
 The Symbol of Dynamism in Industry



درباره هایپر صنعت فامکو  ....................................2
 3................................................... درباره پترولند 
پمپ دنده ایی   داخلی ..............................................4
پمپ دنده ایی خارجی .............................................14
لوب پمپ .........................................................17



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، 
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.

دربـــــــاره شـــرکــت  پترولند

شرکت پترولند برای ساخت محصوالت مختلف و قطعات و بخشهای مختلف از پمپ دنده ای آغاز بکار کرده و بخش عمده 
ای از تجربه نیم قرن خود را اختصاص به دانش علمی و تکنولوژی صرف کرده است . اصول کارکرد پمپ پترولند بر چند 

بخش زیر تقسیم و شامل می شود .

1- قیمت سریع و مناسب محصوالت  

2- کیفیت روز افزون 

3- تحویل کاال به روز 

4- اعتماد

این شرکت محصوالت خود را که شامل پمپ ها می باشند با برندپترولند و بر اساس نیاز و درخواست مشتری که جزء 
موارد اهم می باشد را شرکت پترولند فراهم می نماید که در واقع به یک برند در بازار تبدیل شده است .این شرکت 
محصوالت خود را افزایش و بهبود داده و هیچ گونه توقعی در R&D خود ایجاد نکرده است . در نتیجه این تسهیالت 

برای حل کردن مسائل مهم در مورد پمپاژ کردن سیاالت ویکسوز باال قرار گرفته است .
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PD سری

 پمپ دنده ای داخلی :
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پمپ های ماه و ستاره یا دنده داخلی 

پمپ های دنده داخلی یا ماه ستاره اغلب از نوع جابجایی مثبت و خودمکش هستند و بوسیله دو چرخ دنده محرک و متحرک طراحی و به 
حرکت در می آیند ، زیرا هر دو چرخ دنده همدیگر را حمایت کرده و در شرایط خاص عمل می کنند ، و برای پر کردن و تخلیه کردن سیاالت 
مناسب می باشند . دنده داخلی ها در سیاالت با ویسکوزیته پایین و متوسط و باال از قبیل آسفالت و شکالت و عسل  استفاده می گردند 

و برخی از آنها دارای شیر تخلیه اطمینان می باشند .آنها می توانند سیالتی با ویسکوزیته بین 1CST-450.000CST جابجایی کنند .

امکانات و مزایا :

1-سایز بندی متنوع 

2-استفاده آسان و تعمیر  و نگهداری راحت 

3-عملکرد با اغلب ویسکوزیته های سیال

4-شارژ و تخلیه سیاالت 

5-عدم ایجاد کاویتاسیون 

6-ساخت شدن با اقلب متریالها )چدن ،استنلس استیل(

7-قابلیت مکانیال سیل دار شدن

8-مناسب برای اغلب صنایع و کارایی فراوان

9-عدم کاهش فشار کاری در هنگام کارکرد

10-مناسب برای هر نوع شاسی کاری )با موتور و گیربکس ، پولی-تسمه(

11-مناسب برای نصب بافلنچ استاندارد 

12-صرفه اقتصادی باال نسبت به لوپ پمپ ها و اسکرو پمپ ها

13-تک جداره یا چند جداره بودن 

14-چرخش 360 درجه برای روتو پمپ

15-تعمیر و نگهداری آسان 

16-طراحی اتصاالت 90 درجه یا 180 درجه 

17-خودمکش بودن

18-شیر تخلیه روی بدنه پمپ
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طریقه کارکرد :

1-سیال در ابتدا وارد ورودی پمپ شده و در بین روتور )دنده بزرگتر بیرونی( و دنده کوچکتر داخلی قرار می گیرد سپس جهت حرکت 
سیال و پمپ مشخص می گردد

2-سیال در بین دوچرخ دنده پمپ حرکت می کند ، از گردش بین سیال و حرکت چرخ دندها تصویری شبیه به هالل ایجاد شده که بخاطر 
همین مورد بنام ماه و ستاره نام گذاری شده اند

3-چرخ دنده درونی و بیرونی کامال با هم درگیر شده تا عمل مکش و تخلیه انجام گردد و نیروی حاصله باعث تخلیه سیال می گردد

موارد استفاده در صنعت :

-صنعت آسفالت و قیر

-صنعت رنگ 

-صنایع غذایی

-صنعت دارویی

-صنعت کاغذ و کاغذ سازی

-صنایع شیمیایی

-صنایع آرایشی و بهداشتی 

LPG صنایع گاز مایع-

-صنایع روغن 

-صنایع دریایی

-صنایع پتروشیمی 

-صنعت شکر 

-صنایع کشاورزی

بدون براکت و واسطه 

-حداکثر دبی 26 متر مکعب/ ساعت

-حداکثر فشار عملکرد 7 بار

cst2.50 0 حداکثر ویسکوزیته-

20-c0180 رنج دمایی-

امکانات :

