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درباره هایپر صنــعت فـامـــکو
هایپــر صنعــت فـام ـ ــکو قر یــب 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 بهتر یــن محصــوالت از بــه نــام تر یــن 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 بــه
خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار
میباشــد 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 تر یــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب و موفقیــت در دراز مــدت از طر یــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد ،متخصــص و بــا تجربــه در قالب  21بخــش تخصصی و مجزا که 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 میباشــد،
در زمینــه مشــاوره ،طراحــی و تامیــن ،اســمبلینگ قطعــات نیمــه كامــل (  ،) SKDمونتــاژ قطعــات كامــا منفصــل ( )CKDو ســاخت
تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت  1000متــر بــه عنــوان
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 جهــت رشــد و شــکوفایی
بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد .
هایپــر صنـ ــعت فـام ـ ــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی ،واردات ،فــروش ،تعمیرات و
خدمــات پــس از فــروش انــواع الكتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی ،دارویــی ،غذایی و ســایر كارخانجــات صنعتی در
داخل و خارج از كش��ور با رعایت اصول فنی و كیفی در جهت ارتقاء سطـ��ح آنها تالش می نمـ��اید ودر راســتای ارتقاء روز افزون
کیفیت خدمات  ،افزایش رضایتمندی مشــتریان  ،حفظ و ارتقاء ســامت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم می باشــد که سیستم
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد  ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی
مطابق با الزامات  OHSAS 18001: 2007را 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 الكتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی  ،ســاخت  ،تعمیر و نگهداری  ،بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع
سیمان  ،فوالد  ،خودرو سازی ،پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از كارگــروه های تخصصی همانند كارگروه ســیمان  ،فوالد  ،كاشــی و
سرامیك  ،آب و فاضالب  ،صنایع دارویی ،کشاورزی و دیگر سازمان ها.
هایپر صنــعت فـام ــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:
تالش برای افزایش رضایتمندی مشــتری ،ارتقاء كیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یكپارچه از طریق شناســایی،اجراء كنترل
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح كیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارتهای كاركنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یكپارچه با بهرهگیری
از استعدادها و خالقیت كاركنان.
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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 كارشناســان شــركت فامكو تماس
حاصل فرمایید و یا به ســایت  www.famcocorp.comمراجعه كنید.

درباره شرکت پمپ بل اند کاست تهران

بــا ادای احتــرام بــه کلیــه مخاطبیــن و مصرفکننــدگان محصــوالت پمــپ بــل انــد کاســت تهــران و بــا تشــکر از کلیــه
دس ـتاندرکاران ایــن واحد تولیدی که با زحمات بیدریغ خود محصــوالت تولیدی خود را با موفقترین و بهترین کیفیت
موجــود در ســطح جهانــی نزدیــک نمودهانــد و تبریک بــه جامعه صنعت ایرانــی از اینکه بــرای اولین بار هموطنان شــما در
صنایع پمپ بل اند کاســت تهران با ســعی و کوشــش خود توانستهاند انواع نمونههای پمپهای بل اند کاست خارجی
را در کشــور عزیزمان ایران با اســتفاده از صد درصد تولیدات و توان داخلی ســاخته و با کمال افتخار به خارج کشــور صادر
نمایند و در اکثر نمایشــگاههای خارج از کشــور علیالخصوص در نیویورک آمریکا در معرض فروش قرار داده و با اســتقبال
بسیار خوبی روبهرو شوند.
صنایــع پمــپ ســازی تهران در ســال  1361در تهران با موافقــت وزارت صنایع فعالیت خود را آغاز کرده اســت.
پهــای بــل انــد کاســت تهران با تأییدیه مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتی ایــران (به شــماره  50804مورخ
پم 
 )1372/9/20و بــا تأییدیــه دانشــگاه صنعتــی شــریف (بــه شــماره  28/26416مــورخ  1364/11/14و  47096مــورخ
 )1372/8/15و با بهترین راندمان و کیفیت و با مرغوبترین مواد اولیه در ســطح کشــور (با دو ســال گارانتی و ده ســال
خدمات بعد از فروش) تولید خود را که شامل انواع الکترو پمپ های سیرکوالتور با کاربری در صنعت ساختمان با قابلیت
جابــه جایــی آب گــرم و در تمامی صنایع در دســترس همگان قرار داده و اولین شــرکت صادر کننده پمپ ســیرکوالتور به
خارج از کشور میباشد.
هیأتمدیره صنایع پمپ بلند کاست تهران

