تشکیل دهنده) پروانه پمپ کف کش توان تک سری TMR4، فوالد ضد زنگ  و از نوع بسته است .(غیر از پمپ 14 متری 

لومینیومی دارد) که پروانه آ
به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 متر زیر آب را دارا می باشد. دمای 

مجاز کارکرد این الکتروپمپ،  40C  بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود.

TMR4 کاربری پمپ کف کش توان تک سری
دستگاه های کوچک آبیاری بارانی 

استخر
فواره ها

جوی آب و چاه
محل هایی که باید به سرعت تخلیه شوند.

TMR4 پمپ کف کش توان تک سری
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TMR4 اطالعات برقی لجن کش توان تک سری

MODEL
Hmax

(m)

Qmax

(I/min)

I

(A)

V

(v)

P

(kw)

W

(kg)
TMR 14/4  S(F) 14 265 4.3 230 0.8 13
TMR 18/4  S(F) 18 175 4.3 230 0.8 13
TMR 34/4  S(F) 34 170 6.5 230 1.2 13.7
TMR 50/4  S(F) 50 170 8 230 1.5 15.9

TMR 65/4  S 65 170 10.8 230 2 17.4
TMR 65/4  W 65 170 3.6 400 2 16.4
TMR 80/4  S 80 170 13.5 230 2.5 18.5
TMR 80/4  W 80 170 4.5 400 2.5 17.8

با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ کف کش TMR4 در 8 مدل و در دو نوع تکفاز و سه فاز به بازار عرضه می گردد.
F: فلوتر 

 S:  تکفاز 230V/ولت
W : سه فاز 400V/ولت

*کلیه وزن ها بدون کابل می باشند .



www.famcocorp.com

درب: چدن
لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ
لومینیوم تزریقی حلزونی: آ

پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی خارجی: پالستیک
سیل مکانیکی: سرامیک کاربایدجنس قطعات

:TMR4 جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری

H(m)
MODEL

Q
(I/

m
in

)

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
TMR 14/4 265 189 60
TMR 18/4 175 155 116 65
TMR 34/4 170 158 144 128 109 88 64 33
TMR 50/4 170 163 151 139 125 111 97 78 57 33 0

TMR 65/4 S/W 170 163 152 141 130 120 109 97 84 71 58 24
TMR 80/4 S/W 170 164 156 148 141 133 125 117 109 101 92 73 50 17

TMR4 جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

MODEL A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)
TMR 14/4 355 170 242 158 1, 1/4

TMR 18/4 355 170 242 158 1, 1/4

TMR 34/4 380 170 242 181 1, 1/4

TMR 50/4 415 170 242 201 1, 1/4

TMR 65/4 454 170 242 224 1, 1/4

TMR 80/4 475 170 242 245 1, 1/4

 

:TMR4 جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری

درب و دسته                             . 1
درب الکتروموتور . 2

بدنه الکتروموتور . 3
بلبرینگ . 4
شفت و روتور. 5
استاتور . 6
سیل مکانیکی. 7
رابط خروجی آب . 8
حلزونی . 9

دیفیوزر. 10
پروانه . 11

دیفیوزر. 12
رابط مکش. 13
صافی درونی. 14
صافی بیرونی . 15
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:TMR4 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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 :TMR6 ویژگی های ساختاری پمپ کف کش توان تک سری
لومینیوم سخت و از نوع بسته است و به صورت یک  متریال (مواد تشکیل دهنده) پروانه پمپ کف کش توان تک سری TMR6، آ

تکه ریخته گری می شود. 
به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 متر زیر آب را دارا می باشد. 

دمای مجاز کارکرد این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود..
 TMR6 کاربری پمپ کف کش توان تک سری

دستگاه های کوچک آبیاری بارانی 
استخر

فواره ها
جوی آب و چاه

محل هایی که باید به سرعت تخلیه شوند.

TMR6 پمپ کف کش توان تک سری
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TMR6 اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری

MODEL
Hmax

(m)

Qmax

(I/min)

I

(A)

V

(v)

P

(kw)

W

(kg)
TMR 16/6  S(F) 16 360 5.4 230 1 14.5
TMR 30/6  S(F) 30 360 9.2 230 1.7 17.2

TMR 40/6  S 40 340 13 230 2.4 19.3
TMR 40/6  W 40 340 4.4 400 2.4 17

پمپ کف کش  TMR6  در 4 مدل بر طبق ظرفیت و کاربرد های مختلف و در دو نوع تکفاز و سه فاز ، طراحی و تولید می گردند .
F: فلوتر 

 S:  تکفاز 230V/ولت
W : سه فاز 400V/ولت

*کلیه وزن ها بدون کابل می باشند .



