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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.
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بهترین و کاملترین راحلی برای جابجایی و انتقال سیاالتی با خورندگی باال ، سیال هایژنیک و سیال با ویسکوزیته باال .

حداکثر فشار 10 بار

با  استیل  ای  دنده  پمپ  و  روتوفلوید  برند  با  سیال  جابجایی  آوری  فن  سیستم   : استیل  استنلس  روتاری  ای  دنده  پمپ 
مثبت  جابجایی  روتاری  ای  دنده  پمپ  نوع  از  و  گردد  می  نصب  پایه  روی  بر  و  بوده  خودمکش  تقریبا  که   ،  FTSS  مدل 

می باشد .

راحتی  به  توان  می  را  پمپ  این  ساختاری  قسمتهای  است.  شده  تشکیل  قسمت  سه  از   316 استیل  استنلس  جنس  از   ،  FTSS -مدل 
 SS316 تمیزکاری و تعمیر و نگهداری کرد و همچنین درمواردی از قیبل صنایع غذایی استفاده کرد ، این پمپ های از چرخ دنده و شافت
لیاژ پمپ باعث افزایش طول عمر پمپ می گردد . شافت پمپ توسط تفلون روکش  تشکیل شده است که متریال استفاده شده در آ
شده و خود روغنکاری می گردد و از بوشها و آب بند انجام شده و بر اساس و استاندارد GFO تولید می گردد که در این روش نشتی 

پمپ تقریبًا صفر می گردد .

پایه و براکت زیرین پمپ درصورت نصب با زاویه مناسب بر روی شاسی باعث تسهیل کوپله و شاسی شدن پمپ با الکتروموتور می گردد 
در این پمپ ها طراحی محکمی دارند و ساختار آنها باعث افزایش سرویس و نگهداری مناسب پمپ های می گردد . 

ورودی و خروجی پمپ از قبیل "1/4 تا "2.5 در دسترس می باشد این پمپ ها می توانند تا فشار 10 بار و از دبی 8 لیتر / دقیقه تا 300 
لیتر در دقیقه می تواند داشته باشد .و از ارتفاع 1متر تا 5 متر و با دور 1450 درو می تواند مکش منفی داشته باشد و همچنین این پمپ 

ها می توانند تا حداکثر ویسکوزیته 100000SSU یا 20000CST و با دمای 2000C کارکرد داشته باشد .

روتوفلوید ROTOFLUID ، پمپ روتاری دنده جناقی

پمپ دنده ای استیل 316

FTSS : مدل
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متریال پمپ :

FTSS برای مدل جنس بدنه پمپ :  

مدل: )CF8M( استیل 316

پوشش جلو: )CF8M( استیل 316     

پوشش عقب: )CF8M( استیل 316

برآمدگی: )CF8M( استیل 316

پکینگ:تفلون 

آب بند:پکینگ تفلون

بوش:تفلون

پایه نگهدارنده:فوالد

مهره:استیل 316      

شافت:استیل 316

دنده ها:استیل 316    

کوپلینگ اتصال:استیل 304

مشخصات فنی :

   RPM 1450  دبی پمپ در دور

ساختار ساده و مناسب پمپ جهت تعمیر و نگهداری آنها آسان می باشد .

مدلسایز ورودی و خروجیلیتر بر دقیقهگالن بر دقیقهمترمکعب بر ساعت
0.502.28.331/4“ X 1/4"FTSS - 025

1.004.416.663/8“ X 3/8"FTSS - 040

1.506.625.001/2“ X 1/2"FTSS – 050

2.008.833.333/4“ X 3/4"FTSS -075

3.0013.250.001“ X 1"FTSS -100

6.0026.4100.01¼“ X   1¼"FTSS – 125

7.5033.0125.01½“ X 1½ "FTSS – 150

12.0052.8200.02“ X 2"FTSS -200

18.0080.0300.02½“ X 2½ "FTSS -250
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امکانات :

-روکش تفلون و بوش DU اجازه کارکرد خشک و روان مناسب می باشد

-خودمکش

-چرخنده یک طبقه ای 

-اجازه طراحی چند طبقه ای 

-جابجایی مثبت 

-ضدخوردگی 

عملکرد و مورد استفاده :

