
BPH,BMH,DPH,DMH 
 سيرکوالتورهای رتور مرطوب

 اطالعات فنی
 متر 18با حداکثر ارتفاع   m3/h 78 – 1.5دامنه کارکرد : •
(برای   C°120+ - 10-(برای مدلهای تک  فاز) ،   C°110+ - 10-دامنه دمای سيال : •

 مدلهای سه فاز)
مواد جامد رسوب شدنی و مواد ويژگی های سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاری از  •

 شيميايی و در کل نزديک به ويژگی های کيفی آب
  bar 10حداکثر فشار کارکرد : •

  سوراخ) 4(دارای DN80 PN6/PN10:  فلنچ های استاندارد• 
 حداقل فشار مکش : مقادير در جدول مربوطه نشان داده شده است .• 

طريقه نصب : شفت موتور به صورت افقی و بر روی لوله خروجی قرار گرفته و پورت مکش در نزديکترين  •

 محل ممکن به منبع انبساط قرار گيرد . پمپ را به دور از لوله های زانويی و محل انشعابات 
 .د جلوگيری شودسيستم و در دورترين نقطه ممکن از ديگ بخار نصب کنيد تا از ايجاد صداها در حين کارکر

 مدل های موجود در صورت درخواست : مدل هايی با مقدار ولتاژ و فرکانس متفاوت موجود می  •
 باشند .

 سوراخ) 8(دارای DN80 PN10/PN16فلنچ مدل 
   شيار) 4(دارای  DN40 , DN50 , DN65 , DN80 PN6/PN10لوازم جانبی موجود : فلنچ های مدل  •

 کاربردها
 و ايرواشرها  جهت گردش آب گرم در سيستم های گرمايشی صنعتی و شهری BPH,BMH,DPH,DMHپمپ های سيرکوالتور سری 

 تمامی مدل ها در هر دو نوع پمپ تک و دوقلو موجود می باشند. طراحی و ساخته شده اند .

 ويژگی های ساختاری
دارای بدنه ای چدنی بوده و پوسته موتوری از جنس آلومنيوم دايکاست شده می باشد . جهت نصب آسان گيج فشار ، ورودی و خروجی 
فلنچ ها از نوع رزوه ای طراحی شده اند . دارای پروانه هايی از جنس تکنوپليمر ، شفتی از جنس استنلس استيل بوده و روکش محافظ 

مجهز به موتور آسنکرون چهار قطبی است و در مدل  DMHو  BMHجنس استنلس استيل می باشند . مدلهای رتور و استاتور نيز از 
از موتورهای آسنکرون دو قطبی استفاده شده است . سيرکوالتورهای تک فاز قابليت تنظيم کارکرد با سه سرعت  DPHو  BPHهای 

و سه سرعت متفاوت با  230Vيم کارکرد با دو سرعت متفاوت با مقدار ولتاژ و مدل های سه فاز قابليت تنظ 230Vمتفاوت با مقدار ولتاژ 
را دارا می باشند . موتورهای تک فاز مجهز به سيستم محافظتی اورلود بوده و در مدل های سه فاز بايد موتور را از  400Vمقدار ولتاژ 

دو پمپی جهت جلوگيری از گردش مجدد آب در صورت عدم به منبع تغذيه متصل کرد . در سيرکوالتورهای  بيرونیطريق يک کانکتور 
استفاده ، از يک شير کنترل کننده اتوماتيک در قسمت خروجی پمپ استفاده شده است . جهت سهولت در تعمير و يا تعويض هر يک از 

 پمپ ها ، بر روی پمپ فلنچ نصب شده است .
  IP44کالس محافظتی : • 
 Hکالس عايق :   •
  PG 11گلند کابل :  •



 ( سه فاز) 230/400V , 50HZمقدار ولتاژ استاندارد :  •
 EN60335-2-51مطابق با استاندارد  •

 جنس قطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره نام قطعه جنس قطعه

 1 بدنه پمپ 200 چدن

 4 پروانه تكنوپليمر

 7A شفت موتور  420 استنلس استيل

 7B رتور -
 B استاتور -

 10 پوسته موتور آلومنيوم دايكاست
 11 درپوش هواگيري برنج

 100 جعبه ترمينال -
 127 سيل آببندي اتيلن پلي پروپلين

 128 روكش استاتور  304 ,321 استنلس استيل
 129 روكش رتور 304 ,321 استنلس استيل

 130 فلنج 200 چدن

 131 ساپورت كف گرد L    304استنلس استيل

 132 بوش EC941كربن 



BPH,BMH,DPH,DMH 
 سيرکوالتورهای رتور مرطوب

    

