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FADAK PUMP

 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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FADAK PUMP

                                                  دربـــــــاره شــــرکــت فــدک پمـــپ

گروه صنعتی فدک یکی از با ســابقه ترین مجموعه های تولیدی  پمپهای مســتغرق  در کشــور با بیش از 50 ســال ســابقه 
الت مــدرن و مرتبط  تولیــد انــواع پمپهــای کفکــش و لجن کش بــا حداکثر آبدهی و ارتفــاع و با به کار گیری انواع ماشــین آ
بــا ســاخت پمپ و اســتفاده از پرســنل متخصص و متعهد توانســته اســت بــر ترین جایــگاه را در بازار ایــران  از آن خود کند  
هــدف ایــن مجموعــه  تولید محصوالت با باالترین کیفیت  و ارائه بهترین خدمات پس از فروش  بوده تا بتواند با تالش 
و کوشــش پرســنل و اتــکا بــه دانــش فنــی خود در صحنــه رقابــت داخلی و همچنین مشــتری مــداری و خدمــت به بخش 

کشاورزی و صنعت  گامهای استواری را بر دارد .
 نســل جدیــد محصــوالت تولیــدی گــروه صنعتی فدک پمپ با روتور و اســتاتور اســتاندارد و بــا باالترین راندمــان کاری و 

کمترین آمپر مصرفی  و استهالک  باعث رضایتمندی روز افزون مشتریان محترم گردیده است.
رنج تولیدی محصوالت فدک پمپ  تولید انواع کفکش و لجن کش با خروجی 2 الی 6 اینچ تا ارتفاع 180 متر با جنس بدنه 
لیاژهای برنز و  استنلس استیل جهت پمپهای انواع سیاالت از جمله آب تمیز،آب شور و  پمپ با  متریالهای چدن و انواع آ

انواع سیاالت شیمیایی در این رده تولیدی بی رغیب می باشد.

 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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FADAK PUMP

F42/2 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 20 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 180 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات الكتروموتور:
 	F:کالس عایق بندی
 	IP68: درجه حفاظت

. خنك کننده موتور: آب صاف
. ولتاژ: 380/400 ولت

. فرکانس: 50 هرتز
. دور موتور: 2900 دور در دقیقه

ی سر
و پمپ کفكش چدنی،سه فاز ، 2  اینچ فدک پمپ الكتر
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MODEL
380 V
50Hz

Litr/s 5/5 5 4/4 8/3 3/3 7/2 2/2 38/1 Q=آبدهي
 توان
نامي

 شدت
جریان قطر چاه  قطر

لوله وزن
m3/h 20 18 16 14 12 10 8 5 Q=آبدهي

ارتفاع کل بر حسب متر KW A in in kg

F  42/2 20 24 26 28 30 32 34 36 3/7 9 12 2 64

F  54/2 30 35 40 45 50 54 56 58 5/5 11/5 12 2 73

F 72/3 35 45 50 55 60 65 70 72 7/5 17 12 2 85

F  92/3 45 50 55 60 65 70 75 80 9/2 21/5 12 2 86

F 120/4 60 70 80 85 90 95 100 110 11 25 12 2 93

F 150/5 75 85 95 105 115 115 130 140 13 28 12 2 109

F 180/6 90 100 110 120 130 130 150 160 15 32 12 2 125

جدول مشخصات فنی پمپهای کفكش فدک

موارد استفاده:  جهت مصارف صنعتی و کشاورزی، انتقال آب باران و استفاده در آب نماها و فواره ها.

متریال:
جنس پروانه ،چدن ضد سایش	 

. پمپ کامل: چدن ضد سایش
.    بدنه پمپ: فوالدی

.   یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
.   سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
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FADAK PUMP

SIZE

F42/2 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

SIZE

نمودار  ارتفاع و آبدهی کفكش های 2 اینچ فدک پمپ
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FADAK PUMP

F27/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6
 

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 35 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 180 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات الكتروموتور :
 	F:کالس عایق بندی
 	IP68: درجه حفاظت

. خنك کننده موتور: آب صاف
. ولتاژ: 380/400 ولت

. فرکانس: 50 هرتز
. دور موتور: 2900 دور در دقیقه

و پمپ کفكش چدنی سه فاز ، 3 اینچ فدک پمپ الكتر
ی سر
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Model
380  V

50Hz

Litr/s 9/72 8/33 6/94 5/55 4/16 2/77 1/38 Q=آبدهي
توان نامي شدت 

جریان قطر چاه قطر 
لوله وزن

m3/h 35 30 25 20 15 10 5 Q=آبدهي

ارتفاع کل بر حسب متر KW A In in kg

F  27/1 13 16 18 20 22 25 26 3/7 9 12 3 56

F  54/2 30 35 40 45 50 54 58 7/5 17 12 3 72

F 72/3 35 45 50 60 65 70 74 9/2 21/5 12 3 84

F 92/3 45 55 65 70 75 80 84 11 25 12 3 85

F120/4 60 70 80 90 100 105 110 13 28 12 3 102

F150/5 75 85 95 105 120 130 140 15 32 12 3 118

F180/6 90 110 125 135 145 155 165 18/5 38 12 3 142

جدول مشخصات فنی پمپهای کفكش فدک

موارد استفاده:  جهت مصارف صنعتی و کشاورزی، انتقال آب باران و استفاده در آب نماها و فواره ها.