-تنوع در سایزهای مختلف

-تنوع ساخت از جنسهای مختلف )چدنی ، داکتیل ، استیل (

-کارکرد باال با ویسکوزیته های پایین و متوسط

-خودمکش بودن 

-عدم گیربکس در ویسکوزیته پایین 

-طراحی پمپ ها با آب بند سیل و پکینگ

-راه حل اقتصادی و مقرون به صرفه بودن

امتیازات :

-ژاکت دار بودن

-شیر تخلیه مناسب داشتن 

 ,BSP NPTاتصاالت رزوه ای-
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نمای برش خورده با شیر تخلیه

کد گذاری 

مدلآب بندینوع ساختاراتصاالتجنس پمپبلبیرنگ هابای پس

ASپکینگ معمولی نوع رزوه چدنیبرنز به همراه شیر تخلیه

Aمکانیکال سیلژاکت دارG: BSPداکتیل کربنبا شیر تخلیه

GLتک سیلN: NPTاستیلگرانیت

FL

J

JL

K

KL

Max. Differential

pressure

Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSI1750GPMm3 /hmmInch

7100

30.715½“AS

6.51.520¾"A

153.5251“GL

307401 ½“FL

1150
5011502“J

7517502“JL

900
8519502“K

11526502“KL
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لیست قطعات یدکی	 

پمپ واسطه دار 

-حداکثر دبی 390 متر مکعب بر ساعت 

-حداکثر فشار کاری 14 بار

 450.000cst         حداکثر ویسکوزیته-

500c -3500c- رنج دمایی-

امکانات:

-تنوع باالی این مدل 

-توانایی ساخت شدن با متریال هایی از قبیل چدن و استیل

-کارکرد با انواع ویسکوزیته 

-خودمکش

-کارکرد و طراحی با انواع آب بندها )پلینگ ، سیل ، فیبر و فنردار( و مکانیکال سیل تک و دوبل 

امتیازات :

-تک جداره 

-همراه با شیر تخلیه 

-اتصاالت روزه ای و فلنچ



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

9

Max. Differential

pressure
Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSIGPMm3 /hmmInch

14200

1750

102.4251“B

153.5251“CL

153.5401½“H

225401½“HM

307401½“HL

1150
5011502“J

7517502“JL

900
8519502“K

11526502“KL

750

16036652½“S

23052652½“SL

23052803“M

500

29065803“ML

290651004“N

4951131004“NL

400
5251201255“P

6951571506“R

300
11802672008“Z

8.5125172039025010“ZL
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مدل خطی

-حداکثر دبی 390 متر مکعب بر ساعت 

-حداکثر فشار 14 بار

-حداکثر ویسکوزیته 450.000 سانتی استوک

 -500c-3500cرنج دمایی-

امکانات :

-ساختار در تنوع های مختلف

-متریالهای مختلف )استیل ، چدن ، داکتیل(

-پمپاژ انواع سیاالت با ویسکوزیته های مختلف

-خودمکش بودن

-تنوع طراحی پمپ ها با انواع آب بندها

مدل :

-ژاکت دار با شیر تخلیه 

-بدون ژاکت
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Max. Differential

pressure
Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSIGPMm3 /hmmInch

14200

1750

153.5401½“H

225401½“HM

307401½“HL

1150
5011502“J

7517502“JL

900
8519502“K

11526502“KL

750

16036652½"S

23052652½"SL

23052803“M

500

29065803“ML

290651004“N

4951131004“NL

400
5251201255“P

6951571506“R

300
11802672008“Z

8.5125172039025010“ZL

کوپله مستقیم 

-حدالثر دبی 17 متر مکعب بر ساعت 

-حداکثر فشار 10 بار

2.500cst حداکثر ویسکوزیته-

200c -1800c- رنج دمایی-

امکانات :

-ساده و ژاکت دار

-شیر تخلیه داربودن 

-انواع اتصاالت استاندارد

امتیازات :

-تنوع ساخت درمدلهای متفاوت 

-تنوع ساخت متریال های مختلف )چدن ، استیل(

-کارکرد با سیاالت ویسکوزیته پایین 

-خودمکش بودن

-طراحی کوچک و شایان

-طراحی با آب بند پکینگ و مکانیکال سیل 

-مقرون به صرفه بودن
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Max. Differential

pressure
Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSIGPMm3 /hmmInch

10140

1750

102.4251“B

153.5401½“H

225401½“HM

307401½“HL

1150
5011502“J

7517502“JL

طراحی دور باال 

-حداکثر دبی 17 متر مکعب بر ساعت 

-حداکثر فشار 14 بار

-حداکثر ویسکوزیته 2.500 سانتی استوک

 -200C – 1800C  رنج دمایی-
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امکانات :

