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 درباره هایپر صنــعت فـامـــكو

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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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

به طور کلی پمپ دســتگاهی اســت که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به ســیالی که از آن عبور می نماید 
منتقل می کند.

تقســیم بندی پمپ ها بر اســاس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به ســیال، نوع سیال،متریال به کار رفته در 
ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اکثــر منابــع و مراجــع ترجمــه شــده، این تقســیم بندی بر اســاس مســائل تئوریک و آکادمیــک بوده و بیشــتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

در این نوشتار سعی بر این بوده که آشنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اساس 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 ســایت: famcocorp.com  مراجعه کنید.

شرکت پمپ سمنان انرژی وابسته به صنایع پمپ سازی ایران)پمپیران(،تولید کننده انواع پمپ های سیرکوالتور خطی 
و زمینی جهت سیستمهای گرمایشی است.این شرکت با تالش و کوشش کارکنان زحمتکش خود برای اولین بار در ایران 
  RWTUV 2000 در مدیریــت تضمین کیفیت از شــرکت-ISO9001 موفــق بــه اخذ گواهــی نامه اســتاندارد بیــن المللــی

لمان در تولید پمپ های سیرکوالتور)شوفاژ و تاسیسات( گردید. آ

درباره شرکت سمنان انرژی
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       درباره پمپهای سیرکوالتور

الکتروپمپ های سیرکوالتور در اصطالح پمپ های آب در گردش و یا پمپ های خطی به دلیل این الین بودن )دریك راستا(
قرارداشــتن ورودی و خروجی پمپ نســبت به هم به این نام ها شــهرت یافته است.پمپ های آب در گردش خطی عموما 
جهت به گردش در آوردن آب گرم در یك مدار بسته استفاده می گردند )با انواع کاربری خانگی،اداری و صنعتی(.این 
دســته از الکتروپمپ های غالبا با دور پایین )1500 دور( جهت ســاختمان های کوتاه مرتبه و یا با ارتفاع متوســط اســتفاده 
می شــوند و جهت ســاختمان های بلند مرتبه از الکتروپمپ های ســیرکوالتور)3000 دور( اســتفاده می شــوند.آببند پمپ 
هــای آب در گــردش بــه نوعــی انتخاب می گردد)معموال ســیل مکانیکی( تا بتواند تحمل دمایی از 0 تــا حداکثر 120 درجه را 
پشتیبانی نماید.این نوع الکتروپمپ ها در دو دسته کلی تك دور و یا سه دوره در دو نوع تکفاز و سه فاز و با خروجی نیم 

اینچ تا حداکثر 5 اینچ به صورت معمول تولید می شود ولی امکان سفارش ساخت تا 8 اینچ نیز وجود دارد.

پمپ هــای ســیرکوالتور صنایــع پمــپ ســمنان انــرژی جهــت بــه گــردش در آوردن آب گــرم در تأسیســات حــرارت مرکــزی 
و اســتفاده در مدار گردش آب گرم و ســرد )سیســتم های هیدرونیك(* تأسیســات ســاختمان ها مطابق با اســتانداردهای 
بین المللی طراحی و تولید می گردد.این پمپ ها به گونه ای طراحی شــده اند که به صورت افقی در بین لوله های رفت و یا 

برگشت قرار گرفته و انتخاب این طرح به دلیل کارایی بیشتر و مزایای فراوان آن در نصب پمپ ها بوده است.
واژه هیدرونیك به معنی سیســتم های گرم و ســرد کننده ای اســت که در آنها برای انتقال حرارت توسط گردش یك مایع در 

سیستم بسته های از لوله ها استفاده می شود.