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

14

TMR6 جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

MODEL
A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)
TMR 16/6 394 183 225 186 2
TMR 30/6 449 183 225 222 2
TMR 40/6 489 183 225 257 2

 

TMR6 جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری

درب: چدن
لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ
لومینیوم تزریقی حلزونی: آ

پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass  :دیفیوزر
صافی خارجی: پالستیک 

سیل مکانیکی: سرامیک کارباید

TMR6 جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H(m)

MODEL

Q
(I/

m
in

) 2 5 10 15 20 25 30 35 40
TMR 16/6 360 300 180 20
TMR 30/6 360 320 265 205 140 60 0

TMR 40/6  S/W 342 313 276 240 205 163 120 73 20

درب و دسته                             . 1
درب الکتروموتور . 2

بدنه الکتروموتور . 3
بلبرینگ . 4
شفت و روتور. 5
استاتور . 6
سیل مکانیکی. 7
رابط خروجی آب . 8
حلزونی . 9

دیفیوزر. 10
پروانه . 11

نگهدارنده دیفیوزر. 12
دیفیوزر. 13
رابط مکش. 14
صافی درونی. 15
صافی بیرونی . 16
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:TMR6 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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TMK

موارد استفاده 
از این  پمپ ها می توان برای کاناله کردن آبهای کثیف ، پمپاژ آبهای تمیزو تخلیه آبهایی که همراه با امالح فیبری هستند استفاده نمود . 

این پمپ ها برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.

ویژگی ساختاری 
پمپ TMK  به گونه ای طراحی گردیده که در چاه های باریک که با دستگاه های حفاری ، ایجاد شده اند قابل استفاده بوده و دارای 
دهنه خروجی “½ 2   می باشد . پروانه این پمپ ها از نوع چند کاناله روباز و از جنس چدن سخت است .دمای مناسب برای کارکرد این 

پمپ ها بین  35C  تا 60C است .
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TMK اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری

MODEL
Hmax

(m)

Qmax

(I/min)

I

(A)

V

(v)

P

(kw)

W

(kg)
TMK 15/7 S 15 900 9.2 230 1.5 33
TMK 18/7 W 18 1020 4.5 400 2 33
TMK 22/7 W 22 1200 5.6 400 2.7 50

 پمپ های TMK  در سه مدل طراحی و تولید می گردند .

S:  تکفاز 230V/ولت

W : سه فاز 400V/ولت

*کلیه وزن ها بدون کابل می باشند .
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TMK جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

MODEL A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)
TMK 15/7 502 220 64 2, 1/2

TMK 18/7 552 220 114 2, 1/2

TMK 22/7 599 220 114 2, 1/2

 

                       TMK قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ پمپ کف کش توان تک سری
درب اصلی                                                       . 1

درب الکتروموتور . 2

بدنه الکتروموتور . 3

بدنه استیل . 4

بلبرینگ . 5

شفت و روتور. 6

استاتور . 7

سیل مکانیکی . 8

درب بلبرینگ . 9

حلزونی . 10

پروانه . 11

رابط مکش. 12

صافی. 13

نگهدارنده صافی . 14

درب: چدن
لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ
حلزونی: چدن

پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی خارجی: پالستیک
سیل مکانیکی: سرامیک کارباید
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:TMK جدول ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری

H(m)
MODEL

Q
(I/

m
in

)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

TMK 15/7 900 780 650 540 420 320 200 70 0
TMK 18/7 1020 940 830 750 620 510 410 310 175 0

TMK 22/7 1200 1150 1050 1000 900 790 700 600 455 300 0

:TMR6 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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TPT4 -200 پمپ کف کش توان تک سری

TPT4- 200 ویژگی های ساختاری پمپ کف کش توان تک سری
متریال (مواد تشکیل دهنده) پروانه پمپ کف کش توان تک سری TPT4-200، فوالد ضد زنگ  و از نوع بسته است. بدنه آنها دوجداره بوده و موتور آنها 
همواره بوسیله آب خنک می گردد. به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 متر زیر آب را دارا 

می باشد. دمای مجاز کارکرد این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود.

