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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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شــرکت بــا مســئولیت محــدود SEMPA بــا نــام اختصــاری MSM در ســال 1972 در منطقــه Kenya و بــا هــدف تولیــد پمــپ آب ســطحی 
شــروع بــه کار نمــود. ایــن شــرکت در ســال 1989 بــا هــدف پوشــش نیــاز مصــرف کننــدگان تولیــد پمــپ عمیــق را آغــاز نمــود، امــروزه 
ایــن شــرکت یکــی از پیــش تــازان در ایــن صنعــت در کشــور ترکیــه تبدیــل شــده اســت. تأکیــد بــر روی تولیــدات حرفــه ای و اســتفاده 
الت بــا تکنولــوژی بــه روز منجــر بــه تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت و مقــرون بــه صرفــه در ایــن شــرکت شــده اســت. کلیــه  از ماشــین آ
پمــپ هــای تولیــدی دارای کواهینامــه هــای کیفیــت از جملــه TSE و ISO9001:2000 مــی باشــند. در ســال 2013 کارخانــه ای جدیــد بــا 
مســاحتی در حــدود 2 هکتــار در منطقــه صنعتــی نمــوده اســت تــا بتوانــد بهتریــن خدمــات و باالتریــن کیفیــت محصول را به مشــتریانش 

ارائــه کنــد. 

محصوالت این شرکت شامل:

1. پمپ های تک پروانه: 

ج( الکتروپمپ سیرکوالتور  ب( الکتروپمپ سانتریفیوژ   الف( پمپ تک سانتریفیوژ 

و( پمپ تک خود مکش هـ( پمپ تک دو مکشه  د( پمپ تک روغن داغ 

2. پمپ های چند پروانه:

ب( الکتروپمپ چند پروانه عمودی  الف( الکتروپمپ چند پروانه افقی  

3. بوستر پمپ 

ب( بوستر پمپ دور ثابت آتش نشانی  الف( بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی  

4. پمپ مستغرق

ب( الکتروپمپ های لجن کش الف( الکتروپمپ های شناور  

درباره شرکت سمپــا

 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 شده، این تقسیم بندی بر اساس مسائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشتر، پمپ های سانتریفیوژ مورد 

توجه بوده اند.
در این نوشــتار ســعی بر این بوده که آشــنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اســاس موارد عملی و کاربردی صورت 

پذیرد.
 در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشــاوره و اطالعات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکو تماس حاصل فرمایید و 

یا به سایت: famcocorp.com  مراجعه کنید.
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پمپ خود مکش

TKL- KE و TKF-Eسری 

کاربردها:

- جابه جایی سیاالت غیر قابل اشتعال و انفجار

- جابه جایی آب باران و فاضالب شهری و صنعتی )صنایع نساجی، کاغذ، غذایی، شیمیایی، دارویی و...( 

- حوضچه های پرورش ماهی

- تخلیه فاضالب های خورنده 

مشخصات فنی :

مشخصات هیدرولیکی

آبدهی: 10 تا 750 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع آبرسانی: 3 تا 48 متر

گستره دمای سیال: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

قطر ذرات قابل انتقال: 76 میلیمتر

مشخصات الکتروموتور: 

F :کالس عایق بندی

IP55 :درجه حفاظت

این نوع پمپ ها قابلیت کوپله شدن با موتور دیزل را دارند. 

متریال:

- جنس پروانه: چدن

- جنس شافت: استنلس استیل

- جنس پروانه: برنز

- جنس سیل مکانیکی: تنگستن کارباید/ 
اورینگ وایتون 
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Valute1محفظه هواگیریImpeller7پروانه

Oil Reservior2محفظه روغنCorrosion Plate8کاور محافظ

Bearing3بلبرینگHandle9هندل

Shaft4شافتRubber10سوپاپ یکطرفه

Mechanical Seal5مکانیکال سیلSuction11محفظه مکش

Balance Paddles6دیفیوزرDischarge12محفظه دهش
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TKF-KE6 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ خودمکش سری

 حداکثر
مکش

 حداکثر قطر
ذرات

 (mm)

ورودی- خروجی

mm-inch

آبدهیارتفاعموتور
 دور

موتور HPKWml/sm3/h

2.4

76150-6

433.527.8100650
2.75.544.534.7125750
3.6107.55.541.7150850
4.2107.57.544.4160950
5515119.050.01801050
6.4201510.055.62001150
6.4302212.561.12301250
6.7403015.063.92201350
7.0403017.069.42501450
7.6503718.077.82801550

TKF-KE8 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ خودمکش سری

 حداکثر
مکش

 حداکثر قطر
ذرات

 (mm)

 ورودی-
خروجی

mm-inch

آبدهیارتفاعموتور
 دور
موتور HPKWml/sm3/h

2.7

76200-8

107.5655.6200650
3.71511863.9230750
4.620151072.2260850
5.230221283.3300950
6.141301588.93201050
6.450371897.23501150
6.7755520111.14001250
71027523125.04501350
71027526138.95001450

TKF-KE10 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ خودمکش سری

 حداکثر
مکش

 حداکثر قطر
ذرات

 (mm)

 ورودی-
خروجی

mm-inch

آبدهیارتفاعموتور
 دور
موتور HPKWml/sm3/h

2.1

76250-10

15116.569250650
3.420158.583300750
4.330221197350850
5.2413013111400950
5.56145161254501050
5.57555191395001150
5.810275231465251250
6.712290271535501350
6.712290311676001450
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Discharge1خروجی 

Valute2محفظه هواگیری

Suction3مکش

Klepe4سوپاپ یکطرفه

Mechanical seal5مکانیکال سیل

Shaft6شافت

Motor7موتور

Impeller8پروانه

Filling Hole9دریچه پر کن آب
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 (mm) ابعاد

