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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

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

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

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام به خواســته های 
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 مختلف اســت .
ــل  ــتریان، مکم ــه مش ــروش ب ــس از ف ــات پ ــه خدم ــی و ارائ ــه تخصص ــا زمین ــط ب ــوژی مرتب ــترش تکنول ــب، گس ــه مرات ــن رو ب از ای
ــه  ــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل ب فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمین
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد. ت
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 ارائــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان نمایشــگاه 
تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از نظــرات  دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت 

ــد گردنــد. کارشناســان بهــره من
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 داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایــی و ســایر کارخانجــات صنعتی در داخــل 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 مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق 
بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات 

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 نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمــان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلــف بــا اســتفاده از کارگروه هــای تخصصــی 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 افزایــش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریــت 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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شرکت موتوژن به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تولیدکننده الکتروموتور در منطقه خاورمیانه در سال 13۵2 با 
نام گلد الکتریک تاسیس شد و در سال 1354 به موتوژن تغییر نام داد و در حال حاضر بیش از۲ میلیوندستگاه انواع 
الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز باکاربردهای صنعتی و خانگی را مطابق با استانداردهای جهانی نظیر IEC و NEMA و 
DIN تولید و به بازارهاى مصرف ایران، اروپا، آسیا و آفریقا عرضه می کند. شرکت موتوژن با بهره گیری از آزمایشگاههای 
از  را   ISO 9001 - 2008 کیفیت موفق شده است که گواهی اجرای سیستم مدیریت  و  مدرن، دقیق و مجهز صنعتی 

مؤسسه SGS سوئیس اخذ کند.

 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

الکتروموتور وســیله ایســت که انرژی شــیمیایی را به انــرژی میکانیکی تبدیل می کند. اغلــب الکتروموتورها دوار بوده 
و از دو بخش روتور و اســتاتور تشــکیل می گردند.

تقســیم بندی الکتروموتورها بر اســاس نوع و میزان ولتاژ مصرفی، توان خروجی و دور آن ها می باشــد.
در ایــن نوشــتار بــه معرفی الکتروموتورهای زیمنس به عنوان یکی از با کیفیــت ترین الکتروموتور می پردازیم و جزئیات 

الکتروموتورها از جمله بازده ، اســتانداردها و ابعاد آن ها مورد بررســی قرار می گیرد.

 در صــورت نیــاز بــه انــواع الکتروموتورهــا ، مشــاوره و اطالعات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکــو تماس حاصل 
فرمایید و یا به ســایت: famcocorp.com  مراجعه کنید.

درباره موتوژن
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الکتروموتورهای القایی با روتور قفس سنجابی:
الکتروموتورهای صنعتی:

کلیات: 

قفس  روتور  انتهای  دو  در  شده  تعبیه  های  پره  و  پالستیکی  پروانه  توسط  و  بوده  بسته  نوع  از  موتوژن  صنعتی  الکتروموتورهای 
سنجابی خنک کاری میشود. این موتورها بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی شده و کلیه مراحل تولید آنها با استفاده از 

تکنولوژی مدرن انجام می گردد.

شفت:

شفت موتورها با یک سر خروجی تولید می گردند. ابعاد نهایی شفتها با تلرانسهای دقیق توسط دستگاههای CNC ماشین کاری می 
شوند، خار و جای خار بر روی شفت طبق استاندارد DIN 6880  می باشد.

لومینیوم خالص می باشد و پس از تولید کامل روتورها، باالنس دینامیکی آنها با دستگاههای کاماًل دقیق  دایکاست روتورها با آ
صورت می گیرد.

جعبه ترمینال: 

جعبه ترمینال به صورت یکپارچه با فریم ریخته گری می شود و امکان هدایت کابل های برق را از قسمت راست و چپ جعبه ترمینال 
فراهم می سازد. به این منظور گلندهای استاندارد بر اساس DIN 46320 استفاده می شود.

تهویه موتورها:

پروانه موتورها از جنس پلی آمید با مقاومت مکانیکی باال تولید گردیده که در انتهای موتورها بر روی شفت نصب می شود. هوا 
توسط چرخش پروانه از عقب موتور به طرف جلو و بر روی بدنه دمیده می شود.

فریم:

لومینیوم به روش دایکاست و از سایز 160 به باال از جنس چدن ریخته گری می شود. لیاژ آ فریم الکتروموتورها تا سایز 160 از آ

بلبرینگ: 

بلبرینگهای مورد استفاده تا سایز فریم 200 از نوع 2Z و از 200 به باال از نوع Z می باشند.

درجه حفاظت:

میزان حفاظت موتورها در مقابل نفوذ ذرات خارجی، آب و گرد و غبار بر اساس استاندارد  IEC 60034-5 تعریف می شود.

