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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.

دربــــاره شــــرکـت لئو 

شرکت لیو یک کمپانی تولید کننده پمپ و محصوالت کشاورزی است که در سال 2001 در شهر ژجیانگ چین تاسیس 
شد. استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا در محصوالت لیو و همچنین کیفیت باالی این محصوالت باعث 
الت کشاورزی در سراسر جهان  شده تا این شرکت به عنوان یکی از قابل اطمینان ترین تولید کنندگان پمپ و ماشین آ
مطرح باشد. موقعیت مکانی شرکت لیو در شهر ژجیانگ با قابلیت دسترسی آسان به حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی 
باعث شده تا مواد اولیه به راحتی در دسترس باشند و همچنین هزینه های مربوط به حمل و نقل بصورت چشمگیری 
کاهش پیدا کنند، در نتیجه محصوالت با کیفیت لیو با قیمت بسیار پایین عرضه می گردند. محصوالت این شرکت دارای 

استانداردهای بین المللی اتحادیه اروپا و ACS )تضمین به لحاظ کیفیت، محیط زیست و ایمنی( می باشند.
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APm سری
پمپ محیطی

پمپ های محیطی لیو سری APm با پروانه برنجی و قابلیت تولید هدهای باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و صنایع کوچک 
مناسب می باشند.

کاربردها

قابلیت ایجاد فشارهای باال	 

تأمین آب داخلی ساختمان های مسکونی و اداری	 

قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع کوچک	 

مناسب برای مزارع کوچک و باغداری و سیستم های آب پاش، مصارف نیمه صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.3 تا .45 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 100 متر

دهانه خروجی: 1 - ¾ اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، 
نزدیک به خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.3 تا 2.2 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

پروانه پمپ ها از نوع ضد قفل	 

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس	 

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز	 

 	C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن	 

پروانه: برنج	 

شفت: استیل 304	 

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک	 
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XQm سری
پمپ محیطی

پمپ های محیطی لیو سری XQm با پروانه برنجی و قابلیت تولید هدهای باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و صنایع کوچک مناسب می باشند.

کاربردها

قابلیت ایجاد فشارهای باال	 

مناسب برای استفاده تأمین آب خانگی و سیستم های آب پاش	 

قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع کوچک	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.3 تا 2.7 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 55 متر

دهانه خروجی:  1 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.125 تا 0.75 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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APSm سری          
پمپ محیطی خودمکش

پمپ های محیطی خودمکش لیو  با پروانه برنجی و قابلیت تولید هدهای باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و صنایع کوچک مناسب 
می باشند. پمپ های سری APSm از نوع خودمکش هستند که قادر به مکش آب از عمق 9 متری می باشند.

کاربردها

قابلیت ایجاد فشارهای باال	 

تأمین آب داخلی ساختمان های مسکونی و اداری	 

قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع کوچک	 

مناسب برای مزارع کوچک و باغداری و سیستم های آب پاش، مصارف نیمه صنعتی	 

تخلیه حوضچه های کوچک	 

تامین آب برای مصارف خانگی و باغبانی از چاه های کم عمق تا 9 متر	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.3 تا 4.2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 65 متر

دهانه خروجی: ½ 1 – 1 اینچ

حداکثر مکش: 9 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 1.1 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

پروانه پمپ ها از نوع ضد قفل

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج/استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ



www.famcocorp.com

ACm سری
پمپ بشقابی

پمپ های بشقابی تک پروانه لیو با طراحی خاص قسمت هیدرولیکی، قادر به تولید حجم آبدهی باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و 
صنایع می باشند.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های افزاینده فشار و آتشنشانی	 

سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع	 

آبیاری و مصارف کشاورزی	 

سیستم های شستشو و مصارف صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.6 تا 12.6 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 55 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.25 تا 2.2 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج / استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ



www.famcocorp.com

ACm...C سری           
پمپ بشقابی

پمپ های بشقابی تک پروانه لیو با طراحی خاص قسمت هیدرولیکی، قادر به تولید حجم آبدهی باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و 
صنایع می باشند.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های افزاینده فشار و آتشنشانی	 

سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع	 

آبیاری و مصارف کشاورزی	 

سیستم های شستشو و مصارف صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 6 تا 54 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 56 متر

دهانه خروجی: 2 - 3 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 2.2 تا 7.5 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج / استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ



www.famcocorp.com

ACm...B سری
پمپ بشقابی

پمپ های بشقابی تک پروانه لیو با طراحی خاص قسمت هیدرولیکی، قادر به تولید حجم آبدهی باال برای کاربردهای خانگی، 
باغبانی و صنایع می باشند.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...

سیستم های افزاینده فشار و آتشنشانی

سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع

آبیاری و مصارف کشاورزی

سیستم های شستشو و مصارف صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 6 تا 30 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 22 متر

دهانه خروجی: 2 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.6 تا 1.5 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج / استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ



www.famcocorp.com

ACm...BF سری         
پمپ بشقابی

پمپ های بشقابی تک پروانه لیو با طراحی خاص قسمت هیدرولیکی، قادر به تولید حجم آبدهی باال برای کاربردهای خانگی، 
باغبانی و صنایع می باشند. پورت ورودی و خروجی سری های BF از نوع فلنجی استاندارد می باشد.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...

سیستم های افزاینده فشار و آتشنشانی

سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع

آبیاری و مصارف کشاورزی

سیستم های شستشو و مصارف صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 12 تا 96 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 22 متر

دهانه خروجی: 2-3-4 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، 
نزدیک به خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 1.1 تا 4.4 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

 1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز تا توان 1.5 کیلو وات

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

منحنی های هیدرولیکی

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج / استیل 304 / چدن

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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XGm سری         
پمپ بشقابی

پمپ های بشقابی تک پروانه لیو با طراحی خاص قسمت هیدرولیکی، قادر به تولید حجم آبدهی باال برای کاربردهای خانگی، باغبانی و 
صنایع می باشند. پروانه پمپ های سری XGm بصورت نیمه باز و از جنس برنج می باشد. 

