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کد 91/001 پمپ شناور اروپایی

موتور پمپ شناور تک فاز و سه فاز

 میزان دور الکتروموتور مستغرق یا شناور: ٢٩٠٠ 

دور‐سایز: از ¼١ تا ١٢ اینچ‐ارتفاع آبدهی: ۴٠٠ 

متر‐جنس پروانه: استیل، برنجی، نوریل 

(پالستیک فشرده)، برنز‐سیستم خنک کاری: آب 

خنک و روغن خنک‐به خاطر تعداد پروانه و فاصله 

بسیار کم پروانه با بدنه پمپ، فقط برای جابه جایی 

آب کامال صاف مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربری: مصارف کشاورزی، خانگی، باغی و صنعتی

کاربری الکتروپمپ شناور با بدنه و پروانه برنز: 

پمپاژ آب شور و یا آب دریا

کد 91/005 پمپ لجن کش

در انواع ساده‐فلوتردار (دارای قطع کن برقی)

بادی (پنوماتیک)‐برقی ضد انفجار (EX( اروپایی 

(جهت انتقال سیاالت شیمیایی و قابل اشتعال و 

انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه چدن و سه 

فاز)‐خازن داخل‐خازن بیرون‐تک کاناله‐دو 

کاناله‐پروانه نیمه باز‐پروانه باز‐پمپ لجن کش 

پروانه Vortex‐انتقال و جابه جایی مایعات دارای 

ذرات جامد مانند الیاف بلند‐انتقال و جابه جایی 

سیاالت دارای ذرات سایشی‐انتقال و جابه جایی 

فاضالب صنعتی‐انتقال و جابه جایی آب آلوده

انتقال و جابه جایی آب گل آلود‐انتقال و جابه 

جایی سیاالت حاوی آب و گاز‐انتقال و جابه جایی 

لجن پساب صنعتی مخلوط با آب‐انتقال و پمپاژ در 

خمیر کاغذ و صنعت فوالد سازی‐پمپاژ سیاالت 

خورنده کد 91/002 پمپ کف کش

انواع پمپ کف کش:‐کف کش ساده‐کف کش 

فلوتردار (دارای قطع کن برقی)‐پمپ کف کش آب 

از بغل‐پمپ کف کش آب از رو‐پمپ کف کش بادی 

EX   ( پنوماتیک )‐پمپ کف کش برقی ضد انفجار

 (اروپایی )جهت انتقال سیاالت شیمیایی و قابل 

اشتعال و انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه 

چدن‐پمپ کف کش خازن داخل‐پمپ کف کش 

خازن بیرون (تکفاز)

کاربرد:پمپاژ آب صاف‐پمپ آب خانگی‐پمپ کف 

کش چاه آب‐فواره ها‐انتقال آب مخازن و 

استخرها‐تخلیه پساب های فاضالب (با غلظت کم)

آبیاری زیمن کشاورزی‐انتقال سیاالت مختلف 

صنایع غذایی و دارویی‐تخلیه پساب های باران

کد 91/006 پمپ خانگی

بوستر پمپ خانگی

پمپ آب خانگی جتی

پمپ سانتریفیوژ خانگی

پمپ آب خانگی بشقابی

پمپ خانگی با مخزن انبساط

پمپ خانگی با کلید اتوماتیک

کد 91/003 بوستر پمپ

بوستر پمپ ‐ بوستر دور ثابت ‐ بوستر پمپ دور 

متغیر

آبیاری قطره ای و باران مصنوعی در سیستم 

کشاورزی‐آبیاری مزارع بزرگ‐آبرسانی مجتمع 

مسکونی، ساختمان ها، شهر و شهرک ها،بیمارستان 

و فرودگاه ها‐سیستم اطفاء حریق و آتش نشانی

آبرسانی هتل ها و کارخانه ها و مراکز صنعتی

کد 91/007 پمپ اسالري اروپایی

کاربرد در صنایع معدنی و در جاهایی که از سیستم 

جدایش خیس استفاده می شود 

دفع بقایای سوخت فسیلی در نیروگاه ها‐

کارخانجات کود‐انتقال ذغال سنگ

انتقال مواد معدنی‐الیروبی کردن

کد 91/008 پمپ آب و فاضالب

کد 91/004 پمپ روغن داغ
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کد 91/009 مونو پمپ

