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دربـــــــاره شــــركــــت  فـــــــامـــــــكــــــو

شركت فن آوران آریا محـور )فامكو( با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، 
فروش، تعمیرات و خدمات پس از فروش انواع الكتروپمپ های صنعتی و با داشتن چندین نمایندگی رسمی 
و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد استفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، 
غذایی و سایر كارخانجات صنعتی در داخل و خارج از كشور با رعایت اصول فنی و كیفی در جهت ارتقاء سطـح 
آنها تالش می نمـاید. این شــركت در راسـتای نظام مـند نمـودن فرآینــدها، سیسـتم مدیریت یكـپارچه تحـت 
اســـتاندارد های بین المللــی OHSAS ,2004 :ISO14001, 2008 :ISO9001 18001: 2007 را به عنوان مدل 
اجرایی انتـــخاب نمـــوده است و اعتقاد دارد خدمت در پهنه سازندگی برای حضور گسترده تر و موفق تر در 
ی ابزار نوین مدیریتـی می باشد. لذا شركت فن آوران آریا محور  پروژه های ملی و بین المللی، نیازمند به كارگیر

خدمات قابل ارائه را به شرح ذیل اعالم می دارد:
واردات و فروش انواع الكتروپمپ های صنعتی .	 
ی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد 	  ی ، بهینه ســاز طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهدار

ی، پتروشیمی و . . . استفاده در صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو ساز
مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از كارگروه های تخصصی همانند كارگروه ســیمان ، 	 

ی و . . .  ز فوالد ، كاشی و سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، كشاور

شــركت فامكو خط مشــی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن 
می داند:

ی ،ارتقــاء كیفیــت و بهبود مســتمر مدیریت یكپارچــه از طریق 	  تــالش بــرای افزایش رضایت مندی مشــتر
شناسایی،اجراء كنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح كیفی مورد انتظار .	 
آموزش مســتمر و مداوم به منظور رشــد مهارت های كاركنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت 	 

ی از استعدادها و خالقیت كاركنان.  یكپارچه با بهره گیر

مــــــــــــه  مـــــــقــــــد

به طور كلی پمپ دستگاهی است كه انرژی مكانیكی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی كه از آن عبور می 
نماید منتقل می كند.

تقسیم بندی پمپ ها بر اساس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به سیال، نوع سیال،متریال به كار 
رفته در ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اكثر منابع و مراجع ترجمه شده، این تقسیم بندی بر اساس مسائل تئوریک و آكادمیک بوده و بیشتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

در این نوشتار سعی بر این بوده كه آشنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اساس موارد عملی و 
كاربردی صورت پذیرد.

 در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشاوره و اطالعات فنی بیشتر با كارشناسان شركت فامكو تماس حاصل 
فرمایید و یا به سایت www.famco.co.ir    مراجعه كنید.
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»با سپاس خداوند متعال«

بــا ادای احترام به كلیه مخاطبین و مصرف كنندگان محصوالت پمپ بلند كاســت تهران و با تشــكر 
از كلیــه دســت اندركاران این واحد تولیــدی كه با زحمات بی دریغ خود محصــوالت تولیدی خود را با 
موفق تریــن و بهترین كیفیت موجود در ســطح جهانــی نزدیک نموده اند و تبریــک به جامعه صنعت 
ایرانی از اینكه برای اولین بار هموطنان شــما در صنایع پمپ بلند كاســت تهران با ســعی و كوشــش 
خود توانسته اند انواع نمونه های پمپ های بلند كاست خارجی را در كشور عزیزمان ایران با استفاده 
از صــد درصد تولیدات و توان داخلی ســاخته و با كمال افتخار به خارج كشــور صادر نمایند و در اكثر 
وش قــرار داده و با  نمایشــگاه های خــارج از كشــور علی الخصــوص در نیویــورک آمریكا در معــرض فر

و شوند. وبه ر استقبال بسیار خوبی ر
پمپ های بلند كاســت تهران با تأییدیه مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )به شماره 
50804 مــورخ 1372/9/20( و بــا تأییدیه دانشــگاه صنعتی شــریف )به شــماره 28/26416 مورخ 
1364/11/14 و 47096 مــورخ 1372/8/15( و بــا بهترین راندمان و كیفیــت و با مرغوب ترین مواد 
وش( در دسترس همگان قرار  اولیه در ســطح كشور )با دو ســال گارانتی و ده سال خدمات بعد از فر

داده و اولین شركت صادر كننده پمپ سیركوالتور به خارج از كشور می باشد.