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های افزاینده فشار و آتشنشانی	 

سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع	 

آبیاری و مصارف کشاورزی	 

سیستم های شستشو و مصارف صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 2.4 تا 14.7 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 17.5 متر

دهانه خروجی: ½ 1 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.6 تا 0.75 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

 3X 380 V – 50 Hz   سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: برنج

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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2ACm سری           
پمپ سانترفیوژ دو پروانه

پمپ های سری ACm2 با دو پروانه قادر به تولید فشارهای باال برای کاربردهای خانگی، کشاورزی و صنایع می باشند.

کاربردها

تامین فشار سیستم های آبرسانی و مخازن تحت فشار	 

تامین آب مصرفی مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

مناسب برای آبیاری و مصارف کشاورزی	 

سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع	 

مصارف صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1.2 تا 15 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 82 متر

دهانه خروجی: ¼ 1-1 اینچ

حداکثر مکش : 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.3 تا 51. کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

 1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه : چدن

پروانه:  برنج / استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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AJm سری            
پمپ خودمکش )جتی(

پمپ های خودمکش لیو با بهره گیری از اجکتور داخلی قادر به مکش آب حتی با وجود حباب های هوا از عمق 9 متری می باشند.

کاربردها

برداشت آب از چاه های کم عمق	 

تأمین آب ساختمان های مسکونی و اداری	 

تامین آب دستگاه های تهویه مطبوع	 

صنایع و کشاورزی در مقیاس کوچک	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.3 تا 8.4 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 72 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر عمق مکش: 9 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.3 تا 51. کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: استیل 304

دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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AJm 30~90 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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AJm 110~150 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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AJmS سری               

پمپ خودمکش استیل

پمپ های خودمکش لیو با بهره گیری از اجکتور داخلی قادر به مکش آب حتی با وجود حباب های هوا از عمق 9 متری می باشند.

کاربردها

برداشت آب از چاه های کم عمق	 

تأمین آب ساختمان های مسکونی و اداری	 

تامین آب دستگاه های تهویه مطبوع	 

صنایع و کشاورزی در مقیاس کوچک	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.6 تا 3.6 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 48 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر عمق مکش: 9 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.3 تا 0.9 کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد:  

1X 220 V – 50 Hz   تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: استیل 304

پروانه: استیل 304

دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ



www.famcocorp.com

AJDm سری         
پمپ دو لول

پمپ های دو لول لیو با بهره گیری از اجکتور خارجی قادر به مکش آب حتی با وجود حباب های هوا از عمق 40 متری می باشند.

کاربردها

برداشت آب از چاه هایی تا عمق حداکثر 40 متر

برداشت آب از چاه هایی با قطر 4 اینچ و بیشتر

تأمین آب ساختمان های مسکونی و اداری

صنایع و کشاورزی در مقیاس کوچک

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.12 تا 2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 75 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر عمق مکش: 40 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.55 تا 11. کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: استیل 304

دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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AJDm 55~110/2H مشخصات مدل های

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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AJDm 55~110/4H مشخصات مدل های

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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XHSm سری           
پمپ خودمکش

پمپ های خودمکش لیو سری XHSm با توجه به نوع طراحی قسمت هیدرولیکی برای تولید دبی های باال با ارتفاع کم مناسب می باشد. 

کاربردها

استفاده درمصارف صنعتی و کشاورزی	 

انتقال آب از رودخانه، دریاچه و چاه های کم عمق	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 2.1 تا 19.8 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 20.5 متر

دهانه خروجی: 2 اینچ

حداکثر عمق مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص 
آب
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مشخصات الکتروموتور

توان: 1.1 تا 51. کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

شیر یکطرفه داخلی در قسمت مکش پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: چدن

پروانه: چدن

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک

NBR :شیر یک طرفه
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XST سری             
پمپ سانترفیوژ استاندارد

پمپ های سری XST با پشتیبانی از هد و دبی های متفاوت در رنج وسیعی از مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی کاربرد دارند. پورت 
ورودی و خروجی این پمپ ها از نوع فلنجی مطابق با استاندارد DN می باشد.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستان ها و ...	 

سیرکوله آب در سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع	 

سیستم های اطفاء حریق و آتشنشانی	 

مصارف کشاورزی و صنعتی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 6 تا 220 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 95 متر

دهانه خروجی: 4 - ¼ 1 اینچ

محدودۀ دمای سیال: 

استاندارد: از 10- تا 85  درجۀ سانتیگراد

سفارشی: از 20-  تا 120 درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری: 12 بار

کیفیت مورد نیاز سیال: مناسب برای سیاالت شیمیایی و آب تمیز عاری از مواد جامد و ساینده و غیر خورنده
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.75 تا  55کیلو وات

IP 54 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

CEI 2-3 (IEC 34.1( طراحی پمپ مطابق با استاندارد

ورودی و خروجی از نوع فلنج  مطابق با استاندارد DN می باشد.

الکتروموتورها دارای محافظ حرارتی و اضافه بار می باشند.

گردش شفت الکتروموتور از نمای روبه روی پمپ در جهت خالف گردش عقربه های ساعت می باشد.

متریال

بدنه: چدن

فلنج: چدن

پروانه:  استیل 304 / چدن

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن / سیلیکون کارباید
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منحنی های همپوشانی
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جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی تا توان 7.5 کیلووات
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مشخصات ابعادی توان های باالی 7.5 کیلووات
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ابعاد فلنج ها

اجزای پمپ
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XZS سری          
پمپ سانترفیوژ استیل استاندارد

پمپ های استیل سری XZS با پشتیبانی از هد و دبی های متفاوت در رنج وسیعی از مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی کاربرد 
دارند. پورت ورودی و خروجی این پمپ ها از نوع فلنجی مطابق با استاندارد DN می باشد.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستان ها و ...	 

