


 VAسيركوالتورهاي رتور مرطوب مدل 
 قابل استفاده در سيستم هاي گرمايشي و ايرواشرها

 اطالعات فني
بخش هيدروليكي آن از جنس چدن  داراي پوسته  موتوري از جنس آلومنيوم دايكاست شده بوده و VAسيركوالتورهاي سه دور سري 

باشد داراي پروانه هايي از جنس تكنوپليمر است . شفت پمپ از جنس استنلس استيل بوده و بر روي بوشهايي از جنس گرافيت نصب شده مي
است و توسط خود سيال پمپاژ شونده خنك مي شود . روكش محافظتي روتور و استاتور و همچنين فلنچ الكتروموتور نيز از جنس استنلس 

است . مجهز به موتور دو قطبي آسنكرون با سيستم  EPDMگردهاي سراميكي بوده و اورينگ آن از جنس  استيل است . داراي كف
 محافظتي ترموگارد و بدون نياز به نصب اورلود مي باشد و داراي درپوش هواگيري برنزي است .

mP 3.6 – 0.5دامنه كاركرد : •

3
P/h   متر 6با حداكثر ارتفاع 

   C°110+ - 10-دامنه دماي سيال : •
 ويژگي هاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از مواد جامد رسوب شدني و مواد شيميايي و در كل نزديك به ويژگي هاي كيفي آب •
  bar 10حداكثر فشار كاركرد : •
  IP 44كالس محافظتي : •
  Fكالس عايق : •
  PG 11نوع كابل : •
 به صورت افقي  نحوه نصب : •
 

 

 

 

 

 

 



   A,B,Dسيركوالتورهاي رتور مرطوب مدل 
 قابل استفاده در سيستم هاي گرمايشي و ايرواشرها

 اطالعات فني
داراي بدنه پمپ چدني و پوسته  موتوري از جنس آلومنيوم دايكاست شده است .داراي پروانه هايي از جنس    A,B,Dسيركوالتورهاي سري 

تكنوپليمر است . شفت پمپ از جنس استنلس استيل بوده و بر روي بوشهايي از جنس گرافيت نصب شده است و توسط خود سيال پمپاژ 
ي رزوه دار است . روكش محافظتي روتور و استاتور و همچنين فلنچ الكترموتور نيز از شونده خنك مي شود . خروجي فلنچ مجهز به كانكتورها

است . مجهز به موتور دو قطبي آسنكرون با  EPDMجنس استنلس استيل است . داراي كف گردهاي سراميكي بوده و اورينگ آن از جنس 
متفاوت را دارا مي باشد .  دور 2و در مدل سه فاز قابليت تنظيم با متفاوت  دور 3روتور مرطوب بوده كه در مدل تك فاز قابليت تنظيم با 

داراي  Dو  B هايمدلدر موتورهاي مدل تك فاز داراي سيستم محافظتي در برابر افزايش دماي سيم پيچي مي باشند . سيركوالتورهاي دو قلو 
 فلنچ مي باشند .

mP 12 –1دامنه كاركرد : •

3
P/h   متر 11با حداكثر ارتفاع 

   C°110+ - 10-دامنه دماي سيال : •
 ويژگي هاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از مواد جامد رسوب شدني و مواد شيميايي و در كل نزديك به ويژگي هاي كيفي آب •
  bar 10حداكثر فشار كاركرد : •
  IP 44كالس محافظتي : •

  Fكالس عايق : •
  PG 11الستيك كابل : •
 به صورت افقي  نصب :نحوه  •
 

 

 Aمدل 

 
 



 فلنچ دار Bمدل 

 
 

 Dفلنچ دار مدل  يسيركوالتورهاي دوقلو

 

  BPH,BMH,DPH,DMHپمپ هاي سيركوالتور سري 
 قابل استفاده در سيستم هاي گرمايشي و ايرواشرها 

 اطالعات فني
جهت گردش آب گرم در سيستم هاي تحت فشار كوچك و يا سيستم هاي گرمايشي صنعتي و شهري با مخازن باز طراحي شده اند .داراي بدنه 

جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره اي چدني بوده و پوسته موتوري از جنس آلومنيوم دايكاست شده مي باشد . 
داراي پروانه هايي از جنس تكنوپليمر ، شفتي از جنس استنلس استيل بوده و روكش محافظ رتور و تعبيه شده است .  PN10هايي با رزوه 

و  BPHمجهز به موتور آسنكرون چهار قطبي است و در مدل هاي  DMHو  BMHاستاتور نيز از جنس استنلس استيل مي باشند . مدلهاي 
DPH متفاوت با مقدار ولتاژ  دورده شده است . سيركوالتورهاي تك فاز قابليت تنظيم كاركرد با سه از موتورهاي آسنكرون دو قطبي استفا
230V  230متفاوت با مقدار ولتاژ  دورو مدل هاي سه فاز قابليت تنظيم كاركرد با دوV  400متفاوت با مقدار ولتاژ  دورو سهV  را دارا مي باشند

اورلود بوده و در مدل هاي سه فاز بايد موتور را از طريق يك كانكتور خارجي به منبع تغذيه متصل موتورهاي تك فاز مجهز به سيستم محافظتي 
سمت كرد . در سيركوالتورهاي دو قلو جهت جلوگيري از گردش مجدد آب در صورت عدم استفاده ، از يك شير كنترل كننده اتوماتيك در ق

 خروجي پمپ استفاده شده است.
 (براي مدلهاي تك فاز) IP42(براي مدلهاي سه فاز) ،  IP44كالس محافظتي :  •
mP 78 – 1.5دامنه كاركرد : •

3
P/h   متر 18با حداكثر ارتفاع 

 (براي مدلهاي سه فاز)  C°120+ - 10-(براي مدلهاي تك  فاز) ،   C°110+ - 10-دامنه دماي سيال : •
 جامد رسوب شدني و مواد شيميايي و در كل نزديك به ويژگي هاي كيفي آبويژگي هاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از مواد  •
  bar 10حداكثر فشار كاركرد : •

 



  DN40 , DN50 , DN65 , DN80: مدل فلنچ  •
 موجود مي باشد .  PN10/PN16با  DN80در صورت سفارش فلنچ مدل  •
 به صورت افقي  نحوه نصب : •
  PG 11الستيك كابل : •
 
 
 
 
 
 
 

 تك فلنچ دار مدل

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 دوقلوي فلنچ دار مدل

 

 با رتور مرطوب  VSسيركوالتورهاي مدل 
 مناسب جهت استفاده در سيستم هاي گرمايشي آب گرم

 اطالعات فني
جهت گردش آب گرم در سيستم هاي تحت فشار خانگي كوچك ، سيستم هاي گرمايشي داراي مخازن باز و  VSپمپ هاي سيركوالتور سري 

طراحي و ساخته شده اند . قسمت هيدروليكي پمپ از جنس برنز است . داراي پوسته موتوري از جنس آلومنيوم خورشيدي يا سيستم هاي 
مپ بر روي بوشهايي از جنس گرافيت نصب شده و توسط خود سيال پمپاژ شونده دايكاست شده و پروانه هاي تكنوپليمري مي باشد . شفت پ

خنك ميشود .  جنس فلنچ و روكش محافظ رتور و استاتور استنلس استيل است . داراي كف گردهايي از جنس سراميك بوده و اورينگ آن از 
مي باشد . مجهز به موتورهاي دو قطبي و يا چهار قطبي آسنكرون با رتور مرطوب و بدون نياز به نصب اورلود بوده كه داراي  EPDMجنس 

 سيستم محافظتي اتومات مي باشد .
mP 3.6 – 0.5دامنه كاركرد : •

3
P/h   متر 6با حداكثر ارتفاع 

 (براي ساير كاربردها)  C°110+ - 10-(جهت كاربردهاي سوالري) ،   C°85+ - 10-دامنه دماي سيال : •
 ويژگي هاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از مواد جامد رسوب شدني و مواد شيميايي و در كل نزديك به ويژگي هاي كيفي آب •



  bar 10حداكثر فشار كاركرد : •
  IP44كالس محافظتي :  •
  Fكالس عايق : •
  PG 11الستيك كابل : •