هیأت مدیره صنایع پمپ بلند كاست تهران

درباره شركت پمپ بلند كاست تهران
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مشخصات عمومی محصوالت صنایع پمپ تهران

وموتور الكتر
زش و بی صدای الزمه اولیه هر پمپ آب گرم است، از عالی ترین كیفیت برخوردار بوده و تمام موتورهای  وموتور بدون لر الكتر

تک فاز و سه فاز به توان1/8 و 1/6 و1/2 و 1 و 1/5 و 3 اسب بخار با دقیق ترین مشخصات ساخته می شود .

ویس آسان سر
ویس آنها بسیار آسان بوده و قابلیت  پمپ  های بلند كاست تهران با مشخصات و استانداردهای دقیقی ساخته شده است. سر
ویس پمپ ها را  تعویض قطعات را میسر می سازد. با باز نمودن چند عدد پیچ به سه قسمت جداگانه تقسیم می شود و امكان سر

بدون باز كردن اتصاالت از لوله  را فراهم می نماید.

وانه گریز از مركز پر
وانه گریز از مركز واقعی است و ساختمان  وانه با طراحی مخصوص، یک پر این پر
ی می كند  بی نظیر آ ن به طور موثر از جمع شــدن هوا  در ســطح كاسه نمد جلوگیر
و دوام طوالنی كاسه نمد و كار بی صدای پمپ را تضمین می نماید. تلرانس های 

دقیق فاصله بین پرده و بدنه پمپ نشت آن را به حداقل می رساند.
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كاسه نمد مكانیكی )مكانیكال سیل(
ی دارد. ماده بســیار سختی كه  ی می كند و ســابقه طوالنی و موفقیت آمیز این كاســه نمد از نفوذ آب به داخل یاتاقان ها جلوگیر

كاسه نمد از آن ساخته شده است و دقتی كه در ساخت آن به كار رفته، ضامن كار مداوم آن می باشد.

ی وغنكار سیستم ر
ن  وغن به وسیله نمدهای صنعتی از مخز ی پمپ های بلند كاســت تهران بسیار ساده و بی اندازه مؤثر اســت. ر وغنكار سیســتم ر

وغن نگه می دارد. ون ر وغن باال آمده و محور و یاتاقان های را دائمًا در ر

كوپلینگ های صدا خفه كن
زش و صدا را خفه می كند، از آنجا  وهایی اســت كه با فنر به یكدیگر وصل شــده اســت ، این حالت لر این كوپلینگ ها دارای باز
ورت های اولیه هر پمپ ســیر كوالتور آب گرم می باشــد، این اتصاالت قابل انعطاف یكی از مزایای مهم  كه نداشــتن صدا یكی از ضر
پمپ های بلند كاست تهران به شمار می آیند و كار آنها چنان موفقیت آمیز بوده است كه از آنها در تمامی پمپ ها استفاده می شود .

محور دقیق )شافت(
رگی را تشــكیل می دهند.  رگی اســتفاده شــده اســت كه ســطوح یاتاقانی بز برای محور، پمپ های بلند كاســت تهران از قطعه بز
طوقه مخصوص ضد ضربه كه یكپارچه به محور ســاخته شــده اســت از حركت ضربه ای انتهای محور كه موجب خرابی كاسه نمد و 

