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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
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