 به صورت افقي  نصب :نحوه  •
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ALPEو  ALMEسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله انرژي خورشيدمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
 .همراه با سري اتصاالت خطي و قابل نصب مستقيم بر روي خطوط سيستم ايرواشرهاي صنعتي و شهري ، سيستم هاي آبرساني خانگي و سردخانه ها 

را  و قابليت تنظيم سرعت گردش موتور بر اساس نياز كاربر و حفظ فشاري ثابت درون سيستمبوده  MCE/Cمجهز به اينورتور مدل پمپ ها 
  دارا ميباشند .

كربني و موتور  وپروانه هاي تكنوپليمر ، سيل مكانيك سراميكي بدنه پمپ و ساپورت موتور چدني ، از ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به 
كاهش  روتور موتور بر روي بلبرينگ هاي اورسايز نصب شده تا ضمن اشاره كرد . ALMEو چهار قطبي در  ALPEآسنكرون دوقطبي در مدل 

 مي باشد . CEI2-3ساختار محصول طبق استاندارد  صداي كاركرد موتور ، عمر مفيد دستگاه را افزايش دهد .
mP 8.4 – 1دامنه كاركرد :

3
P/h  21با حداكثر ارتفاع m 

 C - +120° C °15-دامنه دماي سيال : 
 شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب . ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب

 درصد) 30(حداكثر مقدار گليكول
 C 40+حداكثر دماي محيط : 

 bar 10حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 

 Fكالس عايق : 
 

 
 



  KLME,KLPE,DKLME,DKLPEسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله انرژي خورشيدگرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي سيستم هاي مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، 

 اطالعات فني
همراه با سري اتصاالت خطي و قابل نصب مستقيم بر روي خطوط سيستم ايرواشرهاي صنعتي و شهري ، سيستم هاي آبرساني خانگي و 

 سردخانه ها 
را و قابليت تنظيم سرعت گردش موتور بر اساس نياز كاربر و حفظ فشاري ثابت درون سيستم بوده  MCE/Cمجهز به اينورتور مدل پمپ ها 

 دارا مي باشند .
 اشاره كرد .كربني  واز ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به بدنه پمپ و ساپورت موتور چدني ، پروانه هاي تكنوپليمر ، سيل مكانيك سراميكي 

جهت استفاده به همراه تمامي حاالت تعبيه شده است . PN10جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 
در سيركوالتورهاي دو قلو جهت جلوگيري از گردش مجدد آب در  نيز كوپله ميشود . PN6نصب ، طراحي دستگاه به گونه اي است كه با فلنچ 

صورت عدم استفاده ، از يك شير كنترل كننده اتوماتيك در قسمت خروجي پمپ استفاده شده است . جهت سهولت در تعمير و يا تعويض هر 
از هم ترتيب به كارگيري پمپ ها را تغيير داد و هم در مدل هاي دو قلو ميتوان  نصب شده است .خالي فلنچ يك  يك از پمپ ها نيز بر روي پمپ 

  هردو پمپ بصورت همزمان استفاده نمود .
مي قطبي  2مجهز به موتورهاي  DKLPEو  KLPEقطبي با فن خنك كننده و مدلهاي  4مجهز به موتورهاي  DKLMEو KLMEمدلهاي 
روتور موتور بر روي بلبرينگ هاي اورسايز نصب شده تا ضمن كاهش صداي كاركرد موتور ، عمر مفيد دستگاه را افزايش دهد . ساختار  باشند .

 مي باشد . CEI2-3محصول طبق استاندارد 
mP 5.4 – 0.4دامنه كاركرد :

3
P/h  13.7با حداكثر ارتفاع m 

 C - +120° C °15-دامنه دماي سيال : 
 پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب . ويژگيهاي سيال

 درصد) 30(حداكثر مقدار گليكول
 مادامي كه موتور باالي پمپ قرار گيرد ميتوان به صورت عمودي نيز نصب نمود .طريقه نصب : به صورت افقي . 