ی می كند. یاتاقان ها می شود، جلوگیر



6

Type A B C

S 100 1,1¼"   1.8 16.7 20.3

H.V 1 ½" 3.2 22.1 28.5

H.V 2" 3.2 22.2 26.4

AA 1 ½" 3.2 31 37.4

AA 2" 2.2 29.6 34

LD3 2 ½" 2.4 26.5 31.3

PD37 3" 2.8 31.5 37.1

PD38 3" 2.8 31.5 37.1

A6 2" 2.2 35.6 40

A7 2" 2.2 35.6 40

PD40 3" 3 37.5 43.5

ET 65-20 2½" 2.4 47.5 52.3

ET 65-16 2 ½" 2.4 47.5 52.3

ET 50-20 2" 2.4 43 47.8

ET 50-16 2" 2.4 43.5 48.3

ی بلند یاتاقان های برنز
ی كه به قدر  برای تراز نگاه داشتن دقیق محور محور پمپ ها از یاتاقان های برنز
ی در هر  وغنكار كافی بلند هســتند، اســتفاده شده اســت. یک شــیار مخصوص ر
وی ســطح یاتاقان ها میسر سازد،  وغن را ر یاتاقان ایجاده شــده تا گردش ثابت ر
ایــن خصوصیــات با تركیــب یكدیگر كاركرد نــرم و با اطمینان و بی صــدای پمپ را 

تضمین می كنند.

مشخصات ویژه
 	175 Psi :ی حداكثر فشار كار
 	120° C :حداكثر دمای عمل
ل دما و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ.	  كاركرد بطور متناوب برای سیستم های بسته با استفاده از كنتر
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توضیحات محصول:
وجی 1 اینچــی و با قــدرت موتور1/12  ی S25 بــا دهانــه خر پمپ هــای ســر
اســب بخار، تک فــاز در مــدل كوپلینــگ دار )صداگیر( بــه بازار ارائه می شــود كه 
معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های دو 

طبقه و تا 300 مترمربع به كار گرفته می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به  طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه كوپلینگ دار 
و واســطه یكسره ساخته می شــود كه با انتخاب مصرف كنندگان محترم تحویل 

می گردد.

S25 1’’                H.P                     1P.H
6

5

4

3

2

1

0 5                       10                     15                      20                   25

Foot

Gallon

Gall./M

1
12

S25 1''

S 25



8

توضیحات محصول:
ی''S25 11/4 بــا دهانه ''1/4 1 اینچی و بــا قدرت موتور1/8  پمپ های ســر
اســب بخار، تک فــاز در مــدل كوپلینــگ دار )صداگیر( بــه بازار ارائه می شــود كه 
معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های دو 

طبقه و تا 350 مترمربع به كار گرفته می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به  طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه كوپلینگ دار 
و واســطه یكسره ساخته می شــود كه با انتخاب مصرف كنندگان محترم تحویل 
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توضیحات محصول:
ی ½HV1 با دهانه ½1 اینچی با قدرت موتور 1/6 اســب بخار، در  پمپ ســر
دو مــدل كوپلینــگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائه می شــود كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 
ســاختمان های دو طبقــه و تــا 250 مترمربــع بــه كار گرفته می شــود و برای به 
گــردش در آوردن آب گــرم مصرفــی در ســاختمان های تــا پنــج طبقــه نیز قابل 

استفاده می باشد.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر

HV1                   H.P                     1P.H

10

5

0                         10                   20                    30                     40                    50
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   HV 1½''

HV 1½

این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.



10

توضیحات محصول:
ی HV2 با دهانــه 2 اینچی و با قدرت موتور 1/6 اســب بخار  پمپ هــای ســر
در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائه می شــود كه معموال برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 
ســاختمان های دو طبقــه و تــا 250 مترمربــع بــه كار گرفته می شــود و برای به 
گردش درآوردن آب  گرم مصرفی در ساختمان های تا پنج طبقه نیز قابل استفاده 

می باشد. جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یكسره توصیه می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
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این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی ½AA1 با دهانه ½1 اینچی و با قدرت موتور1/3 اسب بخار  پمپ های سر
تک فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( 
بــه بــازار ارائه می شــود كه معمــواًل برای به گــردش در آوردن آب در سیســتم 
شــوفاژ در ســاختمان های ســه طبقه و تا 350 مترمربع به كار گرفته می شــود و 
برای به گردش در آوردن آب گرم مصرفی در ســاختمان های تا شــش طبقه نیز 
قابل استفاده می باشد. جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یكسره توصیه 