تغذیه دیگ های بخار، سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع، انتقال مایعات قلیایی و اسید های با خورندگی پایین	 

سیستم های تصفیه آب، سیستم های تقطیر و جداکننده	 

مصارف کشاورزی و صنایع صنایع غذایی و پتروشیمی، داروسازی و بهداشتی	 

مناسب برای استخرهای شنا	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.7 تا 132 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 58 متر

دهانه خروجی :   3- ¼ 1 اینچ

محدودۀ دمای سیال: از 15 تا 80 درجۀ سانتیگراد

حداکثر فشار کاری: 33 بار

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و رقیق غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار عاری از ذرات جامد

برای استفاده در شرایط با دمای محیط باالی 40 درجه و ارتفاع از سطح دریا بیشتر از 1000 متر باید از الکتروموتور با توان 
بیشتر استفاده کرد.

مشخصات الکتروموتور

توان: 1.1 تا  22کیلو وات

IP 55 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

محدوده دمای محیط: 15- تا 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

الکتروموتورها دارای استاندارد IE2 می باشند.

الکتروموتورها بصورت کامل محصور شده و توسط فن انتهایی خنک می شود.

متریال

بدنه و فلنج: استیل 304

پروانه: استیل 304

شفت: استیل 304
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منحنی های همپوشانی
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جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی تا توان 7.5 کیلووات
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مشخصات ابعادی توان های باالی 7.5 کیلووات

ابعاد فلنج ها
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AMS سری          
پمپ سانترفیوژ استیل

پمپ های استیل سری AMS با بدنه و پروانه استیل 304 در رنج وسیعی از مصارف ساختمانی، صنعتی و کشاورزی کاربرد دارند.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های تهویه مطبوع، حرارت مرکزی و غیره	 

آبیاری باغات و گلخانه و مصارف کشاورزی و پرورش ماهی و طیور	 

مصارف صنعتی و معدنی	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 22 تا 170 لیتر در دقیقه

هد: حداکثر ارتفاع 30 متر

دهانه خروجی: 3 - 1 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 85  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب

حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.)

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 2.2  کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: استیل 304

پروانه: استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید/کربن
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AMS 70~120 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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AMS 210~370 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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ECH سری           

پمپ طبقاتی افقی استیل 
پمپ های لیو سری ECH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های باال با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها با 

بدنه چدنی و استیل متناسب با نیاز مشتری قابل ارائه است.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های تهویه مطبوع، حرارت مرکزی و غیره	 

آبیاری باغات و گلخانه و مصارف کشاورزی و پرورش ماهی و طیور	 

 	RO سیستم های تصفیه آب صنعتی

مصارف صنعتی و معدنی	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.6 تا 28 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 58 متر

دهانه خروجی: 2 - 1 اینچ

حداکثر عمق مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 85  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب

حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.(

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 4  کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: استیل 304

پروانه: استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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ECH 2 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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ECH 4 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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ECH 10 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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ECH 15 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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ECH 20 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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اجزای پمپ
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EDH سری           
پمپ طبقاتی افقی استیل 

پمپ های لیو سری EDH با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های باال با حداقل مصرف انرژی می باشند.

کاربردها

تأمین آب مجتمع های مسکونی، اداری، بیمارستانها و ...	 

سیستم های تهویه مطبوع، حرارت مرکزی و غیره	 

آبیاری باغات و گلخانه و مصارف کشاورزی	 

 	RO سیستم های تصفیه آب صنعتی

صنایع غذایی و کارخانه های تولید نوشیدنی	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.5 تا 31 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 59 متر

دهانه خروجی: 2 - 1 اینچ

حداکثر مکش: 8 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 85  درجۀ سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب

حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.(

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 4  کیلو وات

IP X4 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X380 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

متریال

بدنه: استیل 304

پروانه: استیل 304

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
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EDH 2 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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EDH 4 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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EDH 10 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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EDH 15 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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EDH 20 مشخصات مدل های

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

103

EVP سری         
پمپ طبقاتی عمودی استیل 

پمپ های لیو سری EVP با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های باال با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ ها با 
قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند.

کاربردها

افزایش فشار در خطوط اصلی ساختمان های بلند مرتبه	 

مصارف صنعتی شامل افزایش فشار خطوط، سیستم های شستشو و آتشنشانی	 

افزایش فشار در مخازن انبساط، سیستم های آبیاری و آب پاش	 

سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی
دبی: از 1 تا 16 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 150 متر
دهانه خروجی: ½  1 - ¼  1 اینچ 

محدودۀ دمای سیال: از 5 تا 60  درجۀ سانتیگراد
حداکثر فشار کاری: 15 بار

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرمخرب، غیر قابل اشتعال، غیر قابل انفجار، غیر چسبناک، غیر 
کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب.

حداکثر ارتفاع از سطح دریا : تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد. برای ارتفاع بیش از 
1000 متر توصیه می شود از الکتروپمپ با توان بیشتر استفاده شود، بدلیل چگالی کم هوا و کاهش میزان تاثیر خنک کنندگی آن که  باعث 

کاهش توان خروجی موتور می شود.(
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 7.5  کیلو وات

IP 55 :کالس حفاظت موتور

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

الکتروموتورها بصورت کامل محصور شده و توسط فن انتهایی خنک می شود.

منحنی های هیدرولیکی

متریال

پوسته پمپ: استیل 304

لومینیوم پوسته الکتروموتور: آ

پروانه: پالستیک

دیفیوزر: پالستیک

فلنج ورودی و خروجی پمپ: چدن
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جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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LVS, LVR سری          
پمپ طبقاتی عمودی استیل 

پمپ های لیو سری LVS, LVR با طراحی چند پروانه ای، قادر به تولید هد و دبی های باال با حداقل مصرف انرژی می باشند. این پمپ 
ها با قابلیت نصب عمودی برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند، بسیار مناسب می باشند.

