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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 .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
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، تصویــه آب خانگــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، 
ســیم و کابــل، تهویــه متبــوع، 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. این شــرکت در راسـتای نظام 
 ISO9001:2008 ,ISO14001 :مـــند نمـــودن فرآینــدها، سیسـتم مدیریت یکـــپارچه تحـت اســـتاندارد های بین المللی
OHSAS 18001 :2007,2004 را به عنوان مدل اجرایی انتـخاب نمـوده است و اعتقاد دارد خدمت در پهنه سازندگی 
برای حضور گسترده تر و موفق تر در پروژه های ملی و بین المللی، نیازمند به کارگیری ابزار نوین مدیریتـی می باشد. لذا 

این شرکت خدمات قابل ارائه را به شرح ذیل اعالم می دارد:
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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پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

اصــول کار ایــن پمپهــا با اســتفاده از نیروی گریز از مرکز ناشــی از دوران پره های متحرک پایه گذاری شــده اســت.موتور 
محرک ، پروانه پمپ را باسرعتی برابر سرعت چرخش روتور می چرخاند، چرخش پروانه، باعث افزایش انرژی سیال وارد 
شــده به پمپ می شــود.در این وضعیت به ســیال در نیروی گریز از مرکز و نیروی چرخش واردمی شــود و باعث افزایش 
ســرعت ســیال می گردد.بدنه پمپ به گونه ای طراحی شــده است که انرژی سرعتی ســیال رابه انرژی فشاری تبدیل 
می نماید. ذرات ســیال با کمک پره های متحرک به ســوی پره های ثابت و مجراهای هدایت کننده و بوســیله آنها نیز به 
ســوی لوله خروجی پمپ فرســتاده و فشــرده می شــوند.امروزه بجز در موارد اســتثنایی که از پمپ های تناوبی اســتفاده 
می شود، در بیشتر کاربردهای آبرسانی از پمپ های گریز از مرکز استفاده می شود. برتری این پمپها بر پمپ های تناوبی 
در ارزانی آنها، کاربرد آســان تر و ایمنی بیشــتر در کار می باشــد. عیب این پمپها حساســیت آنها در برابر مواد معلق به ویژه 
ماسه و کم بودن بازده آنها است. البته با تغییراتی در شکل و تعداد پره ها می توان از حساسیت آنها در این زمینه است.

ولی این کار معموال همراه با پایین آمدن ارتفاع تلمبه زنی و بازده آنها می باشد.

 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

به طور کلی پمپ دســتگاهی اســت که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به ســیالی که از آن عبور می نماید 
منتقل می کند.

تقســیم بندی پمپ ها بر اســاس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به ســیال، نوع سیال،متریال به کار رفته در 
ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.

در اکثــر منابــع و مراجــع ترجمــه شــده، این تقســیم بندی بر اســاس مســائل تئوریک و آکادمیــک بوده و بیشــتر، پمپ های 
سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.

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

 در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشــاوره و اطالعات فنی بیشــتر با کارشناســان شــرکت فامکو تماس حاصل 
فرمایید و یا به ســایت www.famco.co.ir    مراجعه کنید.
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        مقدمه
باتوجه به افزایش روز افزون ســاخت و ســازهای شــهری و محدودیت های شبکه آبرسانی شهری  و عدم 
تناســب این گســترش با امکانات آبرســانی، لزوم پیش بینی تجهیزات و امکانات خاص جهت تامین فشار آب 
مصرفی ســاختمان ها که در تمامی ســاعات شــبانه روز آب را جهت کلیه مصارف بهداشــتی با فشــار مناسب و 
ثابت در دســترس قرار دهد، بیش از پیش احســاس می شود.یکی از راه های متداول و امروزی تامین آب با 
فشار ثابت در کلیه نقاط مصرف ساختمان ها، استفاده از بوستر پمپ های آبرسانی می باشد، هدف از ارائه 
این مجموعه عالوه بر معرفی بوســتر پمپ ها، تبین اصول طراحی شــبکه آب مصرفی و تعیین ظرفیت و فشــار 

شبکه آب بهداشتی در ساختمان ها می باشد.

      روشهای تامین فشار مورد نیاز برای یک سیستم

برای تامین فشــار مورد نیاز برای یک سیســتم، با توجه به نوع سیســتم می توان از روشــهای زیر اســتفاده 
کرد:

1-تامین فشــار سیســتم از طریق فشــار موجود در لوله اصلی ورودی ساختمان که از شبکه آبرسانی شهری 
تامین می گردد.

2-استفاده از مخازن ثقلی در باالی ساختمان که فشار از طریق پمپ تامین می گردد.
3-استفاده از مخازن تحت فشار که این فشار نیز از طریق پمپ تامین می گردد.
4-استفاده از بوستر پمپ که برای بدست آوردن فشار و دبی باال کاربرد دارد.
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     بوستر پمپ:
بوســتر پمپ به دســتگاهی اتالق می گردد که دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شــده باشــند تا بتوانند دبی و 

هد مورد نیاز را با کمترین انرژی و باالترین راندمان تامین نمایند.

     اساس کار بوستر پمپ:
وظیفــه بوســتر پمــپ ثابت نگه داشــتن فشــار الزم برای تامین شــبکه مصــرف با توجه به الگــوی متغیر مصرف می باشــد.از اینرو 
هنگامیکه در شبکه، مصرفی وجود نداشته باشد ، فشار در شبکه افت پیدا می کند و برای جبران این افت، اولین پمپ شروع به 
کار می کند.اگر این پمپ قادر به تامین فشــار نباشــد، پمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدار می شــوند تا فشــار را در محدوده 
معینی، ثابت نگه دارند.هنگامیکه مصرف کم یا متوقف می شــود، پمپ ها نیز به ترتیب از مدار خارج می شــوند.کاًل پمپهای بوســتر 

پمپ با توجه به الگوی مصرف، به مدار وارد و یا از آن خارج  می شوند.

     موارد استفاده از بوسترپمپ:
1-آبرســانی ســاختمان هــای مختلــف ماننــد برجهــا، بیمارســتانها، مــدارس، ســالنهای تفریحی-ورزشــی، مجموعــه هــای صنعتــی، 

کارخانجات، مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و ....
2-تامین سیستم اطفاء حریق
3-مصارف کشاورزی و آبیاری
مزایای استفاده از بوستر پمپ

1-محدوده و سیعی را از جهت تنوع مصرف پوشش می دهد.
2-وقتی نوســانهای مصرف کننده بســیار زیاد باشــد، بجای اســتفاده از یک پمپ بزرگ، از چند پمپ کوچک که به صورت بوســتر 
پمپ هستند، استفاده می شود تا بتوان بسته به نیاز تعدادی از آنها را به کار واداشت و از کارکردن بیهوده بقیه جلوگیری نمود. 

در حقیقت استهالک و مصرف انرژی به حداقل می رسد.
3-به دلیل اینکه بوستر پمپ از اجزای مختلف متصل به هم تشکیل شده است ، می توان با جداکردن این اجزا، بوستر پمپ را 

به سهولت حمل و در مکان مناسب نصب کرد.
4-کارکــرد دائمــی بوســتر پمپ را می توان با گذاشــتن یک پمــپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابی یک پمــپ، پمپ رزرو وارد مدار 

شود تا وقفه ای در کارکرد سیستم ایجاد نگردد.
5-قابلیت سرویس حین کار را دارد.

6-با توجه به وجود اینورتر در سیســتم پوشــیده پمپ های دور متغیر )راه اندازی و توقف نرم الکتروموتور( فشــار و دبی ثابت و 
پیوسته ای را در سیستم آبرسانی داریم : همچنین با وجود اینورتر در سیستم احتمال ایجادضر به کله قوچ به صفر می رسد )آسیب 

دیدگی به سیستم لوله کشی و پروانه پمپ(
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       اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ:

1-پمپ: جزء اصلی بوستر پمپ، پمپ ها می باشند.
2-الکتروموتــور: در اکثــر قریــب بــه اتفاق بوســتر پمپ ها از الکتروموتــور به عنوان موتور محرک پمپ اســتفاده می شــود. مقدار توان 
مصرفــی الکتروموتــور بســتگی بــه پمــپ دارد. بــرای الکتروموتور باید نوع عایق بندی مناســب را لحــاظ کرد تا در مناطق مختلف و شــرایط 

متفاوت جوابگو باشد.الکتروموتور از نظر مسائل ایمنی )IP( نیز باید قابل اطمینان باشد.
3-کلکتــور مکــش و دهــش: ورودی پمــپ ها به کلکتور مکش متصل می شــوند و ســیال از طریق این کلکتور وارد پمپ ها می شــود. 
الت و فلنجها به کلکتور دهش متصل می شــوند و ســیال از طریق این کلکتور خارج می شــود.  خروجی پمپ ها از طریق اتصاالت و شــیر آ

در مصارف آبرسانی کلکتورها باید از نوع بدون درز باشند و قدرت عمل فشار باال را داشته باشند.
4-شیر فلکه: هنگامیکه بخواهیم یکی از پمپ ها برای تعمیر یا به هر دلیل دیگری از مدار خارج کنیم از شیرهای فلکه برای قطع جریان 

