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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 .
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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 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 یاس 

   یاس توســط کمپانی یوانان،تاســیس شــده در ســال 1999 در تایوان کشــوری که بخاطر مهارت های چشــمگیر فناوریش 
شناخته شده است ، به بازار عرضه می شود . محصوالت این کمپانی ، کیفیت باالیی داشته و بخاطر  رعایت اصول و قوانین 
اســتاندارد در محصوالت خود شــهره است . محصوالت یاس بخصوص سری لوب پمپ یاس،که عمده فروش محصوالت 

یوانان را تشکیل می دهند، در  صنایع می توان به صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی اشاره نمود .



www.famcocorp.com

کارکرد:

سری های YAS از پمپ های لوپ تایوانی روتاری این سری از پمپها بصورت کوپله و شافت مستقیم نصب می گردد و همچنین بصورت 
این پمپها بسیار ساده و آسان می باشد و دقت  تغییر وضعیت ورودی و خروجی  ورودی و خروجی عمودی و افقی تولید می گردند و 
باالتری را مطلبد ، سری YAS ازپمپهای روتاری و جناقی بهداشتی به صورت گسترده در صنایع با نیازهای بهداشتی و هایژنیک از قبیل 
غذایی ، گیاهی ، لبنی ، دارویی و صنایع غیره مورد استفاده قرار می گیرند .این پمپها طراحی شده با همزمان دو روتور که می توانند 
سیال ویسکوز باالو پایین را جابجا کنند و  سیاالت که ذرات در درون خود دارند را جابجا می کند .چرخدنده بسیار قوی موجود در پمپ 
جهت اطمینان کارکرد مناسب پمپ عملکرد مناسبی دارند .پمپ روتاری یا لوپ پمپ می تواند تحت فشار 22 بار در شرایطی که پمپ دارای 

پیکربندی کوتاه تری می باشد کار کند .

مزایا : 

1-تعمیر و نگهداری )نت( آسان بدون تغییر وضعیت لوله ها             6- کاهش هزینه نت و تعمیرات نگهداری

2-ساختار کم حجم                                                                                            7- عملکرد و تاثیر باال

3-اصطحکاک پایین بین روتورها                                                                8-صدای کارکرد پایین       

4-عملکرد با دو روتور                                                                                      9-دریچه تخلیه ایمنی

5-صدای کارکرد پایین                                                                                 10-اتصاالت چند منظوره

)YAS( مدل یاس  )YUANAN( تایوانی یوانان )LOBE PUMP( پمپ دنده ای روتاری ، لوب پمپ
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سایز پمپ :

QIHGFEDCBAMotor powerspecificationSeries number

381502203656404008802052651.1KWYAS-6(1T)1

381502203656404009002052651.5KWYAS-8(2T)2

381502203656404009002052652.2KWYAS-12(3T)3

5118027046068547510802452902.2KWYAS-20(4T)4

5118027046068547510802452902.2KWYAS-30(5T)5

5119029547574044010902272903KWYAS-36(6T)6

7018027050074046011502302904KWYAS-52(10T)7

7018027050074046011502302904KWYAS-66(12T)8

8922031055092049012702503205.5KWYAS-78(15T)9

8922031055093050013002503207.5KWYAS-100(20T)10

1023054307001140420164033540011KWYAS-135(30T)11

کارکرد : ادویه جات ، نوشیندنی ها ، آبجو )نوشیدنیهای بدون الکل( ، لبنی ، دارویی ، شیرینی ، قهوه ، خوراکیها ، گوشتی آرایشی ، مواد شوینده 
متریال و جنس : تمامی اجزاء تشکیل دهنده و در تماس با محصول از جنس استنلس استیل 316 ساخته شده اند ، شافت های پمپها از 
استیل با کفیت باال ، اورینگ از جنس NBR ، سیلیکون - واتیون هستند . جنس مکانیکال سیل از جنس کربن سلیکون و تفلون هستند .
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پارامتر فنی و مشخصات فنی :

مدلورودی و خروجی فشاردر100 گرمدوردبیکیلووات

1.1650-160200-500638/38YAS-6

1.5850-2160200-500838/388-YAS

1.51300-3200200-5001238/3812-YAS

2.22100-5400200-5002051/5120-YAS

2.23200-6400200-5003051/5130-YAS

33800-7600200-5003663/6336-YAS

45600-11000200-5005263/6352-YAS

47100-14000200-5006670/7066-YAS

5.59000-18000200-5007870/7078-YAS

7.511000-22000200-50010089/89100-YAS

7.515000-30000200-500135101/101135-YAS
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