کاربردها

افزایش فشار در خطوط اصلی ساختمان های بلند مرتبه	 

سیستم های شستشوی صنعتی، تغذیه دیگ بخار و مخازن تحت فشار	 

سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع	 

سیستم های تصفیه آب Ultra-Filtration و RO و تصفیه آب استخرهای شنا	 

سیستم های آبیاری و آب پاش 	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.7 تا 240 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 323 متر

درجه Ph سیال: 10 - 4

دهانه خروجی: 6 - 1 اینچ )قطر نامی فلنج در مدل های فلنجی)

محدودۀ دمای سیال: از 20- تا 120 درجۀ سانتیگراد

حداکثر فشار کاری: 33 بار )3300 کیلو پاسکال)

حداکثر فشار ورودی: 20 بار

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرمخرب، غیر قابل اشتعال، غیر قابل انفجار، غیر چسبناک، غیر 
کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب.

حداکثر ارتفاع از سطح دریا : تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.

 برای ارتفاع بیش از 1000 متر توصیه می شود از پمپ با موتور بزرگتر استفاده کرد، بدلیل چگالی کم هوا و کاهش میزان تاثیر خنک 
کنندگی آن که  باعث کاهش توان خروجی موتور می شود.)

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا 110  کیلو وات

IP 55 :کالس حفاظت موتور

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

متریال

مدل LVS: قسمت های در تماس با مایع از 
جنس استیل

مدل LVR: قسمت های پوسته پمپ و پایه از 
چدن

پروانه: استیل 304 )316 قابل سفارش)

دیفیوزر: استیل 304 )316 قابل سفارش)

شفت: استیل 304 )316 قابل سفارش)

فلنج : چدن
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ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

الکتروموتورها دارای استاندارد بین المللی IE2 می باشند.

در صورتیکه از پمپ های طبقاتی لیو برای مایعات غلیظ تر از آب استفاده می شود باید توان الکتروموتور بیشتر در نظر گرفته شود.

منحنی های همپوشانی

جدول مشخصات فنی
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LRP سری         
پمپ سیرکوالتور

پمپ های سه سرعته سری LRP با تکنولوژی جدید موتور آب خنک و حداقل انرژی مصرفی، برای سیرکوله آب در سیستم های 
گرمایشی مناسب می باشد. این پمپ ها در حالتی که شفت الکتروموتور در راستای افق قرار بگیرد، قابلیت کارکرد دارند.

کاربردها

مصارف خانگی )پکیج آب گرم(	 

گردش آب در سیستم گرمایشی )موتورخانه(،  و تهویه مطبوع و یا سیستم های گرمایش مرکزی و منطقه ای	 

استفاده به عنوان پمپ برگشت آبگرم مصرفی	 

قابلیت استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق پمپ	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1.5 تا 10.2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 11.5 متر

دهانه خروجی: 2- 1 اینچ

محدودۀ دمای سیال: از 2 تا 110  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب

حداکثر ارتفاع از سطح دریا : تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.(

مشخصات الکتروموتور

توان:  0.07 تا 0.27  کیلو وات

IP 44 :کالس حفاظت موتور

H :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تکفاز

ویژگی های خاص

الکتروموتور آب خنک و سه سرعته با تنظیم دستی

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

پورت ورودی و خروجی پمپ از نوع رزوه ای و فلنج متناسب با نیاز مشتری ارائه می گردد.

متریال

بدنه: چدن یا برنز

پروانه: نوریل )قابلیت تحمل دما تا 150 
درجه سانتی گراد(

لومینا سرامیک شفت: 99% آ

لومینا سرامیک بیرینگ : 99% آ
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جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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LPP سری          
پمپ خطی عمودی

پمپ های سری LPP بصورت خطی در امتداد لوله اصلی نصب می شود و برای تامین یا سیرکوله آب در مقیاس های متوسط و بزرگ استفاده 
می شود. نصب این پمپ ها در حالتی که شفت موتور در راستای عمود و الکتروموتور باالی پمپ قرار دارد، امکان پذیر است.

کاربردها

تهویه مطبوع: سیرکوله آب در سیستم های گرمایشی، سرمایشی و دیگ ها	 
تامین آب پرفشار: افزایش فشار در خطوط اصلی تصفیه و انتقال آب 	 
کاربردهای صنعتی: تغذیه مخازن و دیگ ها، سیستم های شستشوی صنعتی،	 
سیستم های آتش نشانی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 7.5 تا 760 متر مکعب بر ساعت
هد: حداکثر ارتفاع 85 متر

دهانه خروجی:  10 - ¼ 1  اینچ
محدودۀ دمای سیال: از 0  تا 90 درجۀ سانتیگراد

حداکثر فشار کاری: 16 بار
کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب

حداکثر ارتفاع از سطح دریا: تا 1000 متر )تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.(
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مشخصات الکتروموتور

توان:  0.37 تا 132  کیلو وات

IP 55 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد

سرعت الکتروموتور: 2900 - 1450  دور در دقیقه

3X 380 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: سه فاز

ویژگی های خاص

آبدهی مناسب پمپ ها تا حجم 760 متر مکعب در ساعت

کانکشن های ورودی و خروجی پمپ ها جهت سهولت در نصب و نگهداری از نوع فلنجی می باشد.

الکتروموتورها دارای استاندارد بین المللی IE2 می باشند.

متریال

بدنه: چدن

پروانه: چدن

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن / سیلیکون کارباید
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کد شناسایی تیپ پمپ

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ های 2 پل )2900 دور(
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ های 4 پل )1450 دور(
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جدول مشخصات فنی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

121



www.famcocorp.com

اجزای پمپ
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XKP سری          
پمپ استخری

پمپ های استخری لیو سری XKP جهت حداکثر مقاومت در مقابل خوردگی با بدنه و پروانه پلیمری  طراحی و ساخته شده است. برای 
تصفیه آب استخر و جلوگیری از اختالل در عملکرد پمپ در قسمت ورودی پمپ از صافی استفاده شده است.