سیال استفاده می کنیم.معموال برای ابعاد بزرگ از شیرهای چدنی و برای ابعاد کوچک از شیرهای برنجی استفاده می شود.
5-شــیر یک طرفه: برای جلوگیری از برگشــت آب به پمپ و جلوگیری از صدمه رســاندن ضربه قوچ احتمالی، از شــیر یکطرفه اســتفاده 

می کنند.
6-صافی: در بســیاری از موارد ســیال مورد اســتفاده برای مصرف، حاوی ذرات ریز یا اجســامی است که حتما باید از ورود آنها به پمپ 
جلوگیری به عمل آید تا به پمپ صدمه ای نرســد.بنابراین از صافی برای این منظور اســتفاده می شــود.در سیســتم های آتش نشــانی 
توصیه بر این امر است که برای هر کدام از پمپ ها یک صافی جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت بسته شدن یک خط، بقیه پمپ 

ها به کار خود ادامه دهند.
7-لــرزه گیــر: بــه دلیل اینکه بتوانیم ارتعاش بوســتر پمپ را به شــبکه لوله کشــی منتقل نکنیــم، از لرزه گیر در کلکتــور مکش و دهش 
استفاده می کنیم. هنگامیکه دبی خروجی از پمپ ها زیاد شود، ارتعاش در بوستر پمپ نیز زیاد می شود. به همین دلیل از لرزه گیر به 

صورت جداگانه در هر خط بوستر پمپ یعنی در ورودی و خروجی هر پمپ، استفاده می شود.
8-تابلوی برق و کنترل:تابلوی برق وســیله ای اســت که سیســتم مکانیکی و الکتریکی را هماهنگ می نماید و طراحی مناســب تابلو 
می تواند نقش بســزایی در کارکرد مطلوب بوســتر پمپ داشــته باشــد.تابلوهای برق و فرمان باید الکتروموتورها و پمپ ها را از خطرات 
احتمالی نظیر نوســانات شــدید در شــبکه برق و خشــک کار کردن پمپ ها و غیره محافظت کنند. همچنین تابلو باید از نظر ایمنی نیز مورد 
تایید باشــد. وظیفه کنترلر )PLC( این اســت که بوســتر پمپ را طوری کنترل کند که در شــبکه مصرف فشــار و دبی مطلوب، ایجاد گردد 
و اســتهالک نیز در پمپ ها بطور مســاوی تقســیم گردد.سیســتم های بکار رفته در تابلوهای فرمان و قدرت بوســتر پمپ باید امکانات 

مناسبی به شرح زیر ایجاد نمایند:
امکان کنترل و فرمان دهی به تعداد نامحدود پمپ.

امکان تغییر برنامه ریزی جهت کنترل سیستم بطور دلخواه.
برنامه کنترل خاص برای سیستم های آتش نشانی و سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک.

کنترلرهای حرارتی.
کنترلرهای تغییر فاز و مدارات محافظ الزم.

امکان انتخاب خروجی های الزم جهت اضافه نمودن مدارات الکترو مکانیکی یا الکترونیکی جانبی.
امکان اضافه نمودن سنسورها و میکروسوئیچهای ورودی به سیستم.

9-مخــزن دیافراگمی:آب ســیالی اســت با درصد تراکــم نزدیک به صفر و بطور عملی غیر قابل تراکم، از آنجــا که در خطوط پمپاژ همواره 
می بایســت تداوم جریان ســیال برقرار باشــد، تا عمل ازدیاد فشــار و انتقال توســط پمپ انجام گیرد و با توجه به غیرقابل تراکم بودن 
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آب، الزم اســت تا بخشــی از سیســتم پمپاژ به صورت ارتجاعی قابلیت جذب انرژی به صورت فشــار یا کشــش را دارا باشــد.مخازن 
دیافراگمــی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه آب را تحــت فشــار معینی ذخیره نمــوده و در صــورت نیاز دوبــاره آن را به سیســتم بازگردانند.
تحــت فشــار بــودن دائمی سیســتم پمپــاژ میتواند عملکرد صحیح پرشــر ســوئیچها را نیز تضمیــن نماید. تحقیقات نشــان می دهد که 
وجــود مخــزن دیافراگمی در جلوگیری از بوجود آمدن تنشــهای بزرگ در اثر پدیــده ضربه قوچ آب، نقش بازی می کند. از طرف دیگر 
برای جلوگیری از ازدیاد روشــن و خاموش شــدن پمپها، ســعی می شــود حجم مخزن دیافراگمی را قدری بزرگتر از حداقل موردنیاز را 
نگهــداری فشــار انتخــاب نماینــد تا مصارف کوچک از محل ذخیره مخزن تامین گردد و ســپس در صورت نیاز به مقادیر بیشــتر آب، با 
روشــن شــدن پمپها، آب مورد نیاز تامین شــده و ضمنا آب تخلیه شــده از مخزن نیز دوباره جایگزین شــود.هر چند این وظیفه را 
می توان به پمپ جوکی نیز محول نمود تا مصارف کوچک را پاسخگو باشد اما به دالیلی که ذکر شد، ترکیبی از پمپ جوکی و مخزن 

دیافراگمی ، توصیه می گردد که باعث جلوگیری از روشن و خاموش شدنهای مکرر پمپ های اصلی گردد.
10-پرشر سوئیچ: برای اینکه مقدار محدوده فشار مجاز کاری بوستر پمپ را برای واحد کنترل معین کنیم، از پرشر سوئیچ استفاده 

می نمائیم.
11-مانومتر :برای اندازه گیری فشــار ورودی بوســتر پمپ ، فشــار خروجی بوســتر پمپ و فشــار تک تک پمپ ها از مانومتر استفاده 

می شود.
12-اتصاالت تبدیلی و فلنجها: برای اتصال قطعات مختلف بوستر پمپ به هم از اتصاالت و فلنجها استفاده می شود که بنابر به 

نوع و حجم بوستر پمپ از اتصاالت و فلنجهای جوشی یا دنده ای استفاده می شود.
13-شاســی :پمپ ها و الکتروموتورها باید روی یک شاســی مناســب قرار گیرند تا از ارتعاش و حرکت آنها جلوگیری کند.مقاومت 

شاسی و نوع آن بستگی به وزن و حجم الکتروموتورها و پمپ های مصرفی در بوستر پمپ دارد.
14-کوپلینگ:اگــر پمــپ و الکتروموتور با سیســتم کوپلینگ درخارج از پمپ کوپله گردنــد، برای اتصال پمپ به الکتروموتور نیاز به 
کوپلینــگ می باشــد.این کوپلینگ متناســب با قطر شــفت الکتروموتــور و پمپ است.اســتفاده از گارد کوپلینگ برای رعایت مســائل 

ایمنی اجباری است.
تمام قطعات بکار گرفته شــده در بوســتر پمپ باید از نوع اســتاندارد بوده و استانداردهای مربوط به آبرسانی و آتش نشانی در 
بوستر پمپ باید رعایت گردد.همچنین تمام قطعات باید با ضریب اطمینان در نظر گرفته شوند تا، بتوانند فشار ایجاد شده توسط 

پمپ را تحمل نمایند.

         نوع پمپ ها از جهت کارکرد در بوستر پمپ:
پمپ ها با توجه به کارکرد خود در بوستر پمپ به سه نوع تقسیم می شوند:

1-پمپ اصلی:پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و دبی کل سیستم را دارند.
2-پمــپ جوکی:هنگامــی کــه دبــی مــورد نیاز یک سیســتم زیاد باشــد، معمــوال از پمپ هــای بزرگ اســتفاده می گردد. بــه تبع آن 
موتورهــای محــرک نیــز انــرژی زیــادی بــرای بــه حرکــت در آوردن پمــپ نیاز دارنــد.در الگــوی مصرفــی زمانهایــی وجــود دارد که دبی 
درخواســتی کم می باشــد و می توان این دبی را با یک پمپ کوچک تامین کرد و نیازی به اســتفاده از پمپ بزرگ نیســت.به همین 
رگ، پمپی بــا ظرفیت آبدهــی کمتر از پمپ  ی و همچنین کاهش اســتهالک پمپ های بــز ژ دلیــل بــرای صرفــه جویــی در مصرف انــر
اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف کم، فقط این پمپ روشــن شــود و نیاز سیســتم را برآورده کند. نام این پمپ، جوکی پمپ یا 
پمپ پیشرو است. برای حالتی که آبریزش در پمپ ها و افت تدریجی فشار در سیستم وجود دارد.از پمپ جوکی برای تامین مجدد 

فشار استفاده می نمایند.
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3-پمپ رزرو:معموال در مکانهایی که آبرســانی امری ضروری اســت و وقفه در آن باعث ایجاد مشکالتی می شود)مانند بیمارستانها 
و کارخانجات و ...( پمپی را روی بوستر پمپ قرار می دهند تا در صورت خراب شدن یا توقف یکی از پمپ ها، این پمپ وارد مدار شود 
و وقفه ای در آبرسانی ایجاد نگردد.این پمپ را پمپ رزرو می نامند.در بوستر پمپ هایی که برای آتش نشانی بکار می رود )حتما باید 

یک پمپ رزرو روی بوستر پمپ تعبیه گردد.(

         انواع بوستر پمپ:
بوستر پمپ ها به طور کلی به دو دسته آبرسانی و آتش نشانی تقسیم می شوند.