TPT4- 200 کاربری پمپ کف کش توان تک سری
دستگاه های آبیاری بارانی 

استخرها و فواره ها
جوی آب و چاه هایی که بوسیله دستگاه های حفاری ایجاد شده اند.
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TPT4- 200 اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری
W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

Qmax

(l/min)

H max

(m)
مدل

16.40.62303.523516TPT 16/4 S (F) 200
17.812305.520534TPT 34/4 S (F) 200
19.41.22306.618045TPT 45/4 S (F) 200
221.82301019565TPT 65/4 S (F) 200
221.84003.319565TPT 65/4 W 200

23.22.123011.218480TPT 80/4 S 200
23.22.14003.918480TPT 80/4 W 200
282.723014.5163100TPT 100/4 S 200
282.74005163100TPT 100/4 W 200

با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ کف کش TPT4 با پروانه استیل در 9 مدل در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی تولید می گردند. 
F: فلوتر

S:  تکفاز 230V/ولت
W : سه فاز 400V/ولت

کلیه وزن ها بدون کابل می باشند.
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TPT4 -200 جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

D

(inch)

C

(mm)

B

(mm)

A

(mm)

مدل

1, 1/4387190430TPT 16/4 200 
1, 1/4410190453TPT 34/4 200 
1, 1/4442190485TPT 45/4 200 
1, 1/4495190538TPT 65/4 200 
1, 1/4517190560TPT 80/4 200 
1, 1/4582190625TPT 100/4 200 

TPT4- 200 جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری

درب: چدن
لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ
حلزونی: چدن

پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی خارجی: پالستیک
سیل مکانیکی: سرامیک کارباید

TPT4- 200 جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H (m)

مدل
1009080706050454035302520151052

45124184235

Q
(l/

m
in

)

TPT 16/4 200 

4076105135163189205TPT 34/4 200 

031547492110126145165180TPT 45/4 200 

357388102115125138150163175184195TPT 65/4 S/W 200 

039668696107118130141152162171180184TPT 80/4 S/W 200 

0304458728693101109117125133141150158163TPT 100/4 S/W 200 

رابط خروجی آب. 1
درب و دسته                             . 2

درب الکتروموتور . 3
بدنه الکتروموتور . 4
بلبرینگ . 5
شفت و روتور. 6
استاتور . 7
سیل مکانیکی. 8
حلزونی . 9

پروانه . 10
دیفیوزر. 11

رابط مکش. 12
13 .Staonless steel حلقه
صافی . 14
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TPT4 -200 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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TPT4- 210 پمپ کف کش توان تک سری

TPT4- 210 ویژگی های ساختاری کف کش توان تک سری
متریال (مواد تشکیل دهنده) پروانه پمپ کف کش توان تک سری TPT4- 210، فوالد ضد زنگ  و از نوع بسته است. بدنه آنها دوجداره بوده و 

موتور آنها همواره بوسیله آب خنک می گردد. به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 

متر زیر آب را دارا می باشد. دمای مجاز کارکرد این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود.

TPT4- 210 کاربری پمپ کف کش توان تک سری
دستگاه های آبیاری بارانی 

استخرها و فواره ها

جوی آب و چاه هایی که بوسیله دستگاه های حفاری ایجاد شده اند.
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 TPT4- 210 اطالعات برقی کف کش توان تک سری
W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

Qmax

(l/min)

H max

(m)

مدل

18.20.72303.824818TPT 18/4 S (F) 210

19.41.12305.522034TPT 34/4 S (F) 210

21.31.42307.920050TPT 50/4 S (F) 210

21.31.44002.620050TPT 50/4 W 210

23.21.82309.819465TPT 65/4 S (F) 210

23.21.84003.319465TPT 65/4 W 210

24.52.323012.519480TPT 80/4 S 210

24.52.34004.219480TPT 80/4 W 210

با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ کف کش TPT4 با پروانه استیل در 8 مدل در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی تولید می گردند. 