کاربردها

مناسب برای سیرکوله آب در استخر های خانگی و عمومی کوچک و متوسط

تصفیه آب استخر بدون نیاز به استفاده از صافی جداگانه

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1 تا 30 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 17.8 متر

دهانه خروجی: 40 - 63 میلیمتر

حداکثر مکش: 3.5 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 35  درجۀ سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.2 تا 2.2 کیلو وات

IP X5 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تکفاز

متریال

بدنه: تکنوپلیمر

پروانه: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی : کربن/ سرامیک
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ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی در الکتروموتورهای تک فاز

C & U بلبرینگ ها تولید کمپانی معتبر

XKP 200~450 مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XKP 554~2204 مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XKF سری         
پمپ آبنما

پمپ آبنمای لیو سری XKF در سه حالت زیر قابل استفاده می باشد:

حوضچه یا استخر می تواند منبع تامین آب فواره باشد.	 

پمپ آبنمای لیو دارای یک سوپاپ جانبی با شیر تنظیم بین 0 تا 90 درجه می باشد، که این امکان را بوجود می آورد که آب فواره به 	 
صورت ترکیبی از حوضچه و اتصال شلنگ )به قطر 13 و 19 میلیمتر( به سوپاپ جانبی تامین شود.

می توان شیر تنظیم سوپاپ را روی 90 درجه تنظیم نمود و آب فواره را مستقیما از یک منبع خارجی توسط اتصال شلنگ به سوپاپ 	 
جانبی تامین نمود.

همچنین پمپ آبنمای لیو دارای 2 وضعیت فواره، بصورت آتشفشانی و جادویی می باشد که قابلیت تنظیم قطر و جریان آب فواره وجود 
دارد.

کاربردها

ایجاد فواره در حوضچه و استخر	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1.6 تا 3.7 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 3 متر

حداکثر عمق غوطه وری: 3 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 35 درجۀ سانتیگراد

شرایط نصب: نصب بصورت عمودی و غوطه ور در آب

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به 
خواص آب

مشخصات الکتروموتور

توان: 35 تا 110 وات

IP X8 :کالس حفاظت موتور

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تکفاز

ویژگی های خاص 

طراحی کامپکت و کم حجم

پروانه ضد قفل در هنگام خشک کار کردن پمپ

دارای محافظ در برابر شوک های الکتریکی

متریال

بدنه: تکنوپلیمر

پروانه: تکنوپلیمر
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XR, XRS سری          
پمپ شناور

پمپ های شناور لیو با بدنه استیل، مقاوم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی برای انتقال آب از چاه های آب حتی با قطر کم )چاه های مته ای( 
مناسب می باشند. این پمپ ها بصورت طبقاتی برای تولید فشارهای باال طراحی و ساخته شده اند.

کاربردها

مناسب برای آبیاری در باغبانی و کشاورزی	 

مناسب برای مصارف مسکونی، عمرانی و کاربردهای صنعتی	 

تامین آب از مخازن و چاه های آب تا قطر 4 اینچ و بزرگتر )قطر پمپ 3 اینچ( 	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.3 تا 21 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر تا 457 متر

دهانه خروجی: 1 - 2 اینچ 

حداکثر عمق غوطه وری: 80 متر

کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیرمخرب، غیر قابل اشتعال، غیر قابل انفجار، غیر چسبناک، غیر 
کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب.

شرایط نصب: مستغرق در آب بصورت عمودی
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.18 تا 7.5  کیلو وات

IP 55 :کالس حفاظت موتور

حداکثر دمای محیط: 35 درجۀ سانتیگراد

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 - 240 V – 50 Hz     تکفاز

3X 380 - 415 V – 50 Hz  سه فاز

ویژگی های خاص

طراحی پمپ های شناور لیو مقاوم در برابر تنش

موتور با قابلیت سیم پیچ مجدد و کامال آب بندی شده

منحنی های عملکردی پمپ با توجه به استاندارد ISO 9906 طراحی شده است.

XR, XRS کد شناسایی مدل پمپ های سری

متریال

بدنه: استیل 304 

پروانه: تکنوپلیمر

دیفیوزر: تکنوپلیمر

شفت: استیل 304

سیل مکانیکی: کربن / سیلیکون
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XR, XRS متریال پمپ های سری
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3XR 1.8 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

3XR 2.5 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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3XR 3.5 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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3.5XR 2 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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3.5XR 3 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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3.5XR 4 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 2 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 3 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 4 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 6 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 8 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 10 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 12 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

157

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XR 16 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XRS 2 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

161

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

162

4XRS 3 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XRS 5 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XRS 8 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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4XRS 14 مشخصات پمپ سری

منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی



www.famcocorp.com

XKS سری           
پمپ کف کش باغی

پمپ های سری XKS با بدنه و پروانه پلیمری برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها قادر به پمپاژ 
مایعات با خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه به آب حاوی مقدار کمی ناخالصی می باشند.

کاربردها

مناسب برای مصارف عمومی، آبیاری و پمپاژ آب از استخر یا چاه های کوچک	 

مناسب برای تخلیه آب های سطحی و زیر زمینی	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1.5 تا 13.5 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 10.5 متر

قطر دهانه خروجی: 40 - 32 میلیمتر

حداکثر عمق غوطه وری: 7 متر

حداکثر قطر ذرات جامد در سیال: 5 میلیمتر

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 35 درجۀ سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.25  تا  1کیلو وات

IP X8 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تکفاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

لومینیوم سیم پیچ الکتروموتورها از جنس آ

محافظ حرارتی داخلی

متریال

بدنه پمپ: تکنوپلیمر

پروانه: تکنوپلیمر
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کد شناسایی مدل پمپ

مشخصات پمپ های سری XKS – P ) مخصوص آب صاف(

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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مشخصات پمپ های سری XKS – PW )مخصوص آب حاوی ذرات جامد(

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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SPm سری         
پمپ کف کش محیطی

پمپ های سری SPm با بدنه چدنی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها قادر به پمپاژ مایعات با 
خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه به آب حاوی مقدار کمی ناخالصی می باشند.