بوستر پمپهای آبرسانی خود شامل دو نوع دور متغیر و دور ثابت می باشند.در بوستر پمپهای دور متغیر با بهره گیری از تکنولوژی روز 
امکان کنترل سرعت دوران پمپ براساس فرامین صادر شده از اینورترهای نصب شده بر روی تابلو فرمان بوستر پمپ وجود دارد.از 
مزایــای ایــن سیســتم می توان به راه اندازی نرم الکتروپمپ با هدف کاهش مصــرف برق و افزایش عمر مفید پمپ و همچنین کاهش 
لــرزه هــای احتمالــی به دلیل اســتارت آنی پمپ اشــاره کرد، از دیگر محاســن این سیســتم کنترل دبی خروجی پمپ براســاس پالســهای 

دریافتی از سنسور نصب شده بر روی کلکتور بوستر پمپ می باشد.
در بوســتر پمپهای دور ثابت با اســتفاده از پرشــر ســوئیچ های نصب شــده بر روی بوســتر امکان فرمان نوبتی پمپ ها براســاس نیاز 
موجود در خطوط لوله فراهم می گردد.در این روش با تنظیم هر پمپ براســاس اختالف فشــار 0/5 بار با پمپ قبلی امکان کنترل دبی 

و فشار مدار بوستر پمپ در شرایط بهینه وجود دارد.
امروزه با افزایش تراکم ساخت و ساز در شهر ها و اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی ارتقاء سطح ایمنی در دستور کار مناطق مختلف 
شــهرداری قرارگرفته که از جمله مهمترین این بخشــها اســتفاده از سیســتم های هشــدار و اطفای حریق می باشــد. در این سیســتم ها 
بوســتر پمپ های آتش نشــانی با فشــار کاری باال در مدار قرار گرفته و آب مورد نیاز شــبکه اطفاء حریق را تامین می نماید. با توجه به 
احتمال پایین کاربری این PLC سیستم در دوره های زمانی کوتاه، خطر گیرپاژ پمپ ها وجود دارد لذا با استفاده از مدار فرمان امکان 

استارت دوره ای پمپ ها در بازه های زمانی 15 روزه به مدت 15 ثانیه با هدف جلوگیری از گیرپاژ پمپها فراهم می گردد.
مواردی که در طراحی بوستر پمپ و انتخاب پمپ ها باید در نظر  گرفت:

یکــی از مهمتریــن مباحــث عمومــی در طراحــی، نحوه قضاوت در مــورد دخالت دادن پارامترهــای موجود و همینطــور درصد دخالت هر 
پارامتر اســت . به عبارت دیگر طراحی به طور اهم مبتنی بر ســالیق اســت . اما اینکه کدام انتخاب موفق به رعایت اصول بوده، معموال 
با نســبت تن دادن طراح به اســتفاده از آیین نامه ها و اســتانداردهای طراحی در هر زمینه بســتگی مستقیم دارد.پارامترهایی که باید 

در طراحی و ساخت بوستر پمپ رعایت شوند به شرح زیر می باشند:
1-الگوی پیشنهادی جهت مصرف انرژی را متعادل و منطقی در نظر بگیرد.

یکــی از مهمتریــن مراحــل طراحــی بوســتر پمــپ بدســت آوردن الگوی منطقی بــرای مصرف اســت تا به کمترین و بیشــترین نیاز پاســخ 
مناسبی داده شود.

2-بوستر پمپ باید دبی محاسبه شده را تامین نماید.
معموال با موازی بســتن چند پمپ با دبی های کوچکتر، مقدار دبی مورد نیاز در خروجی بوســتر پمپ، تامین می گردد. در اینجا ســعی 
می شــود که مقدار دبی مورد نیاز به تعداد هر چه ممکن کوچکتر تقســیم شــود، زیرا اگر به فرض در دســترس بودن یک پمپ با مقدار 

خروجی مورد نیاز ، فقط از طریق یک پمپ تامین گردد، در آن صورت:
الف(برای مصارف کوچک مجبور خواهیم بود پمپی با ظرفیت بسیار بزرگتر از مصرف را بکار بیاندازیم و انرژی تلف شده زیاد و هزینه 
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بهره برداری زیاد خواهد بود.
ب( در صورت خراب شدن تنها الکتروپمپ مدار، مجبور به قطع آب تا زمان تعمیر خواهیم بود.

ج(هزینه تعمیر با توجه به حجیم و بزرگ بودن پمپ ، باالتر خواهد بود.
د(درصد استهالک برای سیستم های بزرگ بیشتر از سیستم های کوچک پیش بینی می گردد.البته با زیاد شدن تعداد پمپها، هزینه 

اولیه باالتر خواهد رفت لذا در انتخاب پمپ ها مسائل اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت.
3-بوستر پمپ باید فشار)هد(الزم را تامین نماید.

تعییــن نقطــه کار دقیق پمپ، کاری اســت دشــوار، دشــواری این کار به علت وابســتگی این نقطــه به منحنی دینامیکی شــبکه مصرف 
سیال است.

فشار آب مطلوب در خروجی ها، بستگی به تخمین و محاسبه صحیح ارتفاع پمپاژ دارد.
از طرفی محاسبه فشار به صورت دست باال می تواند ایجاد دردسرهای بعدی نماید.روش مناسب در ساختمانها یا محلهای با ارتفاع 
زیاد، تقســیم طبقات به بخشــهای مختلف فشــار یا زون بندی اســت که برای هر بخش می توان از یک واحد پمپاژ اســتفاده نمود.مثاًل در 
یک ساختمان 25 طبقه ، سیستم لوله کشی طبقات 1 تا 15 به یک بخش و طبقات 16 تا 25 نیز به یک بخش مجزا تقسیم گردد تا از فشار 

زیاد درطبقات بخش یک جلوگیری شود.
4-بوســتر پمپ باید از سیســتم کنترل با دقت عمل کافی و مناســب برخودار باشد.قســمت کنترل بوستر پمپ باید بتواند نسبت به 
موقعیتهای مختلف از نظر مصرف و فشار تصمیمات الزم را اتخاذ و تغییر مورد نظر را ایجاد کند و مهمتر از همه بتواند استهالک در دوره بهره 
برداری را بر روی الکتروپمپهای سیستم بطور مساوی تقسیم نماید.سیستم اعالن کمبود آب، جهت جلوگیری از خشک کارکردن سیستم 
و متعاقب آن وارد شدن صدمه جدی به بوستر پمپ نیاز حیاتی سیستم است.طرح مدارات قدرت می بایست فاقد پیچیدگی باشد و 

کارائی الزم را دارا باشد .همچنین کلیه استانداردهای مربوط به امنیت بهره برداری را تامین نماید.
5-از نظــر مصــرف انرژی به صورت حداقل ممکن باشــد.هنگام انتخاب پمپها و الکتروموتورها یــا موتورهای محرک باید دقت کافی را 
مبذول داشــت تا از نظر مصرف انرژی بهینه باشــند.نکته ای که عموما فراموش می گردد، این اســت که ممکن اســت تمام محســنات 
یک سیســتم بهینه، جهت رفع مشــکل اســتهالک و یا تقلیل انرژی مصرفی،تحت الشعاع نحوه انتخاب پمپ جوکی قرار گیرد.در صورتیکه 
دبی تولیدی پمپ جوکی بزرگ انتخاب گردد، عملکرد آن به پمپ اصلی نزدیک می شود و در نتیجه روشن و خاموش شدنهای متوالی، 
عــالوه براســتهالک زیــاد، انــرژی بیشــتری به هدر می دهــد و هزینه های بهره بــرداری افزایش مــی یابد.به این دلیل می بایســت طراح 
سیستم،دبی و خروجی پمپ جوکی را به نحوی انتخاب نماید که سیستم با وجود مخزن دیافراگمی، با حداقل تعداد روشن و خاموش 
شــدنها، ذخیره ای کافی در اختیار داشــته باشــد.از سیســتم های دور متغیر نیز می توان در بوســتر پمپ اســتفاده کرد تا در مصرف انرژی 

صرفه جویی گردد.
6-نکات زیر در اتصال پمپ ها به صورت موازی باید رعایت شوند:

الف(هر گاه دو پمپ مختلف با یکدیگر به صورت موازی بسته شوند، به هنگام خاموش یا روشن شدن پمپ ها، با توجه به اختالف 
منحنــی هــای مشــخصه، احتمال برگشــت آب از یــک پمپ به پمپ دیگر وجود خواهد داشــت بــرای جلوگیری از این امر، الزم اســت تا در 
مــوازی بســتن دو پمــپ یک شــیر یکطرفه در قســمت رانش هر یــک از پمپ ها قرارداد.معهــذا همواره توصیه می گردد تا در بهم بســتن 

موازی پمپ ها، از پمپ های یکسان استفاده بشود.
ب(به علت آنکه منحنی مشــخصه مصرف، با افزایش دبی شــکل صعودی دارد.به هم بســتن موازی دو پمپ یکسان، دبی کل را به 
اندازه دو برابر دبی هر یک از پمپ ها افزایش می دهد ولی در هنگامیکه فقط یک پمپ کار می کند، دبی تولیدی این پمپ 50% دبی 

کل نیست و از آن بیشتر است.این مساله باید در هنگام انتخاب پمپ ها مورد توجه قرار گیرد.
ج(در بــه هــم بســتن پمپ های موازی باید ســعی شــود کــه مقاومــت دینامیکی مــدار حداالمکان کم باشــد.زیرا هرچه شــیب منحنی 
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مشــخصه مصــرف بیشترباشــد، دبــی تولیــد شــده مجموعــه پمپها کاهــش یافته ، یعنــی تاثیر به هم بســتن مــوازی پمپها کمتــر خواهد 
شد.برای این منظور معموال قطر لوله رانش را بیشتر از اندازه معمول خود انتخاب می کنند.