طراحی طوالنی و پاالیش شــده به منظور بهبود عملکرد، عالمت مشــخصه این پمپ ها اســت. در این مدل ها همان اصول 
بنیادینــی کــه ســیرکوالتور)آب در گــردش( اولیه وجود دارد، موجود اســت و این پمپ هــا ابتدا به دلیل کارایی بیشــتر مزایای 

فراوان در نصب شان منتخب گشته اند، همچنان هوریزنتال یا افقی می باشند.
این پمپ ها امروزه با طراحی و مواد اولیه بهتر، اما با همان اصول بنیادین مورد استفاده قرار می گیرند.

مهندســی مطمینی که توســط تولید دقیق حمایت می شــود، از دالیلی هســتند که این پمپ ها آمار درخشــانی را در کارایی، 
اعتبار و عمر طوالنی از خود نشان می دهند. نوع سیل این پمپ ها نیز ضمانت دیگری برای طول عمر آنها می باشد. مواد بسیار 
محکم و ضدزنگی که سیل این پمپ ها از آنها ساخته می شوند بسیار سخت می شود. گفته های باال همه مدارکی دال بر ثبات 

کیفیت سیرکوالتور)آب در گردش( صنایع پمپ سمنان انرژی می باشد.

پمپ های سیرکوالتور)آب در گردش( صنایع پمپ سمنان انرژی

در سیستم های گرمایش و سرمایش هیدرونیك
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مشخصات کلی پمپ های سیرکوالتور در یک نگاه

B
)mm(

A
)mm(HPRPMPHMODEL

164221/12145011" S100

166221/12145011¼" S100

240271/6145011½" S100

240271/6145012" S100

218201/6145012" HV

18032¼290011¼" AA

296361/3145011½" AA

292201/3145012" AA

36022114501-32" A6

360201 ½14501-32" A7

261301/6145012½" LD

261301/6145013" LD

261301/3145013" PD37

26130¾145013" PD38

365301 ½14501-33" PD40

425-114501-3ETA 50-20

425-1 ½14501-3ETA 50-20

425-214501-3ETA 65-16

425-314501-3ETA 65-20
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مشخصات ویژه
  175psi   1. حداکثر فشار کاری

120°C 2. حداکثر دمای عمل

کارکرد به طور متناوب برای سیستمهای بسته با استفاده از دما  و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ.
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مزایای اختصاصی
استفاده از الکتروموتورهای اختصاصی دو جداره و ضد آب با کالس IP54، بهره گیری از بوش های فسفر برنز و LP2 ژاپنی، استفاده 
لمان و BT ایتالیا یا بهره گیری از یك سیستم روغن کاری مطمین و دورانی را میسر می سازند و همچنین  از کاسه نمدهای بورگمن آ
الت مخصوص صنایع پمپ سازی و سرانجام برخورداری از تکنولوژی مدرن و مهندسین ممتاز از جمله عوامل  استفاده از ماشین آ
موفقیت روزافزون محصوالت صنایع پمپ سمنان انرژی بوده و عماًل نیز کیفیت کارآیی و دوام و اطمینان پمپ های تولیدی این 

شرکت را غیرقابل تردید می نماید.

1- الكتروموتور
کلیه الکتروموتورهای مصرفی این شرکت از عالی ترین کیفیت برخوردار بوده و طبق سفارش اختصاصی طراحی و تولید می گردد.

2- شافت
 CK45 و از فوالد ضد فرسایش CNC برای ســاخت محور پمپ ها که از مهمترین قطعات یك پمپ محســوب می گردد از ماشــین های

استفاده شده و به منظور جلوگیری از خرابی کاسه نمد، محور دارای روکش مسی می باشد.

3- یاتاقان های فسفر برنز
بــه منظــور تســهیل در روغن کاری ضمن اســتفاده از بوش های فســفر برنز ســاخت کشــور ژاپــن از بوش های LP2 بــا طراحی ویژه و 

شیارهای مخصوص جهت ماکزیمم روان سازی استفاده می  گردد.