کاربردها

مناسب برای مصارف عمومی، آبیاری و پمپاژ آب از استخر یا چاه های کوچک

مناسب برای تخلیه آب های سطحی و زیر زمینی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.5 تا 2.26 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 42 متر

دهانه خروجی: 1 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

درجه PH مایع: 6.5 - 8

حداکثر قطر مواد جامد محلول درآب: 0.2 میلی متر

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 35 درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 کیلو وات

IP X8 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تک فاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: برنج

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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XKS-S سری           
پمپ کف کش باغی  استیل

پمپ های سری XKS-S با بدنه استیل برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها قادر به پمپاژ مایعات با 
خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه به آب حاوی مقدار کمی ناخالصی می باشند.

کاربردها

مناسب برای مصارف عمومی، آبیاری و پمپاژ آب از استخر یا چاه های کوچک	 

مناسب برای تخلیه آب های سطحی و زیر زمینی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 2 تا 12 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 11.5 متر

دهانه خروجی: 32 – 40 میلیمتر

حداکثر عمق غوطه وری: 7 متر

حداکثر قطر ذرات جامد در سیال: 5 میلیمتر

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 35 درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.25 تا  1کیلو وات

IP X8 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

لومینیوم سیم پیچ الکتروموتورها از جنس آ

محافظ حرارتی داخلی

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ: استیل

پروانه: تکنوپلیمر

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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مشخصات پمپ های سری XKS – S )مخصوص آب صاف(

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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مشخصات پمپ های سری XKS – SW )مخصوص آب حاوی ذرات جامد(

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XQS سری           
پمپ کف کش چدنی

با  XQS با بدنه چدنی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها قادر به پمپاژ مایعات  پمپ های سری 
خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه به آب حاوی مقدار کمی ناخالصی می باشند.

کاربردها

آبیاری مزارع و باغات در مقیاس کوچک و تامین آب دام پروری ها	 

پمپاژ آب از چاه یا استخر و تخلیه آب تجهیزات	 

تامین آب در مصارف خانگی و شهری	 

مصارف ساختمانی و عمرانی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 0.4 تا 39 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 42 متر

دهانه خروجی: 25 – 50 میلیمتر

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

محدوده PH سیال: 6.5 - 8

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40 درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.55 تا 1.5  کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

    

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: تکنوپلیمر

شفت: استنلس استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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)XQS )0.55kw مشخصات پمپ مدل

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XQS )1.1 - 1.5 kw( مشخصات پمپ مدل

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XQS )0.75 - 1.5 kw( مشخصات پمپ مدل

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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QDX سری         
پمپ کف کش

پمپ های سری QDX با بدنه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها 
برای پمپاژ مایعات با خواص فیزیکی مشابه به آب عاری از مواد جامد مناسب می باشند.

کاربردها

استفاده های عمومی، آبیاری های کوچک و پمپاژ آب چاه	 

آبیاری مزارع، باغات و تامین آب خانگی و دامپروری ها	 

تخلیه آب های سطحی و تجهیزات	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1.5 تا 40 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 32 متر

دهانه خروجی: 1 – 3 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

درجه PH مایع: 6.5 - 8

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40  درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.37 تا  1.1کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ: چدن 

لومینیوم لیاژ آ پروانه: آ

شفت: استنلس استیل

صافی: استنلس استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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QDX 1.5 - 10 مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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QDX 15 - 40 مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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KBZ سری          
پمپ کف کش

پمپ های سری KBZ با بدنه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها 
برای پمپاژ مایعات با خواص فیزیکی مشابه به آب حاوی مقدار کمی ذرات جامد مناسب می باشند.

کاربردها

پروژه های عمرانی	 

واحدهای تصفیه فاضالب	 

انتقال دوغاب ساختمانی و معدنی	 

مصارف عمومی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: حداکثر تا 156 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 56 متر

دهانه خروجی : 2 - 6 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 25 متر

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40 درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 1.5 تا 15 کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

ارائه پمپ با طول کابل برق متناسب با نیاز

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ و الکتروموتور: چدن

پروانه: کروم

صافی: استیل

سیل مکانیکی:

توان های پایین تر از 2.2 کیلووات سیلیکون-سیلیکون / کربن-سیلیکون

توان های باالتر از 2.2 کیلووات سیلیکون-سیلیکون / سیلیکون-سیلیکون
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KBZ )1.5 – 5.5 KW(مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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KBZ )7.5 – 15 KW( مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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KBS سری           
پمپ کف کش دوغاب

پمپ های سری KBS با بدنه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها 
برای پمپاژ فاضالب یا مایعات حاوی گل و الی مناسب می باشد.

کاربردها

پروژه های عمرانی	 

واحدهای تصفیه فاضالب	 

انتقال دوغاب ساختمانی و معدنی	 

مصارف عمومی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: حداکثر تا 168 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 21.5 متر

دهانه خروجی : 3 - 6 اینچ

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40 درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 4 تا 9 کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

ارائه پمپ با طول کابل برق متناسب با نیاز

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ و الکتروموتور: چدن

پروانه: کروم

صافی: استیل

سیل مکانیکی: سیلیکون-سیلیکون / سیلیکون-سیلیکون
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP سری          
پمپ لجن کش چدنی تک فاز

پمپ های سری XSP با بدنه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها 
برای پمپاژ  پساب و فاضالب در مصارف خانگی، شهری و صنعتی مناسب می باشند.