د(همانگونه که گفته شد، دبی تولیدی هر یک از پمپها درحالت کار موازی، کمتر از دبی تولید شده درحالتی است که به تنهایی در 
مدار قرار گیرند.بنابراین هنگامی که یک پمپ از مدار خارج می شــود،دبی تولید شــده توســط پمپهای دیگر ناگهان افزایش پیدا 

می کند.باید این مســاله را در انتخاب موتور محرک مورد توجه قرارداد.
7-بوســتر پمــپ بایــد بتوانــد در نقــاط با شــرایط آب و هوایــی متنوع بطــور مطلــوب کار کند.نوع شــرایط محیطی از نظر درجــه حرارت و 
رطوبــت، در انتخــاب اجزای بوســتر پمپ تاثیر خواهد گذاشــت.مثال در انتخــاب الکتروموتورها باید دقت الزم را مبذول داشــت تا از نظر 
عایق بندی )IP( و کالس کار مناســب باشــند .همچنین جنس پروانه و بدنه پمپ ها باید مطابق با نوع مصرف باشــد تا پمپ به نحو 

احسن کار کند و همچنین از خوردگی و از بین رفتن پروانه و بدنه پمپ جلوگیری بعمل آید.
8-هزینه ساخت و بهره برداری طرح باید حداقل ممکن باشد.

9-روشهای نگهداری و بهره برداری را در حد امکان ساده و کم هزینه نگه دارد.
10-امکان توسعه در طرح را در نظربگیرد.

11-در هنگام نیازمندی به تعمیرات، حداالمکان در همان محل و با کمترین امکانات قابل تعمیر باشد.
لودگی زیست محیطی را باعث نشود. 12-آ

          نحوه اتصال بوستر پمپ به خط تغذیه:
با توجه به وضعیت فشار آب در انشعاب ورودی به دو روش امکان اتصال وجود دارد:

الف(اتصال مستقیم:اتصال بوستر پمپ به صورت مستقیم به خط لوله انشعاب شهری در صورتیکه فشار آب ورودی بیشتر از 1/5 
بار است.

ب(اتصال غیر مستقیم :اتصال بوستر پمپ به مخزن تغذیه، هنگامیکه فشار آب شهر از 1/5بار کمتر است.
در اتصال مســتقیم بوســترپمپ به خط لوله انشــعاب شهری می بایســت حتما با مسئولین آبرسانی در محل هماهنگی به عمل آید تا 

از آسیبهای احتمالی به شبکه آبرسانی جلوگیری گردد.تاکید ما بر استفاده نکردن از این روش است.

          طریقه محاسبه قطر کلکتور
کلکتورلوله قطوری اســت که حکم یک مخزن کوچک را دارد و هنگامی که قراراســت آب از چند مســیر مختلف به دســتگاههایی مثل 
پمپ وارد یا خارج شود،مورد استفاده قرارمی گیرد. نقش کلکتور عبارت است از ایجاد جریان صحیح در هر یک از مسیرها . طول کلکتور 
به این ترتیب تعیین می گردد که فاصله بین لوله هایی که کلکتور وارد یا از آن خارج می شــوند، حداقل 12 اینچ و از طرفین 8 اینچ در 

نظر گرفته شود.قطر کلکتور از فرمول تجربی زیر تعیین میگردد:
D=     )d1

2+d2
2+d3

2

D : )in( قطر کلکتور
d1,d2, d3,...                                                                                                                    : )in( قطر لوله های ورودی به کلکتور یا خروجی از کلکتور                                                                      

دربوســتر پمپ های آبرســانی نوع کلکتور باید گالوانیزه باشــد تا مســائل بهداشــتی و اســتانداردی رعایت شــده باشد .همچنین در 
بوستر پمپ های آتش نشانی از کلکتورهای بدون درز باید استفاده شود.
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TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM
2 MB 150 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 70
2 MB 200 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 71
2 MB 300 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 72

Boosterset

بوستر پمپ دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر

-تامین فشار و سیستمهای شستشو
-آبیاری

-مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
-قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوسترپمپها

-نصب آسان همراه با فلنچ
-سرویس دهی آسان

-راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
بوســتر پمپ های تقدیمی کوپله فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا 

می باشند 
تعداد پمپ: 1 تا 4 

آبدهی: از 10 الی300 متر مکعب در ساعت
ارتفاع: از 10 الی 150 متر

ولتاژ: 220 ولت )تکفاز(، 380 ولت )سه فاز(
قدرت:از 1،1 الی 18.5 کیلو وات

نحوه استارت موتور: )تک ضرب و دو ضرب(
دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد

قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی
پمپ:چدنی-استنلس استیل

AISI304 کلکتور: استنلس استیل
شاسی:فوالدی

MB Series
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DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM
2 MB 150 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 70
2 MB 200 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 71
2 MB 300 901 520 738 461 165 444 2”1/2 G 2” G 72

Boosterset

جدول ابعادی

kg
DIMENSION (mm)

TYPE
DNMDNAH2H1DHBA

702” G2 “ 1/2 G4441664617385209012 MB 150

712” G2 “ 1/2 G4441664617385209012 MB 200

722” G2 “ 1/2 G4441664617385209012 MB 300
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TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 4,8 9,6 14,4 19,2 24

0 80 160 240 320 400

1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz H (m)

(HP) (kW) 1~ 3~

2 MB 150 2 MBT 150 2x1,5 2x1,1 2x1,60 2x1,55 2x7,7 2x2,9 39,5 38,5 36 30,8 22 -
2 MB 200 2 MBT 200 2x2 2x1,5 2x2 2x1,90 2x9,5 2x3,6 43 42,1 39,5 34,5 26 -

- 2 MBT 300 2x3 2x2,2 - 2x2,60 - 2x4,8 49 48,4 47,2 43,6 36,5 25

M
U

L
T

IG
IR

A
N

T
I 

/ 
M

U
L
T

IS
T
A

G
E

14

2 MB Boosterset

30 50 70 90 1100

0

0

0 10 20

40 60 80 10020

80 160 240 360 400 480

 نمودار و جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپهای دور ثابت سریMB (دوپمپه)

Q (m3/h - l/min)AMPERE
P1

(kw)

P2TYPE
2419.214.49.64.80

3~1~

(kw)(HP)3~1~

400320240160800

H (m)3x400 V
50 Hz

1x230 V
50 Hz3~1~

-2230,83638,539,52x2,927.721.5521.6021.121.52 MBT 1502 MB 150

-2634,539,542,1432x3,629.521.902221.5222 MBT 2002 MB 200

2536,543,647,248,4492x4,8-22.60-22.2232 MBT 300-
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TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM

2 CM 100 779 520 738 319 147 418 2” G 1”1/2 G 49
2 CM 164 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 67
2 CM 214 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 68
2 CM 314 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 69
2 CM 400 970 566 738 504 183 641 3” G 2”1/2 G 115
2 CM 500 970 566 738 504 183 641 3” G 2”1/2 G 116

Boosterset

بوستر پمپ دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر

-تامین فشار و سیستمهای شستشو
-آبیاری

-مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
-قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوسترپمپها

-نصب آسان همراه با فلنچ
-سرویس دهی آسان

-راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
بوســتر پمپ های تقدیمی کوپله فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا 

می باشند 
تعداد پمپ: 1 تا 4 

آبدهی: از 10 الی300 متر مکعب در ساعت
ارتفاع: از 10 الی 150 متر

ولتاژ: 220 ولت )تکفاز(، 380 ولت )سه فاز(
قدرت:از 1،1 الی 18.5 کیلو وات

نحوه استارت موتور: )تک ضرب و دو ضرب(
دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد

قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی
پمپ:چدنی-استنلس استیل

AISI304 کلکتور: استنلس استیل
شاسی:فوالدی

CM Series
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B

H1

H2

H

A

D

TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM

2 CM 100 779 520 738 319 147 418 2” G 1”1/2 G 49
2 CM 164 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 67
2 CM 214 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 68
2 CM 314 789 520 738 322 165 469 2” G 1”1/2 G 69
2 CM 400 970 566 738 504 183 641 3” G 2”1/2 G 115
2 CM 500 970 566 738 504 183 641 3” G 2”1/2 G 116

Boosterset

جدول ابعادی ص 12

kgDIMENSION (mm)TYPE DNMDNAH2H1DHBA
491” 1/2 G2“ G4181473197385207792 CM 100

671” 1/2 G2“ G4691653227385207892 CM 164

681” 1/2 G2” G4691653227385207892 CM 214

691” 1/2 G2” G4691653227385207892 CM 314

1152” 1/2 G3” G6411835047385669702 CM 400

1162” 1/2 G3” G6411835047385669702 CM 500

ص 13
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TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,8