-تنوع ساخت در سایزهای متفاوت 

-ساخت با چندین متریال 

-کارکرد با ویسکوزیته های پایین و متوسط

-خودمکش بودن

-همراه با مکانیکال سیل

Max. Differential
pressure

Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSIGPMm3 /hmmInch

14200

1750

102.4251“TL

153.5401½“H

225401½“HM

307401½“HL

1150
5011502“J

7517502“JL
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           پمپ دنده ای خارجی :

از این پمپها برای  از نوع خودمکش جابجایی مثب بوده دارای توانایی مکش باال یی دارند .   PM پمپهای دنده ای دنده خارجی سری 
سیاالت با ویسکوزیته پایین ، متوسط و باال استفاده می گردند و به راحتی با ویسکوزیته سیال تنظیم می گردند . دارای قطعات یدکی و 
ساختاری مناسب تر هستند از طراحی کاماًل فشرده و کم حجم و کم جا بهره می برند .این پمپها بوسیله آب بند مکانیکال سیل هم توصیه 

می شوند . دارای چرخ دنده مورب و دندانه دار هلیکال هستند .

حداکثر دبی : 50 مترمکعب بر ساعت 

حدالثر فشار کاری : 10 بار تا 30 بار سفارش می شود.  

حداکثر ویسکوزیته سیال : 450.000 سانتی استوک

300C    0 250 تاC: رنج دمایی کارکرد
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امتیازات :

-تنوع ساخت و رنج محصوالت باال

-عملکرد و کارکرد با انواع ویسکوزیته ها

-تعمیر و نگهداری راحت و آسان 

-خودمکش 

-طراحی مناسب جهت پمپاژ سیال 

-هزینه ساخت و راه اندازی پایین تری نسبت به دیگر پمپ های جایجایی مثبت

-مناسب برای آب بندی با سیل و پکینگ و مکانیکال سیل دوبل

-اتصاالت مناسب با زوایه 900 و 180 درجه

-پمپ های دنده خارجی می توانند بصورت کوپله مستقیم شاسی شوند .

-شیر اطمینان روی بدنه پمپ نصب می باشد.

-پمپ بصورت ژاکت دار می باشد.

-اتصاالت بصورت فنلچی بر اساس استاندارد ANSI & DIN و رزوه ای NPT & BSP می باشند 
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اطالعات عملکردی :

MAX. Differential
pressure

Max.speed
Capacity

)at Max.speed(

Inlet/Outlet

MODEL Size

BARPSI)rpm(GPMm3/hInchmm

30.7½“15PM 15

6.51.5½“15PM

15L

1750102.4¾"20PM 20

153.51"25PM 25

214.8    1 ¼"32PM 32

317    1 ¼"32PM

32L

101451450429.5  1 ½"40PM 40

44102"50PM 50

80182"50PM

50L

950110252½“65PM 65

155353"80PM 80

220504"100PM 100
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دارای طراحی بسیار منحصر بفرد ، ویژه و شستشو آسان و تعمیر و نگهداری ساده دارند ، بسیار راحت و آسان باز و بسته می شوند . دارای 
یک سیل آب بند پیشرو بوده و سیل های آب بندی مناسبی جهت این امر در پمپ مهیا شده است.

سیل پشتیبان برتر که قابلیت تمیز شدن و مرطوب کنندگی دارد ، عمر مفید داشته و جزء اجزاءاصلی می باشد و برای  کارکرد با هر نوع 
محصول را دارد که بتوان سیل را پس از اتمام پمپاژ تمیز کاری انجام گردد زیرا سیل ها در پشت روتور یا شافت مستقر شده تا آن مناطق 

را پوشش داده و همتراز شدن و برای حمایت از سیستم هایژنیک و بهداشت مورد استفاده می گردند.

تمیز گردد و همچنین وقت کمتری تلف گردیده و  تر  راحت  اورهال گردد و  تا زودتر  محفظه جلویی به صورت منحصر بفرد طراحی شده 
قسمت جلویی لوب پمپ به راحتی و بدون تغییر در وضعیت لوله ها از انتهای پمپ جدا شده و تمیزکاری می گردد .

:PL سریهای

توانایی کارکرد با امکانات هایژیک برای صنایع غذایی ، لبنیات ، نوشیدنی ، دارویی و سایر مکانیهایی که برای پمپ های سیال نیاز به 
پمپ استنلس استیل می باشد .