3

www.famcocorp.com

مشخصات عمومی محصوالت صنایع پمپ تهران

الکتروموتور
الکتروموتور بدون لرزش و بیصدای الزمه اولیه هر پمپ آب گرم است ،از عالیترین کیفیت برخوردار بوده و تمام موتورهای
تکفاز و سهفاز به توان 1/8و  1/6و 1/2و  1و  1/5و  3اسببخار با دقیقترین مشخصات ساخته میشود .

پروانه گریز از مرکز
این پروانه با طراحی مخصوص ،یک پروانه گریز از مرکز واقعی است و ساختمان
بی نظیر آ ن به طور موثر از جمع شــدن هوا در ســطح کاســه نمد جلوگیری میکند
و دوام طوالنی کاسه نمد و کار بیصدای پمپ را تضمین مینماید .تلرانسهای
دقیق فاصله بین پرده و بدنه پمپ نشت آن را به حداقل میرساند.

سرویس آسان
پمپهای بلند کاست تهران با مشخصات و استانداردهای دقیقی ساخته شده است .سرویس آنها بسیار آسان بوده و قابلیت
تعویض قطعات را میسر میسازد .با باز نمودن چند عدد پیچ به سه قسمت جداگانه تقسیم میشود و امکان سرویس پمپها را
بدون باز کردن اتصاالت از لوله را فراهم مینماید.
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سیستم روغنکاری
سیســتم روغنکاری پمپهای بلند کاســت تهران بســیار ســاده و بیاندازه مؤثر است .روغن بهوســیله نمدهای صنعتی از مخزن
ً
روغن باال آمده و محور و یاتاقانهای را دائما درون روغن نگه میدارد.

کاسه نمد مکانیکی (مکانیکال سیل)
این کاســه نمد از نفوذ آب به داخل یاتاقانها جلوگیری میکند و ســابقه طوالنی و موفقیتآمیزی دارد .ماده بســیار ســختی که
کاسه نمد از آن ساخته شده است و دقتی که در ساخت آن بهکار رفته ،ضامن کار مداوم آن میباشد.

کوپلینگهای صدا خفهکن
گهــا دارای بازوهایی اســت که با فنر به یکدیگر وصل شــده اســت  ،ایــن حالت لرزش و صدا را خفــه میکند ،از آنجا
ایــن کوپلین 
که نداشــتن صدا یکی از ضرورتهای اولیه هر پمپ ســیر کوالتور آبگرم میباشــد ،این اتصاالت قابل انعطاف یکی از مزایای مهم
پمپهای بلند کاست تهران بهشمار میآیند و کار آنها چنان موفقیتآمیز بوده است که از آنها در تمامی پمپها استفاده میشود .

محور دقیق (شافت)
پهــای بلند کاســت تهران از قطعه بزرگی اســتفاده شــده اســت که ســطوح یاتاقانــی بزرگی را تشــکیل میدهند.
بــرای محــور ،پم 
طوقه مخصوص ضد ضربه که یکپارچه به محور ســاخته شــده اســت از حرکت ضربهای انتهای محور که موجب خرابی کاســه نمد و
یاتاقانها میشود ،جلوگیری میکند.
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مشخصات ویژه
•حداکثر فشار کاری175 Psi :
•حداکثر دمای عمل120° C :
•کارکرد بطور متناوب برای سیستمهای بسته با استفاده از کنترل دما و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ.
C