F: فلوتر
S:  تکفاز 230V/ولت

W : سه فاز 400V/ولت

کلیه وزن ها بدون کابل می باشند.
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TPT4- 210 جدول اندازه های کف کش توان تک سری

D

(inch)

C

(mm)

B

(mm)

A

(mm)
مدل

1, 1/4397190430TPT 18/4 210 

1, 1/4420190453TPT 34/4 210 

1, 1/4452190485TPT 50/4 210 

1, 1/4485190518TPT 65/4 210 

1, 1/4527190560TPT 80/4 210 

TPT4- 210 جنس قطعات تشکیل دهنده کف کش توان تک سری
درب: چدن

لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ

شفت و روتور: فوالد ضد زنگ

حلزونی: چدن

پروانه: فوالد ضد زنگ

P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی: پالستیک

سیل مکانیکی: سرامیک کارباید

TPT4- 210 جدول آبدهی کف کش توان تک سری
H (m)

مدل
80706050454035302520151052

52128194248

Q
(l/

m
in

)

TPT 18/4 210 
4381114142170200220TPT 34/4 210 

376284104122140158175190200TPT 50/4 S/W 210 
28617587100113127140154168183194TPT 65/4 S/W 210 

0487597108118128138148159170180189194TPT 80/4 S/W 210 

رابط خروجی آب. 1
درب و دسته                             . 2

درب الکتروموتور . 3
بدنه الکتروموتور . 4
بلبرینگ . 5
شفت و روتور. 6
استاتور . 7
سیل مکانیکی. 8
حلزونی . 9

پروانه . 10
دیفیوزر. 11

رابط مکش. 12
13 .Staonless steel حلقه
صافی . 14
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TPT4 -210 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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TPT6- 200 پمپ کف کش توان تک سری

TPT6- 200 ویژگی های ساختاری پمپ کف کش توان تک سری
متریال (مواد تشکیل دهنده) پروانه پمپ کف کش توان تک سری TPT6- 200، فوالد ضد زنگ  و از نوع بسته است. بدنه آنها دوجداره بوده و 
موتور آنها همواره بوسیله آب خنک می گردد. به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 

متر زیر آب را دارا می باشد. دمای مجاز کارکرد این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار طراحی و تولید می شود.
TPT6- 200 کاربری پمپ کف کش توان تک سری

دستگاه های آبیاری بارانی 
استخرها و فواره ها

جوی آب و چاه هایی که بوسیله دستگاه های حفاری ایجاد شده اند.
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TPT6- 200 اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری
W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

Qmax

(l/min)

H max

(m)

مدل

15.80.72303.831015TPT 15/6 S (F) 200

16.61.12306.231327TPT 27/6 S (F) 200

191.52308.331340TPT 40/6 S (F) 200

191.54002.731340TPT 40/6 W 200

21.6223010.731351TPT 51/6 S 200

21.624003.631351TPT 51/6 W 200

222.223011.831362TPT 62/6 S 200

222.2400431362TPT 62/6 W 200

242.423013.331370TPT 70/6 S 200

242.44004.431370TPT 70/6 W 200
با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در 9 مدل در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی تولید می گردند.

F: فلوتر
S:  تکفاز 230V/ولت

W : سه فاز 400V/ولت
کلیه وزن ها بدون کابل می باشند.
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TPT6- 200 جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

D

(inch)

C

(mm)

B

(mm)

A

(mm)

مدل

2387190427 TPT 15/6 200

2416190456 TPT 27/6 200

2464190504 TPT 40/6 200

2513190553 TPT 51/6 200

2541190581 TPT 62/6 200

2590190630 TPT 70/6 200

TPT6- 200 جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری
درب: چدن

لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ
شفت و روتور: فوالد ضد زنگ

حلزونی: چدن
پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی خارجی: پالستیک
سیل مکانیکی: سرامیک کارباید

TPT6- 200 جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H (m)

مدل
706050454035302520151052

0165270310

Q
(l/

m
in

)

TPT 15/6 200 

40106157212277313TPT 27/6 200 

060105147185218257295313TPT 40/6 S/W 200

205587120150180206235267295313TPT 51/6 S/W 200 

0517396120147171200232248288313TPT 62/6 S/W 200 

0407795114135159180205227250280313TPT 70/6 S/W 200 

رابط خروجی آب. 1
درب و دسته                             . 2

درب الکتروموتور . 3
بدنه الکتروموتور . 4
بلبرینگ . 5
شفت و روتور. 6
استاتور . 7
سیل مکانیکی. 8
حلزونی . 9