0 40 80 120 160 180

1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz H (m)

(HP) (kW) 1~ 3~

2 CM 100 2 CMT 100 2x1 2x0,74 2x1,16 2x1,17 2x5,7 2x2 33 32,5 31,5 29,6 26,8 25,2

Q [gal(US)/min]

Q [l/min]

H[m]

Q [gal(UK)/min]0
40

20
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0
0 40 80 120 160 200 240

0

Q [m3/h]0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4

H [ft]
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2 CM Boosterset

 نمودار و جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپهای دور ثابت سریCM (دوپمپه)

Q (m3/h - l/min)AMPERE
P1

(kw)

P2TYPE
10.89.67.24.82.403~1~

(kw)(HP)3~1~
18016012080400

H (m)   
3x400 V

50 Hz
1x230 V

50 Hz3~1~
25.226.829.631.532.5332x227.721.1721.1620.74212 CMT 1002 CM 100
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TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 2,4 4,8 7,2 9,6 10,8 13,2 14,4 15,6

0 40 80 120 160 180 220 240 260

1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz H (m)

(HP) (kW) 1~ 3~

2 CM 164 2 CMT 164 2x1,5 2x1,1 2x1,9 2x1,8 2x8,5 2x3,4 40,5 39,3 38,6 37,5 35,6 34,6 29,5 - -
2 CM 214 - 2x2 2x1,5 2x2,2 - 2x10,3 - 45,1 44,1 43,3 42,3 40,5 39,2 36,4 33,5 -

- 2 CMT 214 2x2 2x1,5 - 2x2,43 - 2x4,9 50 48,7 47,8 46,5 44,9 43,7 41,3 39,4 -
- 2 CMT 314 2x3 2x2,2 - 2x2,67 - 2x5,1 55,9 54,5 53,4 52 50,1 48,9 46,2 44,2 41,9

Q [gal(US)/min]

Q [l/min]

H[m]

H [ft]

Q [gal(UK)/min]0
60

40

50

30

20

10
0 40 80 120 160 200 240 280

Q [m3/h]0 4 8 12 16

140

180

100

60

40 6020

0 16 32 48 64

CMT 314

CMT 214

CM 214

CM(T) 164
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Boosterset

TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

3~

3~
0 6 12 18 24 30 36 42

0 100 200 300 400 500 600 700

3x400 V
50 Hz H (m)

(HP) (kW) 3~

2 CMT 400 2x4 2x3,0 2x3,8 2x6,6 47 47 46,2 44,8 42,5 39,1 35,2 -
2 CMT 550 2x5,5 2x4,0 2x5,4 2x9,4 56,5 56,5 56,5 56 54,5 51,8 47,9 42,5

Q [gal(US)/min]

Q [l/min]

H[m] H [ft]

Q [gal(UK)/min]0
70

40

50

60

30

20

10
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Q [m3/h]0 10 20 30 40

160

200

120

80

40

80 120 16040

0 50 100 150 200

CMT 550
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2 CM Boosterset

 نمودار و جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپهای دور ثابت سریCM (دوپمپه)

Q (m3/h - l/min)AMPEREP1
(kw)

P2TYPE
15.614.413.210.89.67.24.82.403~1~

(kw)(HP)3~1~
26024022018016012080400

H (m)
3x400 V

50 Hz
1x230 V

50 Hz
3~1~

--29.534.635.637.538.639.340.52x3.428.521.821.921.121.52 CMT 1002 CM 164
-33.536.439.240.542.343.344.145.1-210.3-22.221.522-2 CM 214
-39.441.343.744.946.547.848.75024.9-22.43-21.5222 CM 214-

41.944.246.248.950.15253.454.555.925.1-22.67-22.2232 CM 314-

Q (m3/h - l/min)AMPERE
P1

(kw)

P2TYPE
423630241812603~

(kw)(HP)3~
7006005004003002001000

H (m)
3x400 V

50 Hz3~

-35.239.142.544.846.2474726.623.823.0242 CM 400
42.547.951.854.55656.556.556.529.425.424.025.52 CM 550
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Boosterset

H

A

D

B

H1

H2

TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM
CB 100 791 520 738 344 148 412 2” G 1”1/2 G 52
CB 160 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 72
CB 210 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 73
CB 310 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 74
CB 400 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 109
CB 600 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 117
CB 751 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 128
CB 900 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 137
CB 800 1065 800 1050 470 305 680 4” G 4”G 222

CB 1000 1065 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 235
CB 1250 1105 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 251
CB 1500 1105 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 265

بوستر پمپ دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر

-تامین فشار و سیستمهای شستشو
-آبیاری

-مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
-قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوسترپمپها

-نصب آسان همراه با فلنچ
-سرویس دهی آسان

-راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
بوســتر پمپ های تقدیمی کوپله فابریک کارخانه پنتاکس ایتالیا 

می باشند 
تعداد پمپ: 1 تا 4 

آبدهی: از 10 الی300 متر مکعب در ساعت
ارتفاع: از 10 الی 150 متر

ولتاژ: 220 ولت )تکفاز(، 380 ولت )سه فاز(
قدرت:از 1،5 الی 22 کیلو وات

نحوه استارت موتور: )تک ضرب و دو ضرب(
دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد

قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی
پمپ:چدنی-استنلس استیل

AISI304 کلکتور: استنلس استیل
شاسی:فوالدی

CB Series
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Boosterset

H

A

D

B

H1

H2

TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B H D H1 H2 DNA DNM
CB 100 791 520 738 344 148 412 2” G 1”1/2 G 52
CB 160 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 72
CB 210 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 73
CB 310 787 520 738 357 160 449 2” G 1”1/2 G 74
CB 400 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 109
CB 600 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 117
CB 751 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 128
CB 900 938 566 738 484 185 507 2”1/2 G 2” G 137
CB 800 1065 800 1050 470 305 680 4” G 4”G 222

CB 1000 1065 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 235
CB 1250 1105 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 251
CB 1500 1105 800 1050 470 305 680 4” G 4” G 265

جدول ابعادی

kg(DIMENSION (mmTYPE DNMDNAH2H1DHBA
52G 1/2 “1G ”2412148344738520791CB 100
72G 1/2 “1G ”2449160357738520787CB 160
73G 1/2 “1G “2449160357738520787CB 210
74G 1/2 “1G “2449160357738520787CB 310

109G “2G 1/2 “2507185484738566938CB 400
117G “2G 1/2 “2507185484738566938CB 600
128G “2G 1/2 “2507185484738566938CB 751
137G “2G 1/2 “2507185484738566938CB 900
222G “4G “468030547010508001065CB 800
235G “4G “468030547010508001065CB 1000
251G “4G “468030547010508001105CB 1250
265G “4G “468030547010508001105CB 1500
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TYPE

P2
P1

(kW)

AMPERE Q (m3/h - l/min)

1~ 3~

1~ 3~
0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 18

0 20 40 60 80 120 160 200 240 280 300

1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz H (m)

(HP) (kW) 1~ 3~

2 CB 100 2 CBT 100 2x1 2x0,74 2x1,17 2x1,15 2x5,4 2x2,4 42 40,8 39,4 37,4 34,7 29,2 21 - - - -
2 CB 160 2 CBT 160 2x1,5 2x1,1 2x2,30 2x2,20 2x10,2 2x4,1 53 52,5 52 51 50 46,9 43,3 39,7 35 - -
2 CB 210 2 CBT 210 2x2 2x1,5 2x2,60 2x2,45 2x11,5 2x4,8 57,3 56,9 56 55,1 54 51,5 48,4 44,4 39,5 34 -

- 2 CBT 310 2x3 2x2,2 - 2x2,80 - 2x5,2 64 63,5 63 61,9 60,6 57,7 54,1 50 45,4 39,4 36

Q [gal(US)/min]

Q [l/min]

H[m]

Q [gal(UK)/min]0
70

20

30

40

50

60

10

0
0 40 80 120 160 200 240 280 320

0

Q [m3/h]0 4 8 12 16

H [ft]
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48 643216
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2 CB Boosterset

 نمودار جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپهای دور ثابت سریCB (دوپمپه)

Q (m3/h - l/min)AMPERE
P1

(kw)

P2TYPE
1816.814.4129.67.24.83.62.41.203~1~

(kw)(HP)3~1~
300280240200160120806040200

H (m)
3400 V

50 Hz
1230 V

50 Hz3~1~
----2129.234.737.439.440.84222.425.421.1521.1720.74212 CB 1002 CB 100
--3539.743.346.950515252.55324.1210.222.2022.3021.121.52 CB 1602 CB 160
-3439.544.448.451.55455.15656.957.324.8211.522.4522.6021.5222 CB 2102 CB 210

3639.445.45054.157.760.661.96363.56425.2-22.80-22.2232 CB 310-
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General Catalogue

351

Lowara

5

GS-GM Series
Three-phase fixed-speed pressure units with pressure switch or
pressure sensor control.