B

A

Type

20.3

16.7

1.8

“ ¼ 1, 1

S 100

28.5

22.1

3.2

”½ 1

H.V

26.4

22.2

3.2

”2

H.V

37.4

31

3.2

”½ 1

AA

34

29.6

2.2

”2

AA

31.3

26.5

2.4

”½ 2

LD3

37.1

31.5

2.8

”3

PD37

37.1

31.5

2.8

”3

PD38

40

35.6

2.2

”2

A6

40

35.6

2.2

”2

A7

43.5

37.5

3

”3

PD40

52.3

47.5

2.4

”½ 2

ET 65-20

52.3

47.5

2.4

”½ 2

ET 65-16

47.8

43

2.4

”2

ET 50-20

48.3

43.5

2.4

”2

ET 50-16

یاتاقانهای برنزی بلند
برای تراز نگاه داشتن دقیق محور محور پمپها از یاتاقانهای برنزی که بهقدر
کافی بلند هســتند ،اســتفاده شــده اســت .یک شــیار مخصوص روغنکاری در هر
یاتاقان ایجاده شــده تا گردش ثابت روغن را روی ســطح یاتاقانها میســر سازد،
یصــدای پمپ را
ایــن خصوصیــات بــا ترکیــب یکدیگر کارکــرد نرم و بــا اطمینان و ب 
تضمین میکنند.
6
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S 25

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

1'' S25

توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  1" S25بــا دهانــه خروجــی  1اینچــی و بــا قــدرت موتور 1/12اس ـببخار ،تکفــاز در مــدل کوپلینگدار
ً
(صداگیر) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای دو طبقه و تا
 300مترمربع بهکار گرفته میشود.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و
از ســوختن آن جلوگیری مینماید.کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه
میباشد و بهراحتی قابل سرویس و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی3/4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 1 :متر

•قدرت موتور 1/1 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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S 45

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری 1,1/4'' S25
توضیحات محصول:
پمپهای ســری  1,1/4'' S25با دهانه '' 1 1/4اینچی و با قدرت موتور 1/8اس ـببخار ،تکفاز در مدل کوپلینگدار (صداگیر)
ً
به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای دو طبقه و تا  350مترمربع
بهکار گرفته میشود.
این پمپ مجهز به سنسور حرارتی میباشد که در صورت بروز هر اشکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن
آن جلوگیری مینماید.کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی
قابل ســرویس و تعمیر اســت.این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و و واســطه یکســره
ساخته میشود که با انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 1.5 :متر

•قدرت موتور 1/8 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم

11

www.famcocorp.com

1,½" HV

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

1,½" HV

توضیحات محصول:
پمپ سری  1,½" HVبا دهانه ½ 1اینچی با قدرت موتور  1/6اسببخار ،در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر) و یا بدون
ً
کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای
دو طبقه و تا  250مترمربع بهکار گرفته میشود و برای به گردش در آوردن آب گرم مصرفی در ساختمانهای تا پنج طبقه
نیز قابل استفاده میباشد.
ایــن پمــپ مجهــز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و
از ســوختن آن جلوگیری مینماید.کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه
میباشد و بهراحتی قابل سرویس و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 4.5 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 2.4 :متر

•قدرت موتور 1/6 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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2" HV

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

2'' HV

توضیحات محصول:
پمپهای سری  2" HVبا دهانه  2اینچی و با قدرت موتور  1/6اسببخار در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر) و یا بدون
کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای
دو طبقه و تا  250مترمربع بهکار گرفته میشود و برای به گردش درآوردن آب گرم مصرفی در ساختمانهای تا پنج طبقه
نیز قابل استفاده میباشد.
جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یکسره توصیه میشود.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و
از ســوختن آن جلوگیــری مینماید.کلیــه پمپهــای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه
میباشد و بهراحتی قابل سرویس و تعمیر است.این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار
و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 6.8 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 2.4 :متر

•قدرت موتور 1/6 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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1,½" AA

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

1,½'' AA

توضیحات محصول:
پمپهای سری  1,½" AAبا دهانه ½ 1اینچی و با قدرت موتور 1/3اسببخار تکفاز در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر)
ً
و یــا بــدون کوپلینــگ (شــفت یکســره) بــه بــازار ارائه میشــود که معمــوال برای به گــردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ
در ســاختمانهای ســه طبقــه و تــا  350مترمربــع ب ـهکار گرفتــه میشــود و بــرای بــه گــردش در آوردن آب گــرم مصرفــی در
ساختمانهای تا شش طبقه نیز قابل استفاده میباشد .جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یکسره توصیه میشود.
این پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی
•آبدهی 9 :متر مکعب
•ارتفاع 3.9 :متر
•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد
16
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مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :
•درجه حفاظتIP23 :
•قدرت موتور 1/3 :اسب بخار
•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز

متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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2 " AA

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری 2'' AA
توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  2" AAبــا دهانــه  2اینچــی و با قدرت موتور  1/2اس ـببخار ،تکفاز در دو مــدل کوپلینگدار (صداگیر)
ً
و یــا بــدون کوپلینــگ (شــفت یکســره) بــه بــازار ارائه میشــود که معمــوال برای به گــردش درآوردن آب در سیســتم شــوفاژ
در ســاختمانهای ســه طبقــه و تــا  400مترمربــع ب ـهکار گرفتــه میشــود و بــرای بــه گــردش در آوردن آب گــرم مصرفــی در
ساختمانهای تا شش طبقه نیز قابل استفاده میباشد .جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یکسره توصیه میشود.
ایــن پمــپ مجهــز به سنســور حرارتی میباشــد کــه در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و
از ســوختن آن جلوگیــری مینماید.کلیــه پمپهــای تولیــدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه
میباشد و بهراحتی قابل سرویس و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نــوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 13.6 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 4.5 :متر

•قدرت موتور 1/2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید

1
2 H.P

1P.H

2’’AA

Foot

•جنس شافت :استیل 304

25

•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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¾ 2" AA

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

¾ 2'' AA

توضیحات محصول:
پمپهای سری "¾  2 AAبا دهانه  2اینچی و با قدرت موتور 3/4اسببخار ،تکفاز در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر)
ً
و یــا بــدون کوپلینــگ (شــفت یکســره) بــه بــازار ارائــه میشــود که معمــوال برای به گــردش درآوردن آب در سیســتم شــوفاژ
در ســاختمانهای چهــار طبقــه و تــا  450مترمربــع ب ـهکار گرفتــه میشــود و بــرای بــه گــردش در آوردن آب گــرم مصرفــی در
ساختمانهای تا هشت طبقه نیز قابل استفاده میباشد .جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یکسره توصیه میشود.
این پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود
که با انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 13.6 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP23 :

•ارتفاع 4.5 :متر

•قدرت موتور 3/4 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
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) 2" A6تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) 2" A6تکفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای ســری 2" A6با دهانه  2اینچی و با قدرت موتور  1اس ـببخار تکفاز و س ـهفاز در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر) و یا
بدون کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود و از پرمصرفترین پمپهای تولید صنایع بلند کاست تهران میباشد که
ً
معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای چهار طبقه و تا  650مترمربع بهکار گرفته میشــود.
این پمپ تا نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.
این پمپ مجهز به سنسور حرارتی میباشد که در صورت بروز هر اشکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن
آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس و
تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد .

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

22

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 17 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6 :متر

•قدرت موتور 1 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم

3&1P.H

2’’A6

1H.P

Foot

30
20

Gall./M
120

Gallon

10
100

80

60

40

20

0

23

www.famcocorp.com

) 2" A6سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) 2" A6سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای سری  2"A6با دهانه  2اینچی و با قدرت موتور  1اسببخار ،تکفاز و سهفاز در دو مدل کوپلینگدار (صداگیر)
و یــا بــدون کوپلینــگ (شــفت یکســره) به بــازار ارائه میشــود و از پرمصرفترین پمپهــای تولید صنایع بلند کاســت تهران
ً
میباشــد که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای چهار طبقه و تا  650مترمربع بهکار
گرفته میشود .این پمپ تا نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد کــه در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیــک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

24

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 17 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6 :متر