B     P    H  120  250  40    T        

 

 

 
                                     B:پمپ تک 
                                     D:پمپ دو قلو 
     M:   قطبی 4موتور  
     P:   قطبی 2موتور  
 

H: برای سيستم های گرمايشی و ايرواشرهامناسب   

 حداکثر ارتفاع پمپاژ                                           

 (ميلی متر)مرکز تافاصله  

 فلنچمقدار قطر نامی پورت های                                                                                                         

                                                          M:موتور تک فاز 
                                                                   T:موتور سه فاز 

 

 موقعيت جعبه ترمينال
 

 مدل تک فاز

 
 

 فاز سهمدل 
 

 



BPH/BMH/DPH/DMH 
 سيرکوالتورهای رتور مرطوب

 دامنه كاركرد 
تلرانس  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906منحنی مطابق با استاندارد 

 جدول گرافيکی انتخاب پمپ

 
 
 
 
 



BPH/BMH/DPH/DMH 
 مرطوبسيرکوالتورهای رتور 

 BPH/BMHجدول انتخاب پمپ مدل 
 

 
 

 DPH/DMHجدول انتخاب پمپ مدل 
 

 



BMH 30/250.40 T- ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسب فلنچ دار سيرکوالتورهای تک  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه
 

 
 

 پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه کارکرد 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

BPH 60/250.40 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 



 

BPH 60/250.40 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه
 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 
 

 

 

 

 



BPH 120/250.40 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه
 

 

 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 
 

 

BPH 120/250.40 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 



 

BMH 30/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 

 
 

 

 



BMH 60/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 
 

 

BPH 60/280.50 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)



 

 
 

BPH 60/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 

 

 
 

 

 

 



BPH 120/280.50 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °90C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 

BPH 120/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 



 

BPH 150/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد .   ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

 
 

 

 



BPH 180/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 
BMH 30/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)



 
 

BMH 60/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 

 

 

 

 



 
BPH 60/340.65 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  

 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 

BPH 60/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  



 

 
 

BPH 120/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

 
 

 
 



BPH 150/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

  

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

BPH 180/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)



 

BMH 30/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ميباشد .  ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 
 
 

 

 

 



BMH 60/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  
 

 

BPH 120/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  



 

BPH 150/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

 
 

 
 
 



BPH 180/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای تک فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

  

 
 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

DMH 30/250.40 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  



 
 

DPH 60/250.40 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 
 

 

 

 

 



DPH 60/250.40 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدار نمودار منحنی ، دامنه
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

DPH 120/250.40 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10فشار کارکرد :  حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)



 

DPH 120/250.40 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 

 

 
 

 

 
 



DMH 30/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدار نمودار منحنی ، دامنه
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 
 

DMH 60/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  



 
DPH 60/280.50 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  

 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

 

 

 

 

 



DPH 60/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدار نمودار منحنی ، دامنه
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

DPH 120/280.50 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °90C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  
 



 

 
DPH 120/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  

 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DPH 150/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 
 

DPH 180/280.50 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  



 

DMH 30/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

 
 

 

 



DMH 60/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 
 دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، 

 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)
 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد  

 

DPH 60/340.65 M-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 



 

DPH 60/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 

 

 

 

 



DPH 120/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدار نمودار منحنی ، دامنه
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 
 

DPH 150/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 



 
 

DPH 180/340.65 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 
 

 
 



DMH 30/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

DMH 60/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 



 

DPH 120/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °120C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 

 
 
 



DPH 150/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 کارکرد پمپ را بر اساس مقدارنمودار منحنی ، دامنه 
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DPH 180/360.80 T-  ايرواشرها و گرمايشی های سيستم جهت مناسبسيرکوالتورهای دو قلوی فلنچ دار  
 bar 10 فشار کارکرد : حداکثر         °110C+ -  10-از: سيال دمای دامنه

 
 

 نمودار منحنی ، دامنه کارکرد پمپ را بر اساس مقدار
 ، نشان ميدهد . kg/m3 1000و چگالی  mm2/s 1برابر با  لزجت مواد (ويسکوزيته)

 ميباشد . ISO 9906تلرانس منحنی مطابق با استاندارد 
 

 