می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 
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ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی AA2 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1/2 اســب بخار،  پمپ هــای ســر
تک فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( 
بــه بــازار ارائه می شــود كه معمواًل بــرای به گــردش درآوردن آب در سیســتم 
شــوفاژ در ســاختمان های ســه طبقه و تا 400 مترمربع به كار گرفته می شــود و 
برای به گردش در آوردن آب گرم مصرفی در ســاختمان های تا شــش طبقه نیز 
قابل استفاده می باشد. جهت مصارفی دائمی نوع دارای شفت یكسره توصیه 

می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 
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ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی AA2 با دهانــه 2 اینچی و با قدرت موتور3/4 اســب بخار،  پمپ هــای ســر
تک فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( 
به بازار ارائه می شود كه معمواًل برای به گردش درآوردن آب در سیستم شوفاژ 
در ســاختمان های چهار طبقه و تا 450 مترمربع به كار گرفته می شــود و برای به 
گــردش در آوردن آب گــرم مصرفی در ســاختمان های تا هشــت طبقه نیز قابل 
اســتفاده می باشــد. جهــت مصارفــی دائمی نوع دارای شــفت یكســره توصیه 

می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
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این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی A6 با دهانــه 2 اینچی و بــا قدرت موتــور 1 اســب بخار تک فاز و  پمپ هــای ســر
ســه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( 
بــه بــازار ارائــه می شــود و از پرمصرف ترین پمپ هــای تولید صنایع بلند كاســت 
تهران می باشــد كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 
ســاختمان های چهار طبقه و تا 650 مترمربع به كار گرفته می شود. این پمپ تا نه 

طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.
وز هر اشكالی ب طور  این پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیــه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و 

ویس و تعمیر است. واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
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ایــن پمــپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كــه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.



15

توضیحات محصول:
ی A6 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1 اســب بخار، تک فاز و  پمپ های ســر
ســه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شــفت یكسره( 
بــه بــازار ارائه می شــود و از پرمصرف ترین پمپ های تولید صنایع بلند كاســت 
تهران می باشــد كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شوفاژ در 
ســاختمان های چهار طبقه و تا 650 مترمربع به كار گرفته می شــود. این پمپ تا 

نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.
وز هر اشكالی به طور  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال سیل و 
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ویس و تعمیر است. واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی A7 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1/5 اســب بخار تک فاز  پمپ های ســر
و سه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ ) شفت یكسره ( 
بــه بــازار ارائه می شــود و از پرمصرف ترین پمپ های تولید صنایع بلند كاســت 
تهران می باشــد كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شوفاژ در 
ســاختمان های چهار طبقه و تا 650 مترمربع به كار گرفته می شــود. این پمپ تا 

نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.
وز هر اشكالی به طور  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال سیل و 
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ویس و تعمیر است. واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی A7 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1/5 اسب بخار، تک فاز  پمپ های سر
و سه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شفت یكسره( 
بــه بــازار ارائه می شــود و از پرمصرف ترین پمپ های تولید صنایع بلند كاســت 
تهران می باشــد كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شوفاژ در 
ســاختمان های چهار طبقه و تا 650 مترمربع به كار گرفته می شــود. این پمپ تا 

نه طبقه برای آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.
وز هر اشكالی به طور  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال سیل و 

ویس و تعمیر است. واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
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این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی PD37 با دهانــه 3 اینچی و با قدرت موتور3/4 اســب بخار،  پمپ های ســر
تک فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شفت یكسره( به 
بازار ارائه می شــود كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در 

ساختمان های سه طبقه و تا 450 مترمربع به كار گرفته می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمــپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كــه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال سیل و 

ویس و تعمیر است. واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتــی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار 
و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب مصرف كنندگان محترم تحویل 
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می گردد.
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توضیحات محصول:
ی PD40 با دهانه 3 اینچــی و با قدرت موتور 2 اســب بخار،  پمپ هــای ســر
تک فاز و ســه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شفت 
یكســره( بــه بازار ارائه می شــود كــه معمواًل بــرای به گــردش در آوردن آب در 
سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های پنج طبقه و تا 1000 مترمربــع به كار گرفته 