پروانه . 10
دیفیوزر. 11

رابط مکش. 12
13 .Staonless steel حلقه
صافی . 14
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TPT6- 200 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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TPT6- 210 پمپ کف کش توان تک سری

TPT6- 210 ویژگی های ساختاری پمپ کف کش توان تک سری
متریــال (مــواد تشــکیل دهنــده) پروانــه پمــپ کــف کش توان تک ســری TPT6- 210، فوالد ضد زنگ  و از نوع بســته اســت. بدنه آنها 
دوجداره بوده و موتور آنها همواره بوسیله آب خنک می گردد. به داخل الکتروموتور این نوع از پمپ ها هیچ گونه آبی قابل نفوذ نیست 
و قابلیت کارکرد تا حداکثر 30 متر زیر آب را دارا می باشد. دمای مجاز کارکرد این الکتروپمپ، C 40 بوده و به دو صورت ساده و فلوتردار 

طراحی و تولید می شود.
TPT6- 210 کاربری پمپ کف کش توان تک سری

دستگاه های آبیاری بارانی 
استخرها و فواره ها

جوی آب و چاه هایی که بوسیله دستگاه های حفاری ایجاد شده اند.
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 TPT6- 210 اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری
W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

Qmax

(l/min)

H max

(m)
مدل

18.512305.531313TPT 13/6 S (F) D 210

180.72303.832715TPT 15/6 S (F) 210

19.71.12306.134227TPT 27/6 S (F) 210

21.21.52308.331340TPT 40/6 S (F) 210

21.21.54002.731340TPT 40/6 W 210

21.61.82309.831551TPT 51/6 S 210

20.81.84003.331551TPT 51/6 W 210

23.82.42301331362TPT 62/6 S 210

23.82.44004.431362TPT 62/6 W 210

با توجه به گنجایش و کاربری های متفاوت، پمپ کف کش TPT6 با پروانه استیل در 9 مدل در دو نوع تکفاز و سه فاز طراحی تولید می 
گردند و مدل  TPT13/6با پروانه برنجی برای آبهای کثیف با غلظت پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

F: فلوتر
S:  تکفاز 230V/ولت

W : سه فاز 400V/ولت
کلیه وزن ها بدون کابل می باشند.
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TPT6- 210 جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

D

(inch)

C

(mm)

B

(mm)

A

(mm)
مدل

2397190435 TPT 13/6 210

2397190435 TPT 15/6 210

2436190474 TPT 27/6 210

2474190512 TPT 40/6 210

2503190541 TPT 51/6 210

2551190589 TPT 62/6 210

TPT6- 210 جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری
درب: چدن

لومینیوم تزریقی بدنه الکتروموتور: آ
شفت و روتور: فوالد ضد زنگ

حلزونی: چدن
پروانه: فوالد ضد زنگ
P.P.O Glass :دیفیوزر

صافی خارجی: پالستیک
سیل مکانیکی: سرامیک کارباید

TPT6- 210 جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H (m)مدل

6050454035302520151052

94225313

Q
(l/

m
in

)

TPT 13/6 210 

156257327TPT 15/6 210 

40120190250310342TPT 27/6 210

60105146184220255290313TPT 40/6 S/W 210 

356288118148180214250288315TPT 51/6 S/W 210 

30547598120144167194222255288313TPT 62/6 S/W 210 

رابط خروجی آب. 1
درب و دسته                             . 2

درب الکتروموتور . 3
بدنه الکتروموتور . 4
بلبرینگ . 5
شفت و روتور. 6
استاتور . 7
سیل مکانیکی. 8
حلزونی . 9

پروانه . 10
دیفیوزر. 11

رابط مکش. 12
13 .Staonless steel حلقه
صافی . 14
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موارد استفاده:
این مدل پمپ برای تخلیه فاضالب ها با غلظت باال و فاضالبهایی که دارای مواد الیافی و یا فیبری هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های ساختاری
لومینیوم فشرده دو جداره ساخته شده که باعث خنک شدن این  این پمپ ها دارای خروجی ”2 می باشند و بدنه الکترو موتور آنها از آ

دستگاه می گردد. 

همچنین قسمت هایی که در تماس با مایعات می باشد از جنس چدن سخت بوده که تحمل فشار زیاد را داشته و می تواند در شرایط 
سخت به راحتی کار کند. 