 C 40+ حداكثر دماي محيط :
 bar 10حداكثر فشار كاركرد : 

 IP 55كالس محافظتي : 
 Fكالس عايق : 

 PN10,PN6در  DN40,DN50,DN65,DN80فلنچ استاندارد : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 CME,CM-GE,DCME,DCM-GEسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله انرژي خورشيدمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
همراه با سري اتصاالت خطي و قابل نصب مستقيم بر روي خطوط سيستم ايرواشرهاي صنعتي و شهري ، سيستم هاي آبرساني خانگي و 

 سردخانه ها 
را دارا  و قابليت تنظيم سرعت گردش موتور بر اساس نياز كاربر و حفظ فشاري ثابت درون سيستمبوده  MCE/Cمجهز به اينورتور مدل 

 . ميباشد
با  كربن/كربوراندم، سيل مكانيك  ي و يا چدنياز ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به بدنه پمپ و ساپورت موتور چدني ، پروانه هاي تكنوپليمر

 اشاره كرد .قطبي سه فاز هوا خنك  4و موتور القايي و شفتي از جنس استنلس استيل  EPDMاورينگ 
 تعبيه شده است . PN16جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 



روتور موتور بر روي بلبرينگ هاي اورسايز نصب شده تا ضمن كاهش صداي كاركرد موتور ، عمر مفيد دستگاه را افزايش دهد . ساختار محصول 
 مي باشد . CEI2-3طبق استاندارد 
mP 360 – 1.2دامنه كاركرد :

3
P/h  34با حداكثر ارتفاع m 

 C°140+ - 10-و براي ساير مدل ها  DN40-50براي  C - +130° C °10-دامنه دماي سيال : 
 ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .

 طريقه نصب : به صورت افقي . مادامي كه موتور باالي پمپ قرار گيرد ميتوان به صورت عمودي نيز نصب نمود .
 C 40+داكثر دماي محيط : ح

 bar 16حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 

 Fكالس عايق : 
 PN16مدل فلنچ : 

مدلهاي موجود فلنچ در صورت درخواست 
DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150-PN16 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 CPE,CP-GE,DCPE,DCP-GEسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله انرژي خورشيدمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
همراه با سري اتصاالت خطي و قابل نصب مستقيم بر روي خطوط سيستم ايرواشرهاي صنعتي و شهري ، سيستم هاي آبرساني خانگي و 

 سردخانه ها 
را دارا  و قابليت تنظيم سرعت گردش موتور بر اساس نياز كاربر و حفظ فشاري ثابت درون سيستمبوده  MCE/Cمجهز به اينورتور مدل پمپها 

 . مي باشند
 ا ب از ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به بدنه پمپ و ساپورت موتور چدني ، پروانه هاي تكنوپليمري و يا چدني ، سيل مكانيك كربن/كربوراندم

 



 قطبي سه فاز هوا خنك اشاره كرد . 2و شفتي از جنس استنلس استيل و موتور القايي  EPDMاورينگ 
روتور موتور بر روي بلبرينگ هاي تعبيه شده است .  PN16جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 

 .مي باشد CEI2-3اورسايز نصب شده تا ضمن كاهش صداي كاركرد موتور ، عمر مفيد دستگاه را افزايش دهد . ساختار محصول طبق استاندارد 
mP 230 – 1.2دامنه كاركرد :

3
P/h  56با حداكثر ارتفاع m 

 C°140+ - 10-و براي ساير مدل ها  DN40-50براي  C - +130° C °10-دامنه دماي سيال : 
 ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .

 طريقه نصب : به صورت افقي . مادامي كه موتور باالي پمپ قرار گيرد ميتوان به صورت عمودي نيز نصب نمود .
 C 40+داكثر دماي محيط : ح

 bar 16حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 

 Fكالس عايق : 
 PN16مدل فلنچ : 

مدلهاي موجود فلنچ در صورت درخواست 
DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150-PN16 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 موتور برنزيبا بدنه پمپ و ساپورت  ALM/ALPسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله انرژي خورشيدمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
 قابل استفاده در سيستم هاي گرمايشي صنعتي و خانگي ، ايرواشرها و سيستم آب گرم منازل.همراه با سري اتصاالت خطي و 

 4و  ALPسراميك و موتور آسنكرون دو قطبي در مدل پروانه هاي تكنوپليمري ، سيل مكانيك كربن/ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به از 
 اشاره كرد . ALMقطبي در مدل 

بايد از سيستم  در مدلهاي تك فاز سيستم محافظتي حرارتي و اورلود به همراه خازن دائم تعبيه شده است . در حالي كه در مدل هاي سه فاز
 محافظتي مطابق با استاندارد و قوانين ايمني كشور مربوطه استفاده نمود .

mP 6.5 – 0.6دامنه كاركرد :

3
P/h  7.7با حداكثر ارتفاع m 

  C - +120° C °15+دامنه دماي سيال : 
ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد 

 خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .رسوب شدني ، بدون 
طريقه نصب : به صورت افقي . مادامي كه موتور باالي پمپ قرار گيرد ميتوان 

 به صورت عمودي نيز نصب نمود .
 C 40+حداكثر دماي محيط : 

 bar 10حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 

 Fكالس عايق : 
 
 



 
 

 چدنيبا بدنه پمپ و ساپورت موتور  ALM/ALPسيركوالتورهاي خطي مدل 
 گردش آب بوسيله نور خورشيدمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
 آب گرم منازل.قابل استفاده در سيستم هاي گرمايشي صنعتي و خانگي ، ايرواشرها و سيستم همراه با سري اتصاالت خطي و 

 4و  ALPاز ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به پروانه هاي تكنوپليمري ، سيل مكانيك كربن/سراميك و موتور آسنكرون دو قطبي در مدل 
 اشاره كرد . ALMقطبي در مدل 

در مدل هاي سه فاز بايد از سيستم در مدلهاي تك فاز سيستم محافظتي حرارتي و اورلود به همراه خازن دائم تعبيه شده است . در حالي كه 
 محافظتي مطابق با استاندارد و قوانين ايمني كشور مربوطه استفاده نمود .

mP 8.4 – 1.5دامنه كاركرد :

3
P/h  21با حداكثر ارتفاع m 

  C - +120° C °15+دامنه دماي سيال : 
 رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد 

 طريقه نصب : به صورت افقي . مادامي كه موتور باالي پمپ قرار گيرد ميتوان به صورت عمودي نيز نصب نمود .
 C 40+حداكثر دماي محيط : 

 bar 10حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 

 Fكالس عايق : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



  KLM/KLP/DKLM/DKLP سيركوالتورهاي خطي مدل 
 خورشيديمناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 اطالعات فني
پروانه هاي تكنوپليمري ، سيل مكانيك كربن/سراميك و موتور بدنه پمپ و ساپورت موتور چدني ، از ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به 

 اشاره كرد . KLM/DKLMقطبي در مدل  4و  KLP/DKLPآسنكرون دو قطبي در مدل 

 تعبيه شده است .  PN10جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 
لود به همراه خازن دائم تعبيه شده است . در حالي كه در مدل هاي سه فاز بايد از سيستم در مدلهاي تك فاز سيستم محافظتي حرارتي و اور

 محافظتي مطابق با استاندارد و قوانين ايمني كشور مربوطه استفاده نمود .

خروجي پمپ  در مدلهاي دو قلو جهت جلوگيري از گردش مجدد آب در صورت عدم استفاده ، از يك شير كنترل كننده اتوماتيك در قسمت
 استفاده شده است . 

mP 67 – 2دامنه كاركرد :

3
P/h  13.7با حداكثر ارتفاع m 

  C - +120° C °15-دامنه دماي سيال : 
 ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .

 C 40+حداكثر دماي محيط : 
 bar 10حداكثر فشار كاركرد : 

 IP 55كالس محافظتي : 
 Fكالس عايق : 

 PN10/PN6:  فلنچ استاندارد
در صورت درخواست هر دو مدل فلنچ رزوه اي و يا جوش داده شده موجود مي 

 باشد .
 