-حداکثر دبی :100 متر مکعب بر ساعت

-حداکثر فشار : 20 بار

-حداکثر ویسکوزیته سیال : 440.000 سانتی استوک 

-رنج دمایی : تا 150 درجه سانتیگراد

-دماهای باالتر و تا 200 درجه سانتگراد نیاز به محصوالت ویژه می باشد

       پمپ روتاری لوب یا لوب پمپ

: PL سری
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امتیازات :

EHEDG-3A دارای سرتیفیکت-

-مدل لوب می تواند ساخته شود با چرخدنده دو قلوه ای و سه قلوه ای و همچنین چندین لوب موازی بر اساس ساختار و کارکرد بسته 
الت و بازو بسته کردن پمپ شتشویی می گردد . ساخته می شوند . تمام تیپ های روتوری بدون ابزار آ

-عملکرد و کارایی با انواع ویسکوزیته ها

-تعمیر نگهداری آسان و ساده 

-طراحی منحصر بفرد 

-آب بند بصورت تک سیل یا دوبل سیل 

-طریقه نصب افقی و عمودی 

-طراحی مناسب جهت کارکرد ساعت گرد و پاد ساعت گرد

316L استیل -

-اتصاالت ورودی مناسب جهت سیاالت ویسکوزیته باال و تغذیه مناسب سیال 

-طراحی مناسب چرخ دنده ها جهت پمپ های سیاالت حاوی قطعات درشت
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پمپ  جلوی  سیل  مکانیال   . دارند  راحتی  شستشویی  و  نگهداری  نتیجه  در  و  دارند  خود  به  مخصوص  طراحی  ها  پمپ  لوب   PL سری 
مخصوص و استاندارد و برای سیاالت CIP برآورد می گردد. سیل پشتیبانی دارای عمر طوالنی بوده  از پوسته پوسته شدن اورنیگ های 
نشیمن سیل جلوگیری می کند .زیرا این سیل ها در واقع پشت روتور نصب شده و روتور را پوشش می دهد و در نتیجه مناطق ورود سیال 

را جهت عملکرد هایژنیک برای پمپ حمایت می کند.

بنابراین سیل پیش رو به راحتی تعمیر و نگهداری می گردد و زمان مورد نیاز جهت اورهال کردن را به پایین ترین حالت کاهش می دهد .

کاور جلویی پمپ پوشش مناسبی برای قطعات داخلی از قبیل روتورها و چرخدنده ها و مکانیکال سیل که بدون نیاز به بازو بسته کردن 
لوله ها اورهال می گردد.

سری های PL: برای کارکرد با صنایع غذایی ، لبنیاتی ، نوشیدنی ، دارویی و دیگر صنایع که نیاز به متریال استنلس استیل جهت پمپاژ 
سیال نیاز دارند مناسب می باشد .

-حداکثر دبی : 100 متر مکعب بر ساعت 

-حداکثر فشار کاری : 20 بار

-حداکثر ویسکوزیته 440.000 سانتی استوک

0+1500C رنج دمای مایه : بین

کارکرد:

.Max. Differ

pressure
Max. Speed

)rpm(

Capacity

)at Max. Speed(
Inlet / Outlet Size

Model

BarPSIGPMIt/1 revInchmm

20
2901000

0.530.20½“15105ZL

1.320.051“25110ZL

12175
800

3.170.121½“40115ZL

81155.540.212“50120ZL

12175
700

10.810.42“50220ZL

811516.350.622½“65225ZL

12175
600

26.901.023“80230ZL

811537.981.444“100340ZL

12175
500

59.882.274“100440ZL

811588.103.345“125450ZL
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امتیاز:

-  پمپ دو جداره مخصوص کار کرد گرم و سرد مناسب می باشد  

-توانایی کارکرد با چندین مکانیکال سیل 

-تنوع اتصال لوله ها

-یک قلوه یا چند قلوه ساخته شدن 

-شیر تخلیه مناسب روی بدنه پمپ

-طریقه اتصال بر اساس استاندارد DIN 11851  و کلمپر و فلنچی

: PL سریهای

از نوع پمپهای جابجایی مثبت هستند زمانی که سیال داخل پمپ وارد می شود و روتور ها با هم درگیر می شوند مقدار پمپاژ ورودی زیاد 
می شود و سپس جابجایی انجام شده و سیال در بین چرج دنده لوب جابجایی می گردد و سپس به سمت خروجی و تخلیه پمپ حرکت 
می کند زمانی که روتور سیال را می چرخاند و به جلو هدایت می کند و نیروی حاصله کاهش می یابد سیال برای خروج به سمت جلو پمپاژ 

گردیده  و خارج می شود .
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