کاربردها

تخلیه فاضالب کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحد های تجاری و پروژه های شهری	 

سیستم تخلیه در واحدهای تصفیه فاضالب شهری و محله های مسکونی	 

مورد استفاده در استخرها و آبیاری مزارع در حومه شهر	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 5 تا 1300 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 22 متر

دهانه خروجی: ¼ 1-½ 2 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

درجه PH مایع: 4 - 10

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40  درجۀ سانتیگراد

محدوده ویسکوزیته سینماتیکی سیال: ~ 23*  *7

1.2* /Kg:حداکثر دانسیته )چگالی) سیال

کیفیت مورد نیاز سیال: انتقال آب یا سیاالت ویسکوز همراه با مواد جامد ریز با مشخصه گرانروی سینماتیکی تا 23*  

متریال

بدنه پمپ: چدن 

پروانه: چدن

شفت: استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.18 تا  2.2کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

برق ورودی استاندارد: 

3X 220 V – 50 Hz 1  تکفاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر برای عملکرد اتوماتیک پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی
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کد شناسایی مدل پمپ

XSP )0.18 – 0.25 kw( مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP )0.45 – 0.75( kw مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP )1.1 kw( مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP )1.5 – 2.2 kw( مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP-S سری            
پمپ لجن کش استیل تک فاز

پمپ های سری XSP با بدنه استیل مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها 
برای پمپاژ  پساب و فاضالب در مصارف خانگی، شهری و صنعتی مناسب می باشند.

کاربردها

تخلیه فاضالب کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحد های تجاری و پروژه های شهری	 

سیستم تخلیه در واحدهای تصفیه فاضالب شهری و محله های مسکونی	 

مورد استفاده در استخرها و آبیاری مزارع در حومه شهر	 
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 1 تا 16.2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 22 متر

دهانه خروجی: 1 - 2 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

محدوده PH مایع: 4 - 10

محدوده ویسکوزیته سینماتیکی سیال: ~ 23*  *7

1.2* /Kg:حداکثر دانسیته )چگالی) سیال

محدودۀ دمای سیال: حداکثر تا 40  درجۀ سانتیگراد

کیفیت مورد نیاز سیال: انتقال آب یا سیاالت ویسکوز همراه با مواد جامد ریز با مشخصه گرانروی سینماتیکی تا 23* 

مشخصات الکتروموتور

توان: 0.25 تا 1.5 کیلو وات

IP 68 :کالس حفاظت موتور

B :کالس عایق

1X 220 V – 50 Hz  برق ورودی استاندارد: تک فاز

ویژگی های خاص

دارای فلوتر مکانیکی برای عملکرد اتوماتیک پمپ

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی

متریال

بدنه پمپ: استیل

پروانه: استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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کد شناسایی مدل پمپ

)XSP-S )0.25 kw مشخصات پمپ مدل

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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XSP-S )0.75 – 1.5( kw مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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 SWE سری         
پمپ لجن کش

پمپ های سری SWE با بدنه و پروانه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. 
پروانه این پمپ ها از نوع کانالی می باشد که قادر به پمپاژ لجن های حاوی مواد فیبری و ریشه ای است.

کاربردها

تخلیه پساب از مخازن سپتیک و استفاده در واحد های تصفیه فاضالب	 

تخلیه فاضالب کارخانه های چرم، صنایع غذایی و خمیر کاغذ و چاپ و رنگرزی	 

پمپاژ فاضالب از هتل ها، رستوران ها، مدارس و ساختمان های عمومی	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 5 تا 40 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 28 متر

دهانه خروجی: 2 - 3 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40  درجۀ سانتیگراد
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مشخصات الکتروموتور

توان: 1.1 تا 4 کیلو وات

IP X8 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

تعداد پل: 2

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

 3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

محافظ حرارتی داخلی

بلبرینگ از نوع توپی می باشد.

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: چدن

جنس شفت: استیل

سیل سمت الکتروموتور: سیلیکون / کربن

سیل سمت پمپ: سیلیکون / سیلیکون 
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SWE )2 in(مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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SWE )2 ½ in( مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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SWE )3 in(مشخصات پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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 WQ سری            
پمپ لجن کش

پمپ های سری WQ با بدنه و پروانه چدنی مقاوم در مقابل خوردگی برای نصب مستغرق در مایع طراحی و ساخته شده است. این 
پمپ ها برای پمپاژ  پساب و فاضالب در مصارف خانگی، شهری و صنعتی مناسب می باشند.

کاربردها

تخلیه فاضالب کارخانه ها، سایت های ساخت و ساز و واحد های تجاری و پروژه های شهری	 

سیستم تخلیه در واحدهای تصفیه فاضالب شهری و محله های مسکونی	 

مورد استفاده در استخرها و آبیاری مزارع در حومه شهر	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 5 تا 1300 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر ارتفاع 43 متر

دهانه خروجی: 2 - 12 اینچ

حداکثر عمق غوطه وری: 5 متر

محدوده PH مایع: 5 - 9

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40  درجۀ سانتیگراد

1.2*103kg /m3:حداکثر دانسیته )چگالی) سیال
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مشخصات الکتروموتور

توان: 0.75 تا 45 کیلو وات 

IP 68 :کالس حفاظت موتور

F :کالس عایق

دور الکتروموتور: 3000 – 1500 دور بر دقیقه

برق ورودی استاندارد: 

1X 220 V – 50 Hz  تکفاز

3X 380 V – 50 Hz سه فاز

ویژگی های خاص

سیم پیچ الکتروموتورها از جنس مس

پورت خروجی بصورت استاندارد از نوع سر شلنگی می باشد

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

بدنه پمپ: چدن

پروانه: چدن

تا توان 7.5 کیلووات: سیلیکون- سیلیکون / کربن- سرامیک

توان های باال 7.5 کیلووات: سیلیکون- سیلیکون / سیلیکون - سیلیکون
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منحنی های هیدرولیکی
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منحنی های هیدرولیکی
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جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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LGP سری           
موتور پمپ بنزینی

موتور پمپ های بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین برای استفاده در مکان هایی که به هردلیل نمی توان از انرژی برق استفاده کرد 
طراحی و ساخته شده اند، این موتور پمپ ها به همراه شاسی استیل جهت سهولت در حمل و نصب ارائه می شوند.