•قدرت موتور 1 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم

3&1P.H

2’’A6

1H.P

Foot

30
20

Gall./M
120

Gallon

10
100

80

60

40

20

0

25

www.famcocorp.com

) 2" A7تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) 2" A7تکفاز(

توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  2" A7بــا دهانــه  2اینچــی و بــا قــدرت موتــور  1/5اس ـببخار تکفــاز و س ـهفاز در دو مــدل کوپلینگدار
(صداگیر) و یا بدون کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود و از پرمصرفترین پمپهای تولید صنایع بلند کاست
ً
تهران میباشد که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای چهار طبقه و تا  650مترمربع
بهکار گرفته میشود .این پمپ تا نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایــن پمــپ مجهــز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
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مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 20.4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6.7 :متر

•قدرت موتور 1.5 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) 2" A7سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری ) A7سهفاز(
توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  2"A7بــا دهانــه  2اینچــی و بــا قــدرت موتــور  1/5اس ـببخار ،تکفــاز و س ـهفاز در دو مــدل کوپلینگدار
(صداگیر) و یا بدون کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود و از پرمصرفترین پمپهای تولید صنایع بلند کاست
ً
تهران میباشد که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای چهار طبقه و تا  650مترمربع
بهکار گرفته میشود .این پمپ تا نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
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مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 20.4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6.7 :متر

•قدرت موتور 1.5 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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3" PD 37

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

3" PD 37

توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  3" PD37بــا دهانــه  3اینچی و بــا قدرت موتور 3/4اس ـببخار ،تکفاز در دو مدل کوپلین ـگدار (صداگیر)
ً
و یــا بــدون کوپلینــگ (شــفت یکســره) بــه بــازار ارائه میشــود که معموال بــرای به گــردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در
ساختمانهای سه طبقه و تا  450مترمربع بهکار گرفته میشود.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خــارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل ســرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
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مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 14.7 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 5.5 :متر

•قدرت موتور 1.5 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس:تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) 3" PD 40تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) 3" PD 40تکفاز(

توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  3"PD40بــا دهانــه  3اینچــی و با قدرت موتور  2اس ـببخار ،تکفاز و س ـهفاز در دو مــدل کوپلینگدار
ً
(صداگیر) و یا بدون کوپلینگ (شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم
شوفاژ در ساختمانهای پنج طبقه و تا  1000مترمربع بهکار گرفته میشود.
این پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نــوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

32

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 22.7 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 7.6 :متر

•قدرت موتور 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) 3" PD 40سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) 3" PD 40سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهــای ســری  3"PD40بــا دهانــه  3اینچــی و با قدرت موتور  2اس ـببخار ،تکفاز و س ـهفاز در دو مــدل کوپلینگدار
ً
(صداگیر) و یا بدون کوپلینگ (شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم
شوفاژ در ساختمانهای پنج طبقه و تا  1000مترمربع بهکار گرفته میشود.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطــور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و
از ســوختن آن جلوگیــری مینماید.کلیــه پمپهــای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه
میباشد و بهراحتی قابل سرویس و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 22.7 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 7.6 :متر

•قدرت موتور 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 50-16تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 50-16تکفاز(

توضیحات محصول:
اینچی و با قدرت موتور  1اس ـببخار ،تکفاز و س ـهفاز در مدل بدون کوپلینگ
پمپهای اتا ترم ســری  50-16با دهانه ًَ 2
(شفت یکسره) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای پنج طبقه
و تا  800مترمربع بهکار گرفته میشود.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران سری اتاترم آن میباشد که مصرف آنها
در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشد که دارای مکانیکال سیل بوده و
ً
طراحــی آن بهنحــوی اســت کــه پمــپ دائمــا کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از پمپها را
توصیه مینمائیم.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیــک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

36

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 17 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6 :متر

•قدرت موتور 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز

www.famcocorp.com

متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 50-16سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 50-16سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای اتا ترم ســری  50-16با دهانه  2اینچی و با قدرت موتور  1اس ـببخار ،تکفاز و س ـهفاز در مدل بدون کوپلینگ
ً
(شفت یکسره) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای پنج طبقه
و تا  800مترمربع بهکار گرفته میشود.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران سری اتاترم آن میباشد که مصرف آنها
در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشــد که دارای مکانیکال ســیل بوده
ً
و طراحی آن بهنحوی اســت که پمپ دائما کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از پمپها را
توصیه مینمائیم.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیــک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها

سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

38

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 17 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6 :متر

•قدرت موتور 1 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز

www.famcocorp.com

متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 50-20تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 50-20تکفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای اتا ترم سری  50-20با دهانه  2اینچی و با قدرت موتور  1/5اسببخار ،تکفاز و سهفاز در مدل بدون کوپلینگ
ً
(شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای شش
طبقه و تا  1000مترمربع بهکار گرفته میشود.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران ،سری اتاترم آن میباشد که مصرف آنها
در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشــد که دارای مکانیکال ســیل بوده
ً
و طراحی آن بهنحوی اســت که پمپ دائما کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از پمپها را
توصیه مینمائیم.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیــک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

40

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 20.4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6.7 :متر

•قدرت موتور 1/5 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 50-20سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 50-20سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهــای اتاتــرم ســری  50-20بــا دهانــه  2اینچــی و بــا قــدرت موتور  1/5اســب بخار تکفــاز و س ـهفاز در مدل بدون
ً
کوپلینگ (شفت یکسره) به بازار ارائه میشود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای
شش طبقه و تا  1000مترمربع بهکار گرفته میشود.
یکی از پرمصرفترین ســری پمپهای تولیدی صنایع پمپســازی بلند کاســت تهران ســری اتاترم آن میباشد که مصرف
آنها در سیستم حرارت مرکزی بهصورت شوفاژ ،چیلر ،ابزرویشن و ...قابل استفاده میباشد که دارای مکانیکال سیل بوده
ً
و طراحی آن بهنحوی اســت که پمپ دائما کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از پمپها را
توصیه مینمائیم.
این پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

42

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 20.4 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 6.7 :متر

•قدرت موتور 1/5 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 65-16تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری ) ET 65-16تکفاز(
توضیحات محصول:
پمپهای اتاترم سری  65-16با دهانه ½ 2اینچی و با قدرت موتور  2اسب بخار تکفاز و سهفاز در مدل بدون کوپلینگ
ً
(شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش درآوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای هفت
طبقه و تا  1200مترمربع بهکار گرفته میشود .این پمپ برای به گردش درآوردن آب گرم مصرفی جهت ساختمانهای تا
 18طبقه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران ،سری اتاترم آن میباشد که مصرف
آنها در سیستم حرارت مرکزی بهصورت شوفاژ  ،چیلر ،ابزرویشن و ...قابل استفاده میباشد که دارای مکانیکال سیل بوده
ً
و طراحــی آن بهنحــوی اســت کــه پمــپ دائمــا کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه به باال مصرف این ســری از پمپها
را توصیه مینمائیم .این پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک موتور را از
سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.
ً
ضمنا در صورت استفاده از دهانه  2اینچی میبایست از فلنچ مناسب استفاده نمود.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی

44

مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 22.7 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 4.6 :متر

•قدرت موتور 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 65-16سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 65-16سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای اتاترم سری  65-16با دهانه ½ 2اینچی و با قدرت موتور  2اسببخار ،تکفاز و سهفاز در مدل بدون کوپلینگ
ً
(شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمانهای هفت
طبقه و تا  1200مترمربع بهکار گرفته میشــود .این پمپ برای به گردش در آوردن آب گرم مصرفی جهت ســاختمانهای
تا  18طبقه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران ،سری اتاترم آن میباشد که مصرف
آنها در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشــد که دارای مکانیکال ســیل
ً
بــوده و طراحــی آن بهنحــوی اســت کــه پمــپ دائمــا کار کند و ما برای ســاختمانهای پنــج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از
پمپهــا را توصیــه مینمائیــم .ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیک
موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاست تهران دارای مکانیکال سیل و واسطه میباشد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
ایــن پمــپ بــا دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه کوپلینگدار و واســطه یکســره ســاخته میشــود که با
انتخاب مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.
ً
ضمنا در صورت استفاده از دهانه  2اینچی میبایست از فلنچ مناسب استفاده نمود.