SPECIFICATIONS
Number of pumps: 1 to 4
Delivery: up to 400 m3/h
Head: up to 150 m
Electric supply panel voltage:
3 x 400 V 50 Hz (three-phase)
Power: up to 22 kW
Motor starting: D.O.L. up to 22 kW,
plus star-delta (SD)
Water temperature: 0°C to +40°C
Type of pump: FH series horizontal,
SV series vertical

MATERIALS
Pump: Stainless steel
Manifolds: AISI 304 stainless steel
Base: Enamelled Steel

PRODUCT
APPLICATIONS AND
CHARACTERISTICS
• Water supply for heating and washing

systems
• Irrigation
• A jockey pump can be used on the

pressure booster unit
• Trouble-free installation with flanged

connectors
• Trouble-free servicing
• Pressure switch or pressure transducer

control
• Compact solution for residential use
• Protection against dry running
• Automatic switching
• Metal control panel
• Unit factory assembled, calibrated and

tested

For a complete list of technical information, consult www.lowara.com
بوستر پمپ دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر

-تامین فشار و سیستمهای شستشو
-آبیاری

-مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
-قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوسترپمپها

-نصب آسان همراه با فلنچ
-سرویس دهی آسان

-راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
بوســتر پمــپ هــای تقدیمی کوپلــه فابریــک کارخانه لــوارا ایتالیا 

می باشند 

GM - GS20 Series
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تعداد پمپ: 1 تا 4 
آبدهی: از 10 الی400 متر مکعب در ساعت

ارتفاع: از 15 الی 150 متر
ولتاژ: 220 ولت )تکفاز(، 380 ولت )سه فاز(

قدرت:از 1،5 الی 22 کیلو وات
نحوه استارت موتور: )تک ضرب و دو ضرب(

دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد
قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی

پمپ:چدنی-استنلس استیل
AISI304 کلکتور: استنلس استیل

شاسی:فوالدی

بوستر پمپ دور ثابت با پرشر سوئیچ یا کنترلر سنسور پرشر
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری GM-GS20/SV16 (دو پمپه(

جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری GM-GS20/SV33-46 (دو پمپه(

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GM_GS20/..

800700600534466400334300l/min 0
4842363228242018m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

14,3202527,529,5313232,5352  2,2SV16 02

21,530,237,54144464849522  3SV16 03

28,640,35054,559626465692  4SV16 04

35,8506268,573778081862  5,5SV16 05

4360,57582889296981042  5,5SV16 06

5070,587961031081121141212  7,5SV16 07

57811001091171231281301382  7,5SV16 08

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GM_GS20/..

200018001500133411661000834736600500l/min 0
1201089080706050443630m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

6,79,812,2141515,716,217,42  2.2SV3301/1F22T
12,715,517,8202021,221,723,82  3SV3301F30T
16,622,427303233,334,135,12  4SV3302/2F40T
22,327,532353637,938,840,82  4SV3302/1F40T
29,93539414344,14547,82  5.5SV3302F55T
29,63844495153,855,257,72  5.5SV3303/2F55T
37455156586061,364,52  7.5SV3303/1F75T

44,652,058626466,067,471,52  7.5SV3303F75T
47,2586672747778,8822  7.5SV3304/2F75T
55,165737881838588,92  11SV3304/1F110T
63,1738085879091,195,92  11SV3304F110T
6376859396100101,61062  11SV3305/2F110T
70829299102105107,2112,72  11SV3305/1F110T

80,592101107110113114,9120,42  15SV3305F150T
81,296108116120125126,9131,22  15SV3306/2F150T
90,4105116124128131133,5139,12  15SV3306/1F150T
96,1110121129133137139145,62  15SV3306F150T
98,2115128138143147149,91562  15SV3307/2F150T

4,68,513,115,116,717,918,819,219,52  3SV4601/1F30T
10,814,318,219,921,422,523,52427,22  4SV4601F40T
13,921,129,432,935,737,839,239,838,82  5.5SV4602/2F55T
25,131,438,741,744,246,147,748,552,62  7.5SV4602F75T
30,840,4525660626465,164,72  11SV4603/2F110T
40,750606568717374,380,82  11SV4603F110T
45,658737983879090,792,42  15SV4604/2F150T
55,968828792969899,8107,32  15SV4604F150T
60,27593100106110113114,8117,22  18.5SV4605/2F185T
71,586103110116120123125,1134,52  18.5SV4605F185T
73,492113122129134138139,3143,72  22SV4606/2F220T
86104124132139144148149,91612  22SV4606F220T
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری GXS20-GMD20 (دوپمپه(

Q = DELIVERY
POWER

TYPE
466400334300266240200140120100806040l/min 0
282420181614.4128.47.264.83.62.4m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

7,510,513151718,521,52  0.37SV202F03T
1115,519,52325,228322  0.37SV203F03T
1520,52630,53437,542,52  0.55SV204F05T
1826323842,54753,52  0.75SV205F07T
223138,545,55156642  0.75SV206F07T
2636,545536065,5752  1.1SV207F11T
3041,551,561687585,52  1.1SV208F11T

32,546,55868,576,584962  1.1SV209F11T
41577184941031172  1.5SV211F15T
446277911021121282  1.5SV212F15T
5273901061191311502  2.2SV214F22T

57,510,514,5151617202  0.37SV402F03T
7,5111622232425,5302  0.55SV403F05T
1015212930,53234402  0.75SV404F07T

12,518,52636,5384042,5502  1.1SV405F11T
162231,54445,54851602  1.1SV406F11T
18263751535659,5702  1.1SV407F11T
2129,54258,5616568802  1.5SV408F15T
2333,54765,568,57376,5902  1.5SV409F15T
29415880,583,58993,51112  2.2SV411F22T
34486895991051111312  2.2SV413F22T
365273,51021061131191412  3SV414F30T

13,217,220,522232424,8272  1.1SV802F11T
2025,830,53334,53637412  1.5SV803F15T

26,534,541444647,550552  2.2SV804F22T
3343515557,56062682  2.2SV805F22T
405261,566697174,5822  3SV806F30T
536981,587,59295991102  4SV808F40T
60789297,51041071121232  4SV809F40T
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری GM-GS20/SV66-92 (دو پمپه(

Q = DELIVERY
POWER

UNIT

TYPE GM_GS20/..

400036003200283426002400200018001500140012001000l/min 0
24021619217015614412010890847260m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

8,311,213,316,617,819,419,920,721,423,82 4SV6601/1F40T

13,516,117,920,721,823,323,824,825,829,22 5.5SV6601F55T

16,422,226,432,93638,639,541,242,647,52 7.5SV6602/2F75T

26,231,234,840,642,945,846,748,249,654,22 11SV6602/1F110T

34,738,94247,149,35252,854,455,760,42 11SV6602F110

35,343,349586266677071,678,42 15SV6603/2F150T

44,05156656872747677,884,72 15SV6603/1F150T

53,56064727579818384,791,42 18.5SV6603F185T

52,86370828692949799,6108,92 18.5SV6604/2F185T

61,87178899399100103105,9115,22 22SV6604/1F220T

70,8798696100105107110112,5121,62 22SV6604F220T

7,911,81517,318,519,420,921,522,224,52 5.5SV9201/1F55T

14,317,620,222,223,324,326,227,228,733,52 7.5SV9201F75T

16,824,630,935,537,939,642,543,745,149,42 11SV9202/2F110T

29,636,341,445,247,649,5535558,267,82 15SV9202F150T

32,943,652596265707274,482,42 18.5SV9203/2F185T

46,35663697376818488,2102,22 22SV9203F220T
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS30/SV16(سه پمپه(

جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS30/SV33-46(سه پمپه(

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GM_GS30/..

12001050900801699600501450l/min 0
72635448.0641.943630.0627m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW
14,3202527,529,5313232,5353  2,2SV16 02
21,530,237,54144464849523  3SV16 03
28,640,35054,559626465693  4SV16 04
35,8506268,573778081863  5,5SV16 05
4360,57582889296981043  5,5SV16 06
5070,587961031081121141213  7,5SV16 07
57811001091171231281301383  7,5SV16 08

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GM_GS30/..
30002700225020011749150012511101900750l/min 0
1801621351201059075665445m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

6,79,812,2141515,716,217,43  2.2SV3301/1F22T
12,715,517,8202021,221,723,83  3SV3301F30T
16,622,427303233,334,135,13  4SV3302/2F40T
22,327,532353637,938,840,83  4SV3302/1F40T
29,93539414344,14547,83  5.5SV3302F55T
29,63844495153,855,257,73  5.5SV3303/2F55T
37455156586061,364,53  7.5SV3303/1F75T

44,652,058626466,067,471,53  7.5SV3303F75T
47,2586672747778,8823  7.5SV3304/2F75T
55,165737881838588,93  11SV3304/1F110T
63,1738085879091,195,93  11SV3304F110T
6376859396100101,61063  11SV3305/2F110T
70829299102105107,2112,73  11SV3305/1F110T

80,592101107110113114,9120,43  15SV3305F150T
81,296108116120125126,9131,23  15SV3306/2F150T
90,4105116124128131133,5139,13  15SV3306/1F150T
96,1110121129133137139145,63  15SV3306F150T
98,2115128138143147149,91563  15SV3307/2F150T

4,68,513,115,116,717,918,819,219,53  3SV4601/1F30T
10,814,318,219,921,422,523,52427,23  4SV4601F40T
13,921,129,432,935,737,839,239,838,83  5.5SV4602/2F55T
25,131,438,741,744,246,147,748,552,63  7.5SV4602F75T
30,840,4525660626465,164,73  11SV4603/2F110T
40,750606568717374,380,83  11SV4603F110T
45,658737983879090,792,43  15SV4604/2F150T
55,968828792969899,8107,33  15SV4604F150T
60,27593100106110113114,8117,23  18.5SV4605/2F185T
71,586103110116120123125,1134,53  18.5SV4605F185T
73,492113122129134138139,3143,73  22SV4606/2F220T
86104124132139144148149,91613  22SV4606F220T
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS30/SV66-92(سه پمپه(

جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS40/SV16(چهارپمپه(

Q = DELIVERY

POWER
UNIT

TYPE GM_GS30/..

