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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.

دربــاره شــرکـت  اوزکان 
شرکت اوزکان 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 و پمپ اوزکان 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 برند اوزکان و بر اساس نیاز و درخواست مشتری که جزء 
موارد اهم می باشد را 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 .

که این شرکت توانسته است استاندارد ISO 9001 : 2008 و سرتیفیکت مدیرت کیفت را کسب کرده است .
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Dn32…Dn150 mmفلنچ خروجی 

450 m3/hدبی 

110 mهد

1450-2900 rpmسرعت

320 °Cدمای کارکرد

Airخنک کاری

16 barفشار

سیال قابل پمپ :

تمامی مدل های ساخته شده جهت جابه جایی سیاالت گرم مناسب می باشند .

موارد مصرف :

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 100 درجه 

پمپ روغن داغ اوزکان ترکیه
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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

GK : 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

مشخصات :

1بدنه

2پروانه

3مکانیکال سیل

4هواگیری

5روکش جعبه شافت

6بلبرینگ

7شافت

8بلبرینگ

9روکش

10پایه نگهدارنده
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عملکرد GK با دور 1400

 TSEEN ISO 9906 استانداردسازی با

استاندارد شامل قطعات هیدرولیکی می باشد نه مکانیکی 

تلروانس %8   دبی %5   و فشار 5%
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عملکرد GK با دور 3000 
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جدول پمپ و فلنچ ها

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

ابعاد پمپ و فلنچ ها
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جدول  فلنچ :

)mm( ابعاد

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

bfnskDfDNbbfnskDfDNe

1841810014032204181251655032

1841811015040204181451856543

2041812516550204181451856550

2041814518565228181602008065

2281816020080248181802010080

2481818022010026818210250125100

2681821025012526823240285150125
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