ولتاژ و فرکانس:

الکتروموتورهای صنعتی موتوژن به طور معمول برای کار با فرکانس HZ 50  و ولتاژهای مطابق با جداول مشخصات نامی طراحی 
شده اند، موتورهای طراحی شده برای کار با فرکانس HZ 50   را می توان با منبع تغذیه HZ 60 نیز به کار برد. در این صورت برای 
به دست آوردن مشخصات کارایی جدید ضمن ثابت نگه داشتن ولتاژ نامی، سایر اطالعات داده شده در جداول را بایستی در 

ضرایب تبدیل ضرب کرد.

اثر تغییرات ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه:

بر اساس استاندارد IEC 60034-1 الکتروموتورها با تغییرات ولتاژ تا ۵%± یا فرکانس تا 2%± قادر به انجام کار مورد نظر می 
باشند. اما در این حالت مشخصات کارآیی آنها لزومًا با مشخصات کارآیی در ولتاژ و فرکانس نامی به طور کامل مطابقت نکرده و 
اختالف جزیی وجود خواهد داشت و دمای آنها کمی بیشتر از حالت کار در ولتاژ و فرکانس نامی خواهد بود. نکات فوق در حالت 

تغییرات همزمان ولتاژ و فرکانس نیز صادق است.
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تغییرات مجاز مشخصات کارآیی:

بر اساس استاندارد IEC 60034-1 تغییرات زیر در مشخصات کارآیی مجاز می باشند.

:)ƞ(راندمان

)1-ƞ(0.15-       )توان(  P≤ 50KW الکتروموتورهای

)1-ƞ(0.10-       )توان(  P> 50KW الکتروموتورهای

:)COSφ( ضریب توان

COSφ( -1/6-1                          )0.02= حداقل     0.07= حداکثر(

لغزش )در دمای کاری و بار کامل(:

الکتروموتورهای P<1KW )توان( 30% ± لغزش نامی یا تضمین شده

الکتروموتورهای P≥1KW )توان( 20% ± لغزش نامی یا تضمین شده

جریان راه اندازی: 20%± جریان نامی یا تضمین شده

گشتاور روتور قفل شده: 2۵% تا 1۵%- گشتاور نامی یا گشتاور تضمین شده

گشتاور شکست: 10%- گشتاور نامی یا گشتاور تضمین شده

اتصال زمین:

الکتروموتورها دارای دو محل اتصال زمین هستند. یکی از آنها در داخل جعبه ترمینال و دیگری بر روی پایه الکتروموتور تعبیه شده 
است.

اضافه بار:

الکتروموتورها بعد از رسیدن به دمای کاری نرمال، بر اساس استاندارد IEC60034-1 قادر به تحمل بار اضافی تا 1/۵ برابر جریان 
نامی به مدت 2 دقیقه هستند.

گشتاور اضافی لحظه ای:

الکتروموتورها در ولتاژ و فرکانس نامی خود، بدون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف، قادر به تحمل گشتاور اضافی )با افزایش 
تدریجی( تا 60% گشتاور نامی خود به مدت 1۵ ثانیه می باشند.

توان خروجی مندرج در کاتالوگ مربوط به عملکرد الکتروموتور تا ارتفاع 1000 متر از سطح دریا و دمای تاC  400  می باشد برای ارتفاع 
و دماهای باالتر مطابق جدول شماره ۵ عمل گردد.
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1- براکت جلو
2- شفت

3- خار
4- روتور

۵- بلبرینگها
6- استاتور سیم پیچی

7- فریم )پوسته الکتروموتور(

8- خازن استارت
9- ترمینال برد

10- درب جعبه ترمینال
11- خازن دائم

12- قطعات گلند
13- واشر فنری پشت بلبرینگ

14 - براکت عقب 

1۵- سوئیچ
16- گاورنر

17- محافظ سوئیچ گاورنر
18- پروانه خنک کاری

19- کاور پروانه
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کالس حفاظتی

جدول 1

جدول۲

جدول 3

جدول4

جدول 5
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الکتروموتورهای سه فاز با بدنه آلومینیومی
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 ،IP54 روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت ،IEC لومینیومی مطابق استانداردهای الکتروموتورهای سه فاز دو دور )داالندر( با بدنه آ
.380V 50، ولتاژ نامیHZ فرکانس کار ،F با پروانه خنک کننده و پره های روتور(، کالس حرارتی( IC41 مناسب برای کار دائم، روش تهویه
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مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز تکدور:

B14
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B5

ابعاد فریم های سایز ۵6-160

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز تکدور  و دو دور:
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مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز تکدور  و دو دور:

B3

ابعاد فریم های سایز ۵6-160
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الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با بدنه چدنی  و توان بیش از 18/5 کیلو وات

الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP 54، ، روش 
تهویه IC 41)با پروانه خنک کننده و پره های روتور(، کالس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی  380 .مناسب برای کار دائم

)1( ولتاژ نامی 400 و 41۵ ولت با فرکانس 60هرتز بنا به تقاضا



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

14

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای با توان بیش از 18/5 کیلووات

ابعاد فریم های سایز 180-280

B3
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مشخصات ابعادی الکتروموتورهای با توان بیش از 18/5 کیلووات

ابعاد فریم های سایز 180-280

B5
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 )CRS( )الکتروموتورهای تکفاز صنعتی دو خازنه )خازن استارت- خازن دائم
)مجهز به سوئیچ و کلید گریز از مرکز(

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دائم )CRS( مطابق استانداردهای  IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت 
IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کالس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 

220V
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موارد مصرف:
مناسب برای بارهای متغیر و با سرعت ثابت، مناسب برای بارهای با ممان اینرسی زیاد و مناسب برای راه اندازی بار از حالت سکون.