اجزای تشکیل دهنده:

١. روتور

٢. استاتور

٣. سیستم انتقال شامل شافت با طراحی اسکرو، 

کوپلینگ و محفظه قیفی شکل

)Seal) ۴. نشت بند

۵ محفظه مکش و خروجی پمپ

۶. موتور و گیربکس

کد 91/012 پمپ پلیمري

برای مصارف اسیدشویی (Etching ) ،پمپ پلیمری 

آب دریا (Sea Water ) ،پمپ پلیمری اسید 

سولفوریک (H2SO4 ) ،پمپ پلیمری اسید 

نیتریک(Nitric Acid ) ،پمپ پلیمری اسید 

Acetic  فسفریک، پمپ پلیمری اسید استیک

 ،Acidپمپ پلیمری مبدلهای حرارتی، پمپ پلیمری 

تصفیه آب، پمپ پلیمری کاستیک سودا، پمپ 

پلیمری مایعات آبکاری، پمپ پلیمری مواد شوینده، 

پمپ پلیمری آب نمک، پمپ پلیمری مایع صابون، 

پمپ پلیمری کلرفریک

2

لیست تجهیزات و برندهاي پمپ

کد 91/010 لوب پمپ

CIP  پمپ هایژنیک یا پمپ بهداشتی‐قابلیت

SIP (Sterlize in  قابلیت‐(Clean in Place)

(Place‐جریان آرام و بدون پالس‐امکان استفاده 

به صورت عمودي و افقي‐اعمال نيروي آب بندي از 

مقابل‐عدم استفاده از قطعات جانبی در درون 

سيال‐عمر كاري باال‐اتصاالت گوناگون از جمله 

فلنج، دنده داخلي و خارجي‐رنگ اپوکسي با دوام

كاهش اثر خطاي انساني‐دارای محافظ شفت در 

بخش آب بندي‐امکان کار مداوم به صورت خشک و 

در صورت خنک کردن سي لها‐قابليت انتقال مواد 

در دو جهت، پر و خالی کردن‐جابجایی مواد حساس 

به تنش برشي و مخلوط جامد سيال‐دند ه غير 

تماسي با توانایی جابجایی مواد غير روغني‐فضای 

انتقال بزرگ‐کاهش خوردگي و ...

کد 91/013 پمپ پیستونی

برای مصارف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع 

خودرو سازی و پمپ پیستونی کارواش، دستگاه 

های آب شیرین کن، صنایع فوالد، زنگ زدایی، 

رسوب زدایی، رنگ زدایی و چربی زدایی، دستگاه 

های واترجت، هیدرو بالست و هیدرو سندبالست، 

تست های هیدرو استاتیک، پمپ تست لوله، لوله 

سازی (تست لوله ها)، سنگ و سرامیک، برش 

سنگ، شستشوی دستگاه ها و تجهیزات صنعتی 

(نظیر شستشوی مبدلهای حرارتی)، صنایع کاغذ 

سازی، صنایع غذایی، صنایع کشتی سازی، 

سیستمهای بازیافت، جنتکس

کد 91/011 پمپ پریستالتیک

Hose  انواع پمپ پریستالتیک:پمپ شلنگی

Pump‐پمپ خارج از مرکز ٣۶٠ درجه ای ٣۶٠  

Degree Eccentric

( Tube Pump) پمپ تیوپی

Basic پمپ پریستالتیک سری بیسیک

Dispencer پمپ پریستالتیک سری دیسپنسر

Flow Rate پمپ پریستالتیک سری فلو ریت

کتبرد در دستگاه های دیالیز، پمپ بای پس قلب، 

پمپ تزریق، آکواریوم ها (جهت تزریق مواد)، صنایع 

کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع 

ساختمانی (پمپاژ سیمان)، صنایع رنگ سازی، 

صنایع کاغذسازی (پمپاژ پالپ کاغذ)، صنایع 

پزشکی (بعنوان مثال تزریق فراورده های خونی)، 

صنایع داروسازی (بعنوان مثال تزریق ویتامین  Aو  

Dآزمایشگاه ها، صنایع آب و فاضالب، صنایع نظامی

کد 91/014 پمپ بشکه کش یا تخلیه بشکه

قابل استفاده در پمپاژ آب ژاول و پاک کننده ها، 

رنگ ها، مواد غذایی و دارویی، اسانس ها، رزین 

های اپوکسي و پلی استر، پمپاژ چسب ها، التکس، 

گلوکز، روغن ها، روغن موتور، روغن دنده، روغن 

هیدرولیک، روغن ماشین ابزار، گازوئیل، بنزین، 

نفت، مواد خورنده، اسیدها، بازها، در حمام های 

اچینگ  ،Etching bathsحالل ها، تینر

کد 91/015 پمپ دنده اي
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کد 91/016 کد 91/018دوزینگ پمپ پمپ دیافراگمی