(kg)وزنmLh3h2h1

45
125

544.5

67195190
MKF-E

80/2.5
48547

50140567

45
125

544.5

67195190 TKF-E
80/2.5 48547

50140567

88
216689

67224
287 TKF-E

100/2.5 95

123254814.5315

جدول ابعادی

TKF-E100/2.5 پمپ خودمکش سری

TKF-E100/2.5 نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ خودمکش سری

TKF-E 80/2.5 و MKF 80/2.5  نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ خودمکش سری
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TKF-K پمپ روغن داغ مدل

1-بهترین طراحی بابت جابه جایی روغن داغ یا روغن گرم صنعتی و روغن های مصنوعی

2- کیفیت و تأثیرگذاری باال

TSEN733 3-طراحی ابعاد پمپ با استاندارد

پمپ روغن داغ :

سیال قابل تخلیه :

تمام پمپ های اورگانیک و روغنهای مصنوعی که ساخته می شوند برای جابه جایی در گرما شامل

 موارد سمی نمی باشد .

صنایع شیمیایی ، کاغذسازی ، شکر ، صنایع غذایی و دارویی، صنایع پالستیک و الستیک، 

سرمایش و گرمایش ، صنایع چرم سازی ، فوالدی ، رنگ ، قیر و آسفالت ، صنایع چوب 

 جابه جایی سیاالت تا دمای 300 درجه 

Dn32…Dn150 mm فلنچ خروجی

m3/h 450 دبی

m 110هد

rpm 1450-2900سرعت

C° 320دمای کارکرد

Airخنک کاری

bar 16فشار

فشار حداکثرفشار مکش + فلکه بسته شیر خروج
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نشانگرها :

دبی 

دمای دبی بویلر

دمای روغن

رنج دانسیته

رنج دمایی

200-350°C روغن تا دمای

متریال و جنس:

چدن دابلکساستیل کرومچدن

پوشش بدنه√××

شافت×√×

پروانه××√

مکانیکال سیل :

مناسب با آب تمیز، آب کثیف ، روغن و مایعات خوراکی متوسط 

فشار 16 بار 

30°C - 200°C: دمای استاندارد

جنس سیلنشیمن آب بندالستیک سیلبخش فلزی

CrNimo steelNBRکربن گرافیتسیلیکون کارباید

Hasteloy* C-4EPDMکربن گرافیتسرامیک

FKMTungsten carbideسیلیکون کارباید

HNBRTungsten carbide

کد گذاری پمپ:

250 : )mm( قطر پروانه

 :50  )DN( فلنچ خروجی

TKF : تایپ پمپ
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ابعاد پمپ :

Bearing

Rulman

Mechanical Seal

Mekanik Salmastra

Pump Type

Pompa Tipi

6306T0132-125

6306T0132-160

6306T0132-200

6306T0132-250

6306T0140-125

6306T0140-160

6306T0140-200

6306T0140-250

6306T0150-125

6306T0150-160

6306T0150-200

6306T0150-250

6306T0165-125

6306T0165-160

6306T0165-200

6308T0165-250

6306T0180-160

6308T0180-200

6308T0180-250

6306T01100-160

6308T01100-200

6308T01100-250

6308T01125-200

6308T01150-200
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مشخصات :

ابعاد پمپ :

وزن
KG

ابعاد
(mm)

مدل پمپ ابعاد اصلیابعاد پایهابعاد شافت

utLmdcS2pS1n3n2n1m2m1h2h1HLBADNbDNe

30

8275024

252

14110

12

1101602208110514011225247339182

3250

32-125

34253140
190

240
79

1031601322924713927932-160

392481352441021801603404663868032-200

492511418826032010012622518040549138910232-250

32252131101602087910014011225247139180

40

65

40-125

35
25012

132190246781601031603404883889040-160

401582142707718010218040549838410040-200

53246141862553209912822518040549838411440-250

35251

12

14019024077
100

160132292490390100

50

50-125

3824516021426875180
160

340495385
110

50-160

432441472162698010820036049338350-200

562491762483169712422518040548838710150-250

3925214150215280102125180
160

340
491

391100

6580

65-125

42245
12

14421428210012720036038310865-160

4724618625532310913622518040548838410465-200

76103580323141819527836512516025020045060250210065-250

4782750242521219426333199

126

225

180

405516390126

80100

80-160

73

10358032

3121620128034510225043062949913080-200

8031318235317405
125160

280480

62850112780-250

68827502426118193278363200519399120

100125

100-160

72

10358032

31820206285360130163633506127100-200

8531418235315395126
160

280225505644502142100-250

89
323

18244315400130315250565654511143125150125-200

13520293403513158204355280635675513162150200150-200

1بدنه

2پروانه

3مکانیکال سیل

4هواگیری

5روکش جعبه شافت

6بلبرینگ

7شافت

8بلبرینگ

9روکش

10پایه نگهدارنده

 TSEEN ISO 9906 استانداردسازی با

استاندارد شامل قطعات هیدرولیکی می باشد نه مکانیکی 

تلروانس %8   دبی %5   و فشار 5%

ارائه ی تست ، ریپورت برای پمپ های مورد نیاز 



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

13

ابعاد فلنچ :

(mm) ابعاد

مدل پمپ DISCHARGE / BASMA (PN)SUCTION / EMME (PN16)

bfnskDfDNbbfnskDfDNe

1841810014032204181251655032

1841811015040204181451856543

2041812516550204181451856550

2041814518565228181602008065

2281816020080248181802010080

2481818022010026818210250125100

2681821025012526823240285150125

26823240285150301223295340200150
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