4- آب بند مكانیكی )مكانیكال سیل(:
لمان و BT ایتالیا  آب بندهای مورد مصرف که وظیفه اصلی آنها جلوگیری از نفوذ آب به داخل یاتاقان ها می باشد از نوع بورگمن آ

بوده که در درجه حرارت های باال بسیار مقاوم می باشند.
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5- پروانه گریز از مرکز

تمامــی پروانه هــای اســتفاده شــده در پمپ  هــای ســاخت صنایع پمپ ســمنان طبق مهندســی دقیق طراحــی و تولیــد گردیده به 
طوری که از جمع شدن هوا در سطح کاسه نمد جلوگیری نموده و دوام طوالنی کاسه نمد و کارآیی پمپ را تضمین و تلورانس های 

دقیق بین پره و بدنه پمپ)حوضینگ( را به حداقل می رساند.
در مدل هــای دایکاســت پروانه هــا از جنس اولتر امیدی )هلندی( ســاخته شــده که در حرارت باال مقاوم بــوده و کارآیی خود را از 
لومینیوم و یا چدن با باالنس صد  دست نمی دهد. در دیگر مدل ها براساس سفارش از پروانه های گریز از مرکزی که از نوع برنز، آ

در صد ساخته می شود استفاده به عمل می آید.

6- کوپلینگ

کوپلینگ محصوالت صنایع پمپ سمنان به نوعی طراحی شده که از هرگونه لرزش و صدا کاماًل جلوگیری می نماید. این کوپلینگ  
کــه از جنــس چــدن و برنــج تولیــد می شــود صددرصد هم محــور و همگن بــوده و از فرســایش و ســوختن الکتروموتورهــا جلوگیری 

می نماید.
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شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

3530252015550G.P.MMODEL

1.22.8455.5 665.8FeetS100 1 ¼“

2520151050G.P.MMODEL

0.22.74 55.45.5FeetS100 1“

6050403020100G.P.MMODEL

4.57.58.89.8 10.410.610.5Feet2” HV

1¼" S100 -1" S100 -2" HV
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شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

6050403020100G.P.MMODEL

1113.61618 19.62020.5Feet1½“AA

100806040200G.P.MMODEL

101417 192020.5Feet2“ AA

1½“ AA - 2“ AA
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شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

100806040200G.P.MMODEL

12.5182223.52627Feet2“ A6 

120100806040200G.P.MMODEL

19252932.535.23738Feet2“ A7

120100806040200G.P.MMODEL

61013.2161819.820.7Feet3“ PD37

2“ A6 - 2“ A7 - PD37
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3" PD38

3" PD40

LD3,2½

LD3,2½

25

20

15

10

5

0
20             40             60             80          100           120          140

25

20

15

10

5

0
20             40             60             80          100           120          140

12

10

8

6

4

2

0 20                    40                      60                       80                  100 

شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

120100806040200G.P.MMODEL

14.517.52021.5222220.8Feet3“ PD38

100806040200G.P.MMODEL

2024.424 24.824.824Feet3“ PD40

100806040200G.P.MMODEL

03.5681011FeetLD3,2½

3“ PD38 - 3“ PD40 -
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ETA 65-16
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ETHA 50-16 1450RPMETHA 50-20 1450RPM

شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

8040200G.P.Mدور موتورقدرت موتورقدرت پروانهMODEL

284649.150FeetØ200*71½ HP1450 RPM50 -20    

203032.732.7FeetØ196*71 HP1450 RPM50 -16

ETA 65/16-20  ETA 50/16-20  
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ETHA   65-16    ETHA   65-20    1450 RPM 1450 RPM

شایان ذکر است در کلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مکعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت

200150500G.P.Mدور موتورقدرت موتورقدرت پروانهMODEL

15.82430.532FeetØ169*72 HP1450 RPM65 -16    

293848.549.5FeetØ209*33 HP1450 RPM65 -20

3020100G.P.Mدور موتورقدرت موتورMODEL

9172021Feet1¼ HP2900 RPMSPSEG 32

SPSEG 32
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