-صنایع غذایی شامل روغن ، کره ، پالپ میوه ، سس غذایی و گیاهی 

-صنایع دارویی 

-صنایع بهداشتی و آرایشی

-رنگها و رزین ها

-صنایع شیمیایی برای مواد شیمیایی خورنده 

-چاپخانه ها و رنگرزی

-مواد شیمیایی خاص و صنایع اسیدی

جدول مشخصات:

استنلس  جنس  از  و  مثبت  جابجایی   ، جهته  دو  خودمکش  پمپ  یک   "FTSS" تایپ  ای  دنده  پمپ    "ROTOFLUID" روتوفلوید 
ساده را  روانکاری  که  شده  ساخته  تفلون  بند  آب  و  شافت   / نیترات  آبکاری  دنده  چرخ  و  شده  ساخته   )SS316(  استیل 

می کند .

تکنولوژی پیشرفته جهت سیاالت ویسکوزیته :

MATERIAL OF CONSTRUCTION

 AISI- S.S.316Dom NutAISI – S.S .316R.H.& L.H.GearCF8M – S.S.316Pump Body

”Z"Pack teflon SealingAISI – S.S .316Rotor/Stator ShaftCF8M – S.S.316Front  Cover

Teflon SheetPacking Teflon coated"DU"Bush BearingsCF8M – S.S.316Back Cover

AISI S.S .316Key for couplingC.I.Gr. – 20 IS 210Mounting BracketCF8M – S.S.316Gland Cover
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نکته مهم : برای بدست آوردن توان مصرفی الکتروموتور مورد نیاز بر اساس داده جدول باال ، فشار نقطه کاری را در قدرت اسب بخار 
ضرب می کنیم و بعالوه مقدار ویسکوزیته کنید ، ویسکوزیته مناسب را مورد نظر قرار دهید .

تمام سایزهای FTSS بر اسای دور الکتروموتور 1400 طراحی شده اند و مناسب هستند برای ویسکوزیته تا CST500 ، برای سایز کوچکتر 
تا 1 اینچ دوران پمپ 1400 دور مناسب بوده که برای سیال ویسکوزیته تا CST1000 توان اسب بخار را مازاد در نظر می گیریم . برای سایز 
1 اینچ به باالتر از دور 900 استفاده می کنیم تا حدود CST1000 ویسکوزیته سیال باشد و هرچقدر سیال ویسکوزیتر باشد ناچار هستیم از 

دور پایین تر)بوسیله اینورتر یا گیربکس( بابت پمپاژ سیال در نظر گرقته شود .

WT
OF

 PUMP
IN
KG

PUMP DIMENSION

Unit
H.P
Per
Kg

press

POWER REQ

CAPACITY
at 1440 RPM

PORT
SIZE
NRT

PUMP
MODEL

sx MOUNTING & SHAFTOVER ALL
NO LOAD
 VISCOUS

H.P.at

B1P
Q

C
C1

D
D1H1HE2E1EL2L1H2F

GA500
CST

200
CSTM3/hrUS

GPMLPM
 1/4"
1/4”X025

2.0025
41711.5

50.563120403594101
54

1290.020.250.200.502.28.33
133812.5

3.002541711.5577179.51205035.598.5112611340.040.400.351.004.416.66 3/8"
3/8”X040

3.502513385771861205041103112141440.060.500.401.506.625.00 1/2"
1/2”X050

4.503552514638098.5140554612312372.51690.0850.550.452.008.833.33 3/4"
3/4”X075

5.003516310.57390861405452115128171670.130.600.503.0013.250.00   1"
1”X100

7.00386301869901111385066143139902090.280.850.656.0026.4100
   1¼"

  X
1¼“

125

10.503820.5312791001111535073151149212240.350.950.757.5033.01251½" X 
1½“150

20.504083024871121231907085161.51671032460.451.150.909.0039.61502" X 
2“

200

24.004027514871121281907097179167252760.601.251.0012.0052.8200200

35.00508402810213216020085932061971222990.651.401.2015.0065.02502½" X 
2½“

250

40.00503251610213216220085101218197303190.771.651.4018.0080.0300250

MODEL – SIZE – CAPACITY & POWER CHART
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