کاربردها

سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
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مشخصات الکتروموتور

مشخصات هیدرولیکی

• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 22.7 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 4.6 :متر

•قدرت موتور 2 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 65-20تکفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 65-20تکفاز(

توضیحات محصول:
پمپهای اتاترم ســری  65-20با دهانه ½ 2اینچی (با تغییر فلنج میتوان آن را به  3اینچ تبدیل نمود) و با قدرت موتور
ً
 3اس ـببخار ،تکفاز و س ـهفاز در مدل بدون کوپلینگ (شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معموال برای به گردش در
آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای ده طبقه و تا  1600مترمربع بهکار گرفته میشود .این پمپ برای به گردش
در آوردن آب گرم مصرفی جهت ساختمانهای تا  18طبقه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران ،سری اتاترم آن میباشد که مصرف آنها
در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشــد که دارای مکانیکال ســیل بوده
ً
و طراحی آن بهنحوی اســت که پمپ دائما کار کند و ما برای ســاختمانهای پنج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از پمپها را
توصیه مینمائیم.
ایــن پمــپ مجهــز بــه سنســور حرارتی میباشــد که در صــورت بروز هر اشــکالی بهطور اتوماتیــک موتور را از سیســتم خارج و از
سوختن آن جلوگیری مینماید.
کلیه پمپهای تولیدی صنایع پمپ بلند کاســت تهران دارای مکانیکال ســیل و واســطه میباشــد و بهراحتی قابل سرویس
و تعمیر است.
این پمپ با دو سال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه کوپلینگدار و واسطه یکسره ساخته میشود که با انتخاب
مصرفکنندگان محترم تحویل میگردد.
ً
ضمنا جهت استفاده از دهانه  3اینچی میبایست از فلنج مناسب استفاده کرد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی
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مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 27.3 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 10.6 :متر

•قدرت موتور 3 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :تکفاز 220 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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) ET 65-20سهفاز(

پمپ سیرکوالتور خطی چدنی سری

) ET 65-20سهفاز(

توضیحات محصول:
پمپهــای اتاتــرم ســری  65-20بــا دهانــه ½  2اینچــی (با تغییر فلنــج میتوان آن را به  3اینچ تبدیــل نمود) و با قدرت
ً
موتــور  3اس ـببخار ،تکفــاز و س ـهفاز در مــدل بــدون کوپلینگ (شــفت یکســره) به بازار ارائه میشــود که معمــوال برای به
گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمانهای ده طبقه و تا  1600مترمربع بهکار گرفته میشود .این پمپ برای
به گردش در آوردن آبگرم مصرفی جهت ساختمانهای تا  18طبقه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از پرمصرفترین سری پمپهای تولیدی صنایع پمپسازی بلند کاست تهران ،سری اتاترم آن میباشد که مصرف
آنها در سیســتم حرارت مرکزی بهصورت شــوفاژ ،چیلر ،ابزرویشــن و ...قابل اســتفاده میباشــد که دارای مکانیکال ســیل
ً
بــوده و طراحــی آن بهنحــوی اســت کــه پمــپ دائما کار کند و ما برای ســاختمانهای پنــج طبقه بهباال ،مصرف این ســری از
پمپها را توصیه مینمائیم.
ً
ضمنا برای کاربرد این نوع پمپ با دهانه  3اینچی میبایست از فلنج مناسب استفاده کرد.

کاربردها
سیرکوله کردن (به گردش درآوردن آب در یک مدار بسته) در مصارف تأسیساتی ساختمانی ،گرمایش و سرمایش ،صنعتی ،پمپ
آب گرم رادیاتور

مشخصات فنی
مشخصات هیدرولیکی

مشخصات الکتروموتور
• کالس عایق بندیF :

•آبدهی 27.3 :متر مکعب

•درجه حفاظتIP54 :

•ارتفاع 10.6 :متر

•قدرت موتور 3 :اسب بخار

•گستره دمای سیال 50 :تا  80درجه سانتیگراد

•ولتاژ ،فرکانس :سه فاز 380 ،ولت 50 ،هرتز
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متریال
•جنس پروانه :اولترامید
•جنس شافت :استیل 304
•جنس بدنه :چدن ،آلومینیوم
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