برای   تخلیه سیاالتی که قابلیت اشتعال دارند، 

انواع الکها، روغن های خوراکی و صنعتی، گازهای 

مایع، اسیدها و بازها، آبمیوه، شیر، سياالت 

خوراكي، مواد شوینده اشاره نمود. همچنین از پمپ 

های دیافراگمی برای پمپاژ و انتقال سیال و اسالری 

نظیر اسالری سرامیک، رنگ، گروت سیمان، مواد 

شیمیایی، چسب، رزین ها، محصوالت نفتی، گل 

حفاری، کنسانتره سنگ معدنی، جوهر چاپگر، 

فاضالب، التکس، روغن سوخته، پوشش های 

آسفالتی، آب های هرز، فاضالب رادیو اکتیو، خمیر 

چینی، پسماندهای معدنی، حالل های فرار و مواد 

منفجره و ...
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در سیستم های تصفیه آب ورودی به بویلرها و 

دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تنظیم  PHو 

جلوگیری در برابر خوردگی، هیپوکلریت سدیم 

(Naocl( آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات 

مصرفی در صنعت آب و درون خطوط لوله ، گندزدایی 

آب، آلومینیوم سولفات، هیدروکسید سولفات 

آلومینیوم کلراید جهت انعقاد، آنتی اسکاالنت، جهت 

جلوگیری از رسوب در سیستم های  ،ROاسیدها و 

مواد قلیایی برای کنترل  ،PHپرمنگنات پتاسیم 

برای از بین بردن منگنز و آهن، پلی فسفات جهت 

گرفتن سختی  آب،  Lime Milkشیر آهک جهت 

کنترل  ،PHبیوسولفات سدیم برای از بین بردن 

اکسیژن محلول در آب، جوش شیرین یا سودسوز 

Castic or  آور، کاستیک (هیدروکسید سدیم

 (NAOHجهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در 

آب و تنظیم  ،PHدوزینگ پمپ صنایع غذایی،  

صنایع نیشکر،  صنایع شیمیایی و پتروشیمی،  

صنایع چوب و  کاغذ،  صنایع دارویی، صنایع غذایی

کد 91/017 پمپ سیرکوالتور خطی

ویژگی های پمپ سیرکوالتور خطی یا پمپ سیرکوله

جنس بدنه پمپ: چدن، استیل‐جنس پروانه پمپ: 

چدن، استیل و برنج‐برچسب انرژی الکتروپمپ: 

رده بندی مصرف  Aو B‐تک فاز و سه فاز‐تک 

دور، دو دور، سه دور، چهار دور‐دور الکتروموترو 

پمپ: ١۵٠٠ و ٣٠٠٠‐پمپ سیرکوالتور خطی دارای 

مکش منفی نمی باشد و در نتیجه برای پمپاژ سیال 

ّا می بایست سیال براین نوع پمپ سوار  اصطالح

باشد.‐کارکرد بسیار کم صدا‐سایز پمپ: از ٠٫۵ 

تا ۶ اینچ‐در دو نوع با واسطه ( کوپلینگ دار) 

واتاترم یا موتورخشک و بدون واسطه

کد 91/019 پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودي و افقی

صرفه اقتصادی‐در دسترس بودن‐طراحی ساده

فضای اشغالی کم‐هزینه تعمیرات و نگهداری پایین

تنوع در جنس پروانه

کد 91/020 پمپ کف کش پمپیران

پمپاژ، جابجایی و انتقال آب نهرها و رودخانه ها

تخليه و پمپاژ آب چاه ها و مخازن

پمپاژ، جابجایی و انتقال استخرها و آب ناشي از 

سيالبها
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