متریال :
جنس پروانه ،چدن ضد سایش	 

. پمپ کامل: چدن ضد سایش
.    بدنه پمپ: فوالدی

.   یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
.   سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
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FADAK PUMP

SIZE

F27/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6
نمودار  ارتفاع و آبدهی کفكش های 3 اینچ فدک پمپ
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FADAK PUMP

F32/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5

و پمپ کفكش چدنی،سه فاز ، 4 اینچ فدک پمپ الكتر
ی: سـر

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 55 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 150 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات الكتروموتور:
 	F:کالس عایق بندی
 	IP68: درجه حفاظت

. خنك کننده موتور: آب صاف
. ولتاژ: 380/400 ولت

. فرکانس: 50 هرتز
. دور موتور: 2900 دور در دقیقه
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FADAK PUMP

Model

380  V

50Hz

Litr/s 15/27 12/5 9/72 6.94 55/5 2.77 Q=آبدهي  توان
نامي

 شدت
جریان قطر چاه قطر لوله وزن

m3/h 55 45 35 25 20 10 Q=آبدهي

ارتفاع کل بر حسب متر KW A in in kg

F  32/1 12 15 18 20 24 26 5/5 11/5 12 4 65

F  54/2 30 35 40 45 55 60 9/2 21/5 12 4 77

F  72/3 35 40 45 50 60 70 11 25 12 4 84

F 92/3 45 55 65 75 80 85 13 28 12 4 96

F 120/4 60 70 80 90 100 110 15 32 12 4 110

F 150/5 75 90 100 110 120 135 18/5 38 12 4 135

جدول مشخصات فنی پمپهای کفكش فدک

موارد استفاده: جهت مصارف صنعتی و کشاورزی، انتقال آب باران و استفاده در آ ب نماها و فواره ها.

متریال:
جنس پروانه ،چدن ضد سایش	 

. پمپ کامل: چدن ضد سایش
.    بدنه پمپ: فوالدی

.   یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
.   سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
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FADAK PUMP

SIZE

F32/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5
نمودار  ارتفاع و آبدهی کفكشهای 4 اینچ فدک پمپ
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F22/1B - F32/1B - F54/2B
و پمپ کفكش چدنی،سه فاز ، 4 اینچ )آبدهی زیاد( فدک پمپ الكتر

ی: سـر

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 90 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 54 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات الكتروموتور:
 	F:کالس عایق بندی
 	IP68: درجه حفاظت

. خنك کننده موتور: آب صاف
. ولتاژ: 380/400 ولت

. فرکانس: 50 هرتز
. دور موتور: 2900 دور در دقیقه
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FADAK PUMP

Model

380  V

50Hz

Litr/s 25 22/22 19/44 16/66 13/88 11/11 Q=آبدهي  توان
نامي

 شدت
جریان قطر چاه قطر لوله وزن

m3/h 90 80 70 60 50 40 Q=آبدهي

ارتفاع کل بر حسب متر KW A In in kg

F 22/1 B 8 10 12 14 16 18 5/5 11/5 12 4 74

F  32/1 B 14 16 18 20 23 25 5/7 17 12 4 65

F  54/2 B 34 36 38 42 46 50 13 28 12 4 92

جدول مشخصات فنی پمپهای کفكش فدک

موارد استفاده: جهت مصارف صنعتی و کشاورزی، انتقال آب باران و استفاده در آب نماها و فواره ها.

متریال:
جنس پروانه ،چدن ضد سایش	 

. پمپ کامل: چدن ضد سایش
.    بدنه پمپ: فوالدی

.   یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
.   سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
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FADAK PUMP

SIZE

F22/1B - F32/1B - F54/2B
نمودار  ارتفاع و آبدهی کفكشهای 4 اینچ )آبدهی زیاد ( فدک پمپ
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FADAK PUMP

F22/1B - F32/1B - F52/2B

و پمپ کفكش چدنی،سه فاز ، 6 اینچ فدک پمپ الكتر

فنی: مشخصات 
مشخصات هیدرولیكی

دبی: حداکثر آبدهی تا 160 مترمکعب در ساعت	 
هد : حداکثر ارتفاع آب رسانی تا 32 متر	 
گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات الكتروموتور:
 	F:کالس عایق بندی
 	IP68: درجه حفاظت

. خنك کننده موتور: آب صاف
. ولتاژ: 380/400 ولت

. فرکانس: 50 هرتز
. دور موتور: 2900 دور در دقیقه
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FADAK PUMP

Model

380  V

50Hz

Litr/s 44/4 38/7 27/7 22/2 11/11 Q=آبدهي  توان
نامي

 شدت
جریان قطر چاه قطر لوله وزن

m3/h 160 140 100 80 40 Q=آبدهي

ارتفاع کل بر حسب متر KW A In in kg

F 22/1 B 10 12 14 19 22 11 25 12 6 90

F  32/1 B 15 20 25 30 32 11 25 12 6 90

جدول مشخصات فنی پمپهای کفكش فدک

لوده و فاضالب. موارد استفاده: جهت پمپاژ  آب تمیز مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی،فواره ها و انتقال آب صاف،آب های آ

متریال:
جنس پروانه ،چدن ضد سایش	 

. پمپ کامل: چدن ضد سایش
.    بدنه پمپ: فوالدی

.   یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
.   سیستم کفگرد: گرافیت و استیل
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FADAK PUMP

SIZE

F22/1B - F32/1 B - F54/2B
نمودار  ارتفاع و آبدهی کفكشهای 6 اینچ  فدک پمپ
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FADAK PUMP
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