TPA پمپ کف کش توان تک سری



www.famcocorp.com

37

 TPA اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری

W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

QMAX

I/)
(min

HMAX

(m)
MODEL

26223010.845015TPA15/6  V S

2624003.645015TPA15/6  V W

25223010.855015TPA13/6  M S

2524003.655015TPA13/6 M W

این مدل بر اساس نوع پروانه به دول مدل M )تک کانال( تقسیم می شود و بنا به درخواست مشتری در دو نوع تکفاز و سه فاز 
تولید می گردند. 

S:  تکفاز 230V/ولت
W : سه فاز 400V/ولت

M: پروانه تک کانال

V: پروانه چند کانال 

* کلیه وزن ها بدون کابل می باشند. 
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TPA جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H (m)

Q
 (I

/m
in

)Model
1412108642

40105170235310380450TPA15/6 V

60150240330440550TPA13/6 M

1. رابط خروجی آب

2.درب و دسته

3. درب الکتروپمپ

4. بدنه الکتروموتور

5. بلبرینگ

6. شفت و روتور

7. استاتور

8. سیل مکانیکی

9. الستیک آب بندی

10. حلزونی

11. پروانه

12. رابط مکش و تکیه گاه

درب: چدن

لومینیوم فشرده بدنه الکترو موتور: آ

Stanless steel :شفت و روتور

حلزونی: چدن

پروانه: چدن سخت

رابط مکش: چدن

Silicon carbide :سیل مکانیکی

TPA جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

GDBA

MODEL
(inch)(mm)(mm)(mm)

2492222524TPA15/6 V

2492222524TPA13/6 M

TPA جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری
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موارد استفاده:
این مدل پمپ برای تخلیه فاضالب های صنعتی که دارای بعضی از امالح شیمیایی )غیر خورنده( و یا دارای مواد فیبری و الیاف مصنوعی 

هستند؛ مورد استفاده قرار می گیرد. 

ویژگی های ساختاری
پروانه این مدل از پمپ ها از دو نوع تک کانال و چند کانال بوده و از جنس چدن ساخته شده است. الکترو موتور آن کاماًل ضد نفوذ 

آب بوده و می تواند حداکثر 20m زیر آب کار کند. دارای لوله خروجی با دهنه ”2 و ”3 می باشد. حداکثر دمای مناسب برای کارکرد 
پمپ 40C می باشد. 

TPB پمپ کف کش توان تک سری
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 TPB اطالعات برقی پمپ کف کش توان تک سری
W

(kg)

P

(kw)

V

(v)

I

(A)

QMAX

(I/min)

HMAX

(m)
MODEL

27.51.5230872015TPB15/6  M S

27.51.54002.772015TPB15/6 M W

27.5223010.869020TPB20/6 V S

27.52403.669020TPB20/6 V W

301.52308110014TPB14/8 M S

301.54002.7110014TPB14/8 M W

302.523013.594020TPB20/8 V S

302.54004.594020TPB20/8 V W

این مدل بر اساس نوع پروانه M و V در 8 مدل بر طبق ظرفیت و کاربردهای مختلف و در دو نوع تکفاز و سه فاز، طراحی و تولید می گردند.

S:  تکفاز 230V/ولت
W : سه فاز 400V/ولت

M: پروانه تک کانال

V: پروانه چند کانال 

* کلیه وزن ها بدون کابل می باشند. 
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TPB جدول آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
H (m)

Q
(I/

m
in

)

Model
2018161412108642

100270400500580660720TPB15/6 M
0160280370445510565610650690TPB20/6 V

01904005507208801100TPB14/8 M
0120235355470580680720860940TPB20/8 V

1.درب و دسته

2. درب الکتروموتور

3. بدنه الکتروموتور

4. بلبرینگ

5. شفت و روتور

6. استاتور

7. سیل مکانیکی 

8.حلزونی

9. پروانه

10. رابط مکش

درب: چدن

بدنه الکترو موتور: چدن

Stanless steel :شفت و روتور

حلزونی: چدن

پروانه: چدن 

رابط مکش: چدن

Silicon carbide :سیل مکانیکی

TPB جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ کف کش توان تک سری

TPB جدول اندازه های پمپ کف کش توان تک سری

EDCBA
MODEL

(inch)(mm)(mm)(mm)(mm)
2166245215469TPB -/6
3172300215480TPB -/8
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TPB نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ کف کش توان تک سری
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