600054004800425139003600300027002250210018001500
l/min 

0

36032428825523421618016213512610890
m3/h 

0
H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

8,311,213,316,617,819,419,920,721,423,83  4SV6601/1F40T
13,516,117,920,721,823,323,824,825,829,23 5.5SV6601F55T
16,422,226,432,93638,639,541,242,647,53 7.5SV6602/2F75T
26,231,234,840,642,945,846,748,249,654,23 11SV6602/1F110T
34,738,94247,149,35252,854,455,760,43 11SV6602F110
35,343,349586266677071,678,43 15SV6603/2F150T
44,05156656872747677,884,73 15SV6603/1F150T
53,56064727579818384,791,43 18.5SV6603F185T
52,86370828692949799,6108,93 18.5SV6604/2F185T
61,87178899399100103105,9115,23 22SV6604/1F220T
70,8798696100105107110112,5121,63 22SV6604F220T

7,911,81517,318,519,420,921,522,224,53 5.5SV9201/1F55T
14,317,620,222,223,324,326,227,228,733,53 7.5SV9201F75T
16,824,630,935,537,939,642,543,745,149,43 11SV9202/2F110T
29,636,341,445,247,649,5535558,267,83 15SV9202F150T
32,943,652596265707274,482,43 18.5SV9203/2F185T
46,35663697376818488,2102,23 22SV9203F220T

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GS40/..
1600140012001068932800668600l/min 0

96847264.0855.924840.0836m3/h 0
H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW

14,3202527,529,5313232,5354  2,2SV16 02
21,530,237,54144464849524  3SV16 03
28,640,35054,559626465694  4SV16 04
35,8506268,573778081864  5,5SV16 05
4360,57582889296981044  5,5SV16 06
5070,587961031081121141214  7,5SV16 07
57811001091171231281301384  7,5SV16 08
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جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS40/SV33-46(چهارپمپه(

جدول ارتفاع و آبدهی بوسترپمپهای دور ثابت سری  GM-GS40/SV66-92(چهارپمپه(

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GS40/..
4000360030002668233220001668146812001000l/min 0
240216180160140120100887260m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW
6,79,812,2141515,716,217,44  2.2SV3301/1F22T

12,715,517,8202021,221,723,84  3SV3301F30T
16,622,427303233,334,135,14  4SV3302/2F40T
22,327,532353637,938,840,84  4SV3302/1F40T
29,93539414344,14547,84  5.5SV3302F55T
29,63844495153,855,257,74  5.5SV3303/2F55T
37455156586061,364,54  7.5SV3303/1F75T

44,652,058626466,067,471,54  7.5SV3303F75T
47,2586672747778,8824  7.5SV3304/2F75T
55,165737881838588,94  11SV3304/1F110T
63,1738085879091,195,94  11SV3304F110T
6376859396100101,61064  11SV3305/2F110T
70829299102105107,2112,74  11SV3305/1F110T

80,592101107110113114,9120,44  15SV3305F150T
81,296108116120125126,9131,24  15SV3306/2F150T
90,4105116124128131133,5139,14  15SV3306/1F150T
96,1110121129133137139145,64  15SV3306F150T
98,2115128138143147149,91564  15SV3307/2F150T

4,68,513,115,116,717,918,819,219,54  3SV4601/1F30T
10,814,318,219,921,422,523,52427,24  4SV4601F40T
13,921,129,432,935,737,839,239,838,84  5.5SV4602/2F55T
25,131,438,741,744,246,147,748,552,64  7.5SV4602F75T
30,840,4525660626465,164,74  11SV4603/2F110T
40,750606568717374,380,84  11SV4603F110T
45,658737983879090,792,44  15SV4604/2F150T
55,968828792969899,8107,34  15SV4604F150T
60,27593100106110113114,8117,24  18.5SV4605/2F185T
71,586103110116120123125,1134,54  18.5SV4605F185T
73,492113122129134138139,3143,74  22SV4606/2F220T
86104124132139144148149,91614  22SV4606F220T

Q = DELIVERY
POWER

kW

UNIT

TYPE GS40/..

800072006400566852004800400036003000280024002000l/min 0
480432384340312288240216180168144120m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)
8,311,213,316,617,819,419,920,721,423,84  4SV6601/1F40T

13,516,117,920,721,823,323,824,825,829,24 5.5SV6601F55T
16,422,226,432,93638,639,541,242,647,54 7.5SV6602/2F75T
26,231,234,840,642,945,846,748,249,654,24 11SV6602/1F110T
34,738,94247,149,35252,854,455,760,44 11SV6602F110
35,343,349586266677071,678,44 15SV6603/2F150T
44,05156656872747677,884,74 15SV6603/1F150T
53,56064727579818384,791,44 18.5SV6603F185T
52,86370828692949799,6108,94 18.5SV6604/2F185T
61,87178899399100103105,9115,24 22SV6604/1F220T
70,8798696100105107110112,5121,64 22SV6604F220T

7,911,81517,318,519,420,921,522,224,54 5.5SV9201/1F55T
14,317,620,222,223,324,326,227,228,733,54 7.5SV9201F75T
16,824,630,935,537,939,642,543,745,149,44 11SV9202/2F110T
29,636,341,445,247,649,5535558,267,84 15SV9202F150T
32,943,652596265707274,482,44 18.5SV9203/2F185T
46,35663697376818488,2102,24 22SV9203F220T
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GTKS20 SERIES 2-PUMP PRESSURE BOOSTER UNITS
VERTICAL ELECTRIC PUMPS WITH NON-RETURN VALVE
ON DELIVERY SIDE

GTKS 20 DNA DNM D E H H1 H2
UE A304 UE A304 UE A304

 SV206F07T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 658 98 644 640
 SV208F11T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 658 98 731 640
 SV404F07T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 658 98 594 640
 SV407F11T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 658 98 706 640

gtks20_sv_a_td

A CB

The standard versions of GTKS20 units with vertical electric pumps feature stainless steel manifolds and
are of the same size as the EU version.

جدول ابعاد بوستر پمپهای طبقاتی دور ثابت GTKS20 (دو پمپه( بدون شیر یک طرفه

بوستر پمپهای سری  GTKS20  با الکترو پمپهای طبقاتی عمودی به همراه کلکتور های ورودی و خروجی  استنلس استیل و با ابعاد استاندارد  
EU اروپا طراحی و ساخته می شوند .

H2H1HED
CBA

DNMDNAGTKS 20 A304UEA304UEA304UE
64064498658610707633346321301252R 2”R 2”SV206F07T
64073198658610707633346321301252R 2”R 2”SV208F11T
64059498658610802633431328311265R 2”R 2”SV404F07T
64070698658610802633431328311265R 2”R 2”SV407F11T
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GHV20 Series

For a complete list of technical information, consult www.lowara.com

SPECIFICATIONS
Number of pumps: 2
Delivery: up to 48 m3/h
Head: up to 120 m
Input voltage of panel
1 x 230 V 50 Hz (single-phase)
3 x 400 V 50 Hz (three-phase)
Power range:
2 x 2,2 kW (single-phase)
2 x 7,5 kW (three-phase)
Motor starting via variable frequency
operation
Water temperature: 0°C to +40°C
Pump type: vertical

MATERIALS
Pump: Stainless steel
Manifold: AISI 304 stainless steel

PRODUCT
APPLICATIONS AND
CHARACTERISTICS
• Easy to install
• Trouble-free servicing
• Pressure transducer controlled
• Compact solution
• Constant output pressure
• Variable speed motors with

consequently reduced noise
• Protection against dry running
• Accessories: Hydro tube
• Versions with non-return valve on

suction line available on request

Variable speed water booster sets with multistage vertical electric
pumps.