کاربردها

قابل استفاده در تامین آب و تخلیه منابع کارخانجات، معادن، پروژه های شهری و آبیاری مزارع و ....	 

مناسب برای انتقال آب تمیز با دمای بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

 LGP 10  LGP- A )1(

 LGP- A  LGP- H
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مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 2 تا 60 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 80 متر

نوع سوخت: بنزین

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

شرایط نصب: دارای قاب نگهدارنده با قابلیت نصب و جابه جایی آسان

متریال

شاسی: استیل

لومینیوم بدنه پمپ: آ

پروانه و دیفیوزر: چدن

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک

کد شناسایی مدل پمپ

مشخصات موتور

توان: 1.6 تا 6.5 اسب بخار

42.7 -163 -196 CC :حجم سیلندر

دور موتور: 7500 - 3600 دور در دقیقه

موتور تک سیلندر دو و چهار زمانه هواخنک

ویژگی های خاص

طراحی خاص با خصوصیات ارگونومیک

قابلیت حمل با شاسی کم حجم

کیفیت بسیار باالی موتور با عملکرد عالی و عمر 
طوالنی

طراحی پروانه راندمان هیدرولیکی باال

مصرف سوخت پایین
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LPG مشخصات موتور پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

246

LPG - A مشخصات موتور پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی

مشخصات ابعادی
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اجزای پمپ
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LPG - H مشخصات موتور پمپ های سری

منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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LDP سری              

موتور پمپ دیزل

موتور پمپ های دیزلی لیو با مصرف سوخت پایین برای استفاده در مکان هایی که به هردلیل نمی توان از انرژی برق استفاده کرد 
طراحی و ساخته شده اند، این موتور پمپ ها به همراه شاسی استیل جهت سهولت در حمل و نصب ارائه می شوند.

کاربردها

قابل استفاده در تامین آب و تخلیه منابع کارخانجات، معادن، پروژه های شهری و آبیاری مزارع و ....	 

مناسب برای انتقال آب تمیز با دمای بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد	 

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: از 5 تا 45 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 18 متر

نوع سوخت: گازوئیل

محدودۀ دمای سیال: از 0 تا 40 درجۀ سانتیگراد

شرایط نصب: دارای قاب نگهدارنده با قابلیت نصب و جابه جایی آسان
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مشخصات موتور

توان: 4 اسب بخار

207 CC :حجم سیلندر

دور موتور: 2700 دور در دقیقه

موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک

ویژگی های خاص

طراحی خاص با خصوصیات ارگونومیک

قابلیت حمل با شاسی کم حجم

کیفیت بسیار باالی موتور با عملکرد عالی و عمر طوالنی

طراحی پروانه راندمان هیدرولیکی باال

مصرف سوخت پایین

کد شناسایی مدل پمپ

متریال

شاسی: استیل

لومینیوم بدنه پمپ: آ

پروانه و دیفیوزر: چدن

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک
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منحنی های هیدرولیکی

جدول مشخصات فنی
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مشخصات ابعادی

اجزای پمپ
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PS سری           
کلید کنترل اتوماتیک

کلید های سری PS لیو عمدتا برای کنترل اتوماتیک پمپ های آب خانگی با توجه به فشار تنظیم شده توسط کارخانه طراحی و ساخته 
شده اند. 

کاربردها

کنترل اتوماتیک روشن و خاموش کردن پمپ های آب خانگی	 

مشخصات فنی

1.2/1.5/2.2 bar :تنظیم حداقل فشار برای استارت پمپ

10  bar:حداکثر فشار کاری

سایز رزوه اتصال: 1 اینچ

محدودۀ دمای سیال: حداکثر دمای سیال 60  درجۀ سانتیگراد



www.famcocorp.com

255

مشخصات الکتریکی

حداکثر جریان: 10 آمپر

حداکثر توان پمپ: 1.5 کیلو وات

قطر کابل : 7.5 - 9 میلیمتر

IP 65 :کالس حفاظت

ولتاژ ورودی استاندارد: 

 1X 110~120/220~240 V  تک فاز

50/60 Hz :فرکانس

ویژگی های خاص

قابلیت تنظیم فشار استارت پمپ

در دو نوع ساده و فشارسنج دار

عایق بندی مناسب ست کنترل برای اطمینان از عدم نفوذ مایعات
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VT سری            
منبع انبساط

منابع انبساط لیو سری VT با غشای EPDM قادر به تحمل دما تا 99 درجه سانتی گراد می باشند که این قابلیت، استفاده از آن ها برای 
مصارف آب سرد و آب گرم را امکان پذیر می نماید.

کاربردها

حفظ فشار ثابت در سیستم لوله کشی آب	 

افزایش زمان استراحت پمپ های آب خانگی	 

جلوگیری از نوسانات ناشی از روشن و خاموش شدن پمپ	 

استفاده در سیستم بسته آب گرم موتورخانه	 
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مشخصات فنی

ظرفیت منبع: 24 تا 100 لیتر

8 bar :حداکثر فشارکاری

EPDM جنس غشای الستیکی: پلیمر

سایز رزوه اتصال: 1 اینچ

محدودۀ دمای سیال: حداکثر دمای سیال 99  درجۀ سانتیگراد

ویژگی های خاص

طول عمر باالی غشا تا 50.000 سیکل کاری

تحمل باالی دمای آب تا 99 درجه سانتی گراد

ارائه در مدل های عمودی و افقی
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