می شود.
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واسطه كوپلینگ دار 
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و واسطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی PD40 با دهانه 3 اینچــی و با قدرت موتور 2 اســب بخار،  پمپ هــای ســر
تک فاز و ســه فاز در دو مدل كوپلینگ دار )صداگیر( و یا بدون كوپلینگ )شفت 
یكســره( بــه بازار ارائه می شــود كــه معمواًل بــرای به گــردش در آوردن آب در 
سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های پنج طبقه و تا 1000 مترمربــع به كار گرفته 

می شود. 
وز هر اشــكالی  ایــن پمپ مجهز به سنســور حرارتی می باشــد كه در صورت بر

ی می نماید. به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاست تهران دارای مكانیكال سیل 

ویس و تعمیر است. و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
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این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی 16-50 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1 اسب بخار،  پمپ های اتا ترم سر
تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شفت یكسره( به بازار ارائه می شود 
 برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های 

َ
كه معمواًل

پنج طبقه و تا 800 مترمربع به كار گرفته می شود.
ی بلند كاســت  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ســاز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاتــرم آن می باشــد كه مصــرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ، چیلــر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این ســر

می نمائیم.
وز هر اشكالی به طور  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
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ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واســطه می باشــد و به راحتی قابل ســر
تعمیر است.

این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی 16-50 با دهانه 2 اینچی و با قدرت موتور 1 اسب بخار،  پمپ های اتا ترم سر
تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شفت یكسره( به بازار ارائه می شود 
كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های 

پنج طبقه و تا 800 مترمربع به كار گرفته می شود. 
ی بلند كاســت  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ســاز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاتــرم آن می باشــد كه مصــرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این ســر

می نمائیم.
وز هر اشكالی به طور  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن آن جلوگیر
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ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واســطه می باشــد و به راحتی قابل ســر
تعمیر است.

این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی 20-50 با دهانــه 2 اینچــی و با قــدرت موتور 1/5  پمپ هــای اتــا تــرم ســر
اســب بخار، تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائه می شــود كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 

ساختمان های شش طبقه و تا 1000 مترمربع به كار گرفته می شود.
ی بلند كاســت  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ســاز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاترم آن می باشــد كــه مصرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران، ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این ســر
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می نمائیم.
وز هر اشكالی به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. آن جلوگیر
ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واســطه می باشــد و به راحتی قابل ســر

تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی 20-50 با دهانــه 2 اینچی و با قــدرت موتور 1/5  پمپ هــای اتاتــرم ســر
اســب بخار تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائه می شــود كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 

ساختمان های شش طبقه و تا 1000 مترمربع به كار گرفته می شود.
ی بلند كاست  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ساز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاتــرم آن می باشــد كه مصــرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این ســر

می نمائیم.
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وز هر اشكالی به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر
ی می نماید. آن جلوگیر

ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر
تعمیر است.

این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 
مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
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توضیحات محصول:
ی 16-65 با دهانــه ½2 اینچی و با قــدرت موتور 2  پمپ هــای اتاتــرم ســر
اســب بخار تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائــه می شــود كه معمواًل برای به گردش درآوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 
ســاختمان های هفت طبقه و تا 1200 مترمربع به كار گرفته می شود. این پمپ 
برای به گردش درآوردن آب گرم مصرفی جهت ســاختمان های تا 18 طبقه نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.
ی بلند كاست  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ساز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاترم آن می باشــد كــه مصرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران، ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،   چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال مصرف این ســر

50

40

30

20

10

0 20        40        60         80      100     120     140    160     180     200    220    240

Foot

Gallon

Gall./M

ET 65-16             2H.P          3&1P.H

ET 65-16  )تک فاز( 

ET 65-16 )تک فاز(

می نمائیم.
وز هر اشكالی به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. آن جلوگیر
ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واسطه می باشد و به راحتی قابل سر

تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
ضمنًا در صورت استفاده از دهانه 2 اینچی می بایست از فلنچ مناسب استفاده نمود.
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توضیحات محصول:
ی 16-65 با دهانــه ½2 اینچی و با قــدرت موتور 2  پمپ هــای اتاتــرم ســر
اســب بخار، تک فاز و ســه فاز در مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار 
ارائه می شــود كه معمواًل برای به گردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در 
ســاختمان های هفت طبقه و تا 1200 مترمربع به كار گرفته می شود. این پمپ 
برای به گردش در آوردن آب گرم مصرفی جهت ســاختمان های تا 18 طبقه نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.
ی بلند كاست  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ساز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاترم آن می باشــد كــه مصرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران، ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بوده و طراحی آن به نحوی اســت كه پمپ دائمــًا كار كند و ما 
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ی از پمپ  ها را توصیه می نمائیم. برای ساختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این سر
وز هر اشكالی به  طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. آن جلوگیر
ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واسطه می باشد و به  راحتی قابل سر

تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكسره ساخته می شود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
ضمنًا در صورت استفاده از دهانه 2 اینچی می بایست از فلنچ مناسب استفاده نمود. 
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توضیحات محصول:
ی 20-65 با دهانه ½2 اینچی )با تغییر فلنج می توان آن   پمپ های اتاترم ســر
را بــه 3 اینــچ تبدیل نمود( و با قدرت موتور 3 اســب بخار، تک فاز و ســه فاز در 
مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكسره( به بازار ارائه می شود كه معمواًل برای به 
گردش در آوردن آب در سیستم شوفاژ در ساختمان های ده طبقه و تا 1600 
مترمربــع بــه كار گرفته می شــود. این پمپ بــرای به گــردش در آوردن آب گرم 

مصرفی جهت ساختمان های تا 18 طبقه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ی بلند كاســت  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ســاز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاترم آن می باشــد كــه مصرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران، ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بــوده و طراحی آن به نحوی اســت كــه پمپ دائمــًا كار كند و 
ی از پمپ ها را توصیه  ما برای ســاختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این ســر
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می نمائیم.
وز هر اشكالی به طور اتوماتیک موتور را از سیستم خارج و از سوختن  این پمپ مجهز به سنسور حرارتی می باشد كه در صورت بر

ی می نماید. آن جلوگیر
ویس و  كلیه پمپ های تولیدی صنایع پمپ بلند كاســت تهران دارای مكانیكال ســیل و واســطه می باشــد و به راحتی قابل ســر

تعمیر است.
این پمپ با دو ســال گارانتی و در دو نوع مختلف دارای واســطه كوپلینگ دار و واســطه یكســره ســاخته می شــود كه با انتخاب 

مصرف كنندگان محترم تحویل می گردد.
ضمنًا جهت استفاده از دهانه 3 اینچی می بایست از فلنج مناسب استفاده كرد. 
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توضیحات محصول:
ی 20-65 با دهانه ½ 2 اینچی )با تغییر فلنج می توان  پمپ های اتاترم ســر
آن را به 3 اینچ تبدیل نمود( و با قدرت موتور 3 اســب بخار، تک فاز و ســه فاز 
در مدل بدون كوپلینگ )شــفت یكســره( به بازار ارائه می شود كه معمواًل برای 
بــه گــردش در آوردن آب در سیســتم شــوفاژ در ســاختمان های ده طبقــه و تا 
1600 مترمربع به كار گرفته می شود. این پمپ برای به گردش در آوردن آبگرم 

مصرفی جهت ساختمان های تا 18 طبقه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ی بلند كاست  ی پمپ های تولیدی صنایع پمپ ساز یكی از پرمصرف ترین ســر
ی  ی اتاترم آن می باشــد كــه مصرف آنها در سیســتم حــرارت مركز تهــران، ســر
ویشــن و... قابل اســتفاده می باشــد كــه دارای  ر به صــورت شــوفاژ،  چیلر، ابز
مكانیــكال ســیل بوده و طراحی آن به نحوی اســت كه پمپ دائمــًا كار كند و ما 
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ی از پمپ ها را توصیه می نمائیم. برای ساختمان های پنج طبقه به باال، مصرف این سر
ضمنًا برای كاربرد این نوع پمپ با دهانه 3 اینچی می بایست از فلنج مناسب استفاده كرد.



29