این نوع الکتروموتورهای بطور گسترده ای در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردهای عمده آن ها عبارتند از:
الت سنگین کشاورزی، انواع آسیاب، ماشین های تراش، میکسچرهای مصالح ساختمانی، دمنده ها، بادبزن های تسمه  انواع ماشین آ

ای و ...

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای تکفاز صنعتی خازن استارت- خازن دائم

ابعاد فریم های سایز ۵6-112

B35
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)CR ( الکتروموتورهای تکفاز صنعتی خازن دائم
)بدون سوئیچ و کلید گریز از مرکز(

ویژه فن و بلوور با کوپل مستقیم روی شفت الکتروموتور

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم)CR(  مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای 
220V 50  و ولتاژ نامیHZ فرکانس کار ،Fبا پروانه خنک کننده و پره های روتور، کالس حرارتیIC41  کار دائم، روش تهویه
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موارد مصرف:
و  مطبوع  تهویه  کمپرسورهای  هوا(،  های  کننده  )گرم  هیترها  یونیت  خانگی،  سوخت  مشعلهای  شفت،  روی  نصب  با  بلوورها  و  ها  فن 
مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و با سرعت ثابت، همچنین مناسب برای مواردی که الکتروموتور بدون بار راه اندازی شده و 
بعد از آن به زیر بار می رود. این الکتروموتورها دارای راندمان خوب و ضریب توان عالی )تقریبًا معادل با یک( هستند. این الکتروموتورها 

مناسب برای کار در حالت بی باری نمی باشند.

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای تکفاز صنعتی )خازن دائم(

ابعاد فریم های سایز ۵6-112

B35
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الکتروپمپ صنعتی  )تکفاز- سه فاز(
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الکتروپمپ صنعتی 
مناسب برای انواع ماشین های ابزار
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الکتروموتورهای کولری

کلیات: تولید الکتروموتورهای کولری از سال 13۵۵ تحت لیسانس شرکت وستینگهاوس در موتوژن شروع شده است. این 
الکتروموتورها با گشتاور راه اندازی باال مخصوص کولر آبی با کاربرد تسمه ای دو دور بوده و تک دور آنها نیز بنا به سفارش 

قابل تولید و تحویل می باشد.

فریم:
NEMA-MG1 Part4 مطابق استاندارد آمریکایی

)National Elctrical Manufacturers Association(
از خوردگی در محیط شدیدًا  الکتروموتورهای کولری موتوژن سایز ۵6 بوده و تمامًا فوالدی می باشد. جهت جلوگیری  فریم 

رطوبی داخل کولر با الیه ای بی رنگ از رزین پلی استر پوشش داده شده است.

شفت: 
شفت موتورهای کولری با یک سر خروجی تولید می گردند. ابعاد نهایی شفتها با تلرانس های بسیار دقیق با دستگاههای تمام 

اتوماتیک تولید شده و با الیه سیاه رنگ بسیار مقاوم رطوبت پوشش داده می شوند.

روتور:
الت خودکار به طور دقیق ماشین کاری  لومینیوم خالص دایکاست شده و توسط ماشین آ روتورها از نوع قفس سنجابی و با آ

می گردند. کلید گریز از مرکز مخصوص، روی شفت و داخل الکتروموتور تعبیه شده است.

درپوشها:
لومینیوم به روش ریخته گری دایکاست تولید شده و سوییچ مخصوص )ترمینال(  لیاژ  آ درپوشهای الکتروموتورهای کولری از آ
روی درپوش عقب الکتروموتور سوار می گردد. محل نصب سیم ارت نیز در روی درپوش عقب و با عالمت ارت مشخص شده 

است.

خنک کاری:
مطابق استاندارد NEMA-MG1 Part6  شیوه خنک کاری با پره های روتور می باشد. با چرخش روتور هوا از کانال درپوشهای 

الکتروموتور به داخل مکیده شده و از سوراخهای فریم به بیرون هدایت می گردد.

روغنکاری:
الکتروموتورهای کولری موتوژن به گونه ای طراحی گردیده اند که احتیاجی به روغن کاری مجدد نداشته و روانکار از انباره 

مخصوص در داخل درپوشها به طور خودکار ما بین شفت و یاتاقانها جریان می یابد.

درجه حفاظت: 
مطابق استاندارد NEMA-MG1 Part5  و معادل آن IEC 34-5 درجه محافظت این الکتروموتورها IP22 می باشد. این بدین 
معناست که این الکتروموتورها در مقابل اجسام صلب با قطر بیش از 12 میلی متر و چکه های قطرات آب از باالی الکتروموتور 

ماکزیمم با 1۵ درجه زاویه از حالت عمودی حفاظت شده اند.
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