بوستر پمپ دور متغیر به همراه الکترو پمپ های طبقاتی عمودی

-تامین فشار و سیستمهای شستشو
-آبیاری

-مناسب برای پروژه های مسکونی،اداری و صنعتی
-قابل ارائه با پمپ پیشرو در بوسترپمپها

-نصب آسان همراه با فلنچ
-سرویس دهی آسان

-راه اندازی اتوماتیک تابلو کنترل فلزی
بوســتر پمــپ هــای تقدیمی کوپلــه فابریــک کارخانه لــوارا ایتالیا 

می باشند 

GHV20 Series
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تعداد پمپ: 1 تا 4 
آبدهی: از 10 الی400 متر مکعب در ساعت

ارتفاع: از 15 الی 150 متر
ولتاژ: 220 ولت )تکفاز(، 380 ولت )سه فاز(

قدرت:از 1،5 الی 22 کیلو وات
نحوه استارت موتور: )تک ضرب و دو ضرب(

دمای آب: از صفر درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد
قابل ارائه با پمپ های عمودی و افقی

پمپ:چدنی-استنلس استیل
AISI304 کلکتور: استنلس استیل

شاسی:فوالدی

بوستر پمپ دور متغیر به همراه الکترو پمپ های طبقاتی عمودی
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جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپ های دور متغیر سری GHV20/SV2-8 ( دو پمپه ( 

جدول ارتفاع و آبدهی بوستر پمپ های دور متغیر سری GHV20/SV8-16 ( دو پمپه ( 

Q = DELIVERY
POWER

PUMP
TYPE

GHV20/…

466400334300266240200140120100806040l/min 0
282420181614.4128.47.264.83.62.4m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW
7,510,513151718,521,52  0.37SV202F03T
1115,519,52325,228322  0.37SV203F03T
1520,52630,53437,542,52  0.55SV204F05T
1826323842,54753,52  0.75SV205F07T
223138,545,55156642  0.75SV206F07T
2636,545536065,5752  1.1SV207F11T
3041,551,561687585,52  1.1SV208F11T

32,546,55868,576,584962  1.1SV209F11T
41577184941031172  1.5SV211F15T
446277911021121282  1.5SV212F15T
5273901061191311502  2.2SV214F22T

57,510,514,5151617202  0.37SV402F03T
7,5111622232425,5302  0.55SV403F05T
1015212930,53234402  0.75SV404F07T

12,518,52636,5384042,5502  1.1SV405F11T
162231,54445,54851602  1.1SV406F11T
18263751535659,5702  1.1SV407F11T
2129,54258,5616568802  1.5SV408F15T
2333,54765,568,57376,5902  1.5SV409F15T
29415880,583,58993,51112  2.2SV411F22T
34486895991051111312  2.2SV413F22T
365273,51021061131191412  3SV414F30T

13,217,220,522232424,8272  1.1SV802F11T
2025,830,53334,53637412  1.5SV803F15T

26,534,541444647,550552  2.2SV804F22T
3343515557,56062682  2.2SV805F22T
405261,566697174,5822  3SV806F30T
536981,587,59295991102  4SV808F40T
60789297,51041071121232  4SV809F40T

Q = DELIVERY
POWERUNIT

TYPE GHV20/..
800700600534466400334300266240200l/min 0
48423632282420181614.412m3/h 0

H = TOTAL HEAD IN COLUMN OF WATER (METRES)kW
73951121191271301371502  2,5SV811F55T

14,3202527,529,5313232,5352  2,2SV1602F22T
21,530,237,54144464849522  3SV1603F30T
28,640,35054,559626465692  4SV1604F40T
35,8506268,573778081862  5,5SV1605F55T
4360,57582889296981042  5,5SV1606F55T
5070,587961031081121141212  7,5SV1607F75T
57811001091171231281301382  7,5SV1608F75T
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GHV20 ../M SERIES OF PRESSURE BOOSTERS
2 VERTICAL ELECTRIC PUMPS WITH NON-RETURN
VALVE ON DELIVERY SIDE - SINGLE-PHASE POWER
SUPPLY

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2
DW A304 DW A304 DW A304

 SV204F05T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 785 651

 SV206F07T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 840 651

 SV209F11T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 952 651

 SV211F15T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 1012 651

 SV212F15T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 1037 651

 SV214F22T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 1087 651

 SV403F05T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 760 651

 SV404F07T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 790 651

 SV407F11T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 902 651

 SV409F15T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 962 651

 SV413F22T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 1062 651

 SV803F15T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 893 651

 SV804F22T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 931 651

 SV805F22T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 969 651
Dimensions in mm Tolerance ± 10 mm. ghvm20_sv_b_td

The /A316 versions have the same dimensions as the /A304 versions.

A CB

The standard versions of GHV20 series units with vertical electric pumps feature stainless steel manifolds
and are of the same size as the /DW version.

جدول ابعادی  بوستر پمپ های طبقاتی عمودی  دور متغیر سری GHV 20  ( دو پمپه ( بدون  شیر 
یک طرفه ،  با ورودی برق تک فاز 

بوستر پمپهای سری  GTKS20  با الکترو پمپهای طبقاتی عمودی به همراه کلکتور های ورودی و خروجی  استنلس استیل و با ابعاد 
استاندارد  EU اروپا طراحی و ساخته می شوند .

H2H1HD
CBA

DNMDNAGHV 20
A304DWA304DWA304DW

651785109610707633346321301252R 2”R 2”SV204F05T

651840109610707633346321301252R 2”R 2”SV206F07T

651952109610707633346321301252R 2”R 2”SV209F11T

6511012109610707633346321301252R 2”R 2”SV211F15T

6511037109610707633346321301252R 2”R 2”SV212F15T

6511087109610707633346321301252R 2”R 2”SV214F22T

651760109610802653431328311265R 2”R 2”SV403F05T

651790109610802653431328311265R 2”R 2”SV404F07T

651902109610802653431328311265R 2”R 2”SV407F11T

651962109610802653431328311265R 2”R 2”SV409F15T

6511062109610802653431328311265R 2”R 2”SV413F22T

651893114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV803F15T

651931114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV804F22T

651969114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV805F22T
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GHV20 SERIES OF PRESSURE BOOSTERS
2 VERTICAL ELECTRIC PUMPS WITH NON-RETURN
VALVE ON DELIVERY SIDE - THREE-PHASE POWER
SUPPLY

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2
DW A304 DW A304 DW A304

 SV209F11T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 952 651

 SV212F15T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 1037 651

 SV214F22T R 2" R 2" 252 301 321 346 633 707 610 109 1087 651

 SV407F11T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 902 651

 SV409F15T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 962 651

 SV413F22T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 1062 651

 SV414F30T R 2" R 2" 265 311 328 431 653 802 610 109 1137 651

 SV803F15T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 893 651

 SV804F22T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 931 651

 SV805F22T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 969 651

 SV806F30T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 1057 651

 SV809F40T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 775 929 610 114 1175 651
Dimensions in mm Tolerance ± 10 mm. ghvt20_sv_b_td

The /A316 versions have the same dimensions as the /A304 versions.

A CB

The standard versions of GHV20 series units with vertical electric pumps feature stainless steel manifolds
and are of the same size as the /DW version.

جدول ابعادی  بوستر پمپ های طبقاتی عمودی  دور متغیر سری GHV 20  ( دو پمپه ( بدون  شیر 
یک طرفه ،  با ورودی برق سه فاز 

H2H1HD
CBA

DNMDNAGHV 20 A304DWA304DWA304DW

651952109610707633346321301252R 2”R 2”SV209F11T

6511037109610707633346321301252R 2”R 2”SV212F15T

6511087109610707633346321301252R 2”R 2”SV214F22T

651902109610802653431328311265R 2”R 2”SV407F11T

651962109610802653431328311265R 2”R 2”SV409F15T

6511062109610802653431328311265R 2”R 2”SV413F22T

6511137109610802653431328311265R 2”R 2”SV414F30T

651893114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV803F15T

651931114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV804F22T

651969114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV805F22T

6511057114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV806F30T

6511175114610929775497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV809F40T
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GHV20 SERIES PRESSURE BOOSTERS – 2 VERTICAL
ELECTRIC PUMPS WITH NON-RETURN VALVE ON 
ELIVERY SIDE THREE-PHASE POWER SUPPLY

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2 H3
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI

 SV1602F22T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 911 689

 SV1603F30T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 999 689

 SV1604F40T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1041 689

 SV1605F55T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1166 689

 SV1606F55T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1204 689

 SV1607F75T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1242 689

 SV1608F75T R 3" R 3" 341 423 398 466 827 977 610 170 765 1280 689

Dimensions in mm Tolerance ± 10 mm. ghv20_sv16_a_td

A B C

GHV 20 DNA DNM D H H1 H2 H3
STD/DW AISI STD/DW AISI STD/DW AISI

 SV811F55T R 2"1/2 R 2"1/2 302 356 397 497 886 986 610 160 748 1384 689

Dimensions in mm Tolerance ± 10 mm. ghv20_sv8_a_td

A B C

جدول ابعادی  بوستر پمپ های طبقاتی عمودی  دور متغیر سری GHV 20  ( دو پمپه ( بدون  شیر 
یک طرفه ،  با ورودی برق سه فاز 

H3H2H1HD
CBA

DNMDNAGHV 20 AISISTD/DWAISISTD/DWAISISTD/DW

689689748160610986886497397356302R 2”1/2R 2”1/2SV811F55T

H3H2H1HD
CBA

DNMDNAGHV 20 AISISTD/DWAISISTD/DWAISISTD/DW
689911765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1602F22T
689999765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1603F30T
6891041765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1604F40T
6891166765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1605F55T
6891204765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1606F55T
6891242765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1607F75T
6891280765170610977827466398423341R 3”R 3”SV1608F75T