 



 

 CM/CM-G/DCM/DCM-G سيركوالتورهاي خطي مدل 
همراه با اتصاالت خطي و مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي 

 خورشيدي
 اطالعات فني

چهار سيل مكانيك كربن/سراميك و موتور آسنكرون . چدني، پروانه و كاور فن ساپورت موتور  ،از ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به بدنه پمپ 
 اشاره كرد .سه فاز قطبي 

 تعبيه شده است . PN16جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 
 بهتر است جهت محافظت از موتور از يك سيستم محافظتي اورلود مطابق با استاندارد و قوانين ايمني كشور استفاده نماييد .

mP 420 – 1.2دامنه كاركرد :

3
P/h  41با حداكثر ارتفاعm 

  C - +140° C °10-دامنه دماي سيال : 
 ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .

 C 40+حداكثر دماي محيط : 

 bar 16حداكثر فشار كاركرد : 
 IP 55كالس محافظتي : 



 Fكالس عايق : 
 موجود ميباشد . PN16در صورت درخواست فلنچ مدل 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CP/CP-G/DCP/DCP-G سيركوالتورهاي خطي مدل 
مناسب جهت استفاده در سيستم هاي آب گرم ، سيستم هاي گرمايشي ، ايرواشرها و سيستم هاي همراه با اتصاالت خطي و 

 خورشيدي
 اطالعات فني

 دوموتور آسنكرون ، پروانه تكنوپليمري چدني. سيل مكانيك كربن/سراميك و  ساپورت موتور واز ويژگيهاي ساختاري آنها ميتوان به بدنه پمپ 
 قطبي سه فاز اشاره كرد .

 تعبيه شده است . PN16جهت نصب گيج فشار ، بر روي فلنچ هاي ورودي و خروجي حفره هايي با رزوه 
 



 بهتر است جهت محافظت از موتور از يك سيستم محافظتي اورلود مطابق با استاندارد و قوانين ايمني كشور استفاده نماييد .
mP 420 – 3.6دامنه كاركرد :

3
P/h  102با حداكثر ارتفاعm 

  C - +140° C °10-دامنه دماي سيال : 
 و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز 

 C 40+حداكثر دماي محيط : 
 bar 16حداكثر فشار كاركرد : 

 IP 55كالس محافظتي : 
 Fكالس عايق : 

 موجود مي باشد . PN16فلنچ مدل ، در صورت درخواست 
آماده عرضه استفاده شده است كه در صورت درخواست  IE3از موتورهاي مطابق با شاخص استاندارد  DCM-Gو  CM-Gدر برخي از مدل هاي 

  مي باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 K-HAپمپ هاي سانتريفيوژ تقويت فشار 
ي برا راي اضاف ازيموردن فشار تا شدهي طراحي خانگ مصارف و آپارتمانها آب فشار شيافزا جهت K-HA مدلي  ا پروانه تك وژيفيسانتر پمپ

 انيجر به حساس كياتومات ديكلي دارا پمپ نياقابليت نصب مستقيم بر روي خطوط اصلي آبرساني.  دينما نيسردتام و گرم آبي ها ريش
 پمپ نيا.  گرددي م پمپ شدن خاموش و روشن باعث ، شوديم بسته و باز آب ريش كهي زمان آب انيجر زانيم به توجه با كه بوده آبي عبور
 .است كرده تر راحت كننده مصرفي برا را كار و شده وصل پمپ ناليترم قسمت به كارخانه توسط كه باشدي م برق كابل متريسانت 30يدارا

 : پمپي ساختاري هايژگيو
 ي  زدگ زنگ برابر در مقاومت شيافزاي برا الكتروفورز مخصوص پوشش باي چدن پمپ ساپورت و بدنه
   آب انيجر كنترلي برنج چيسو

 يمريتكنوپل پروانه
 كيسرام/  كربن كيمكان ليس

 متر22با حداكثر ارتفاع  4.2 حداكثر دامنه كاركرد :
  C °100+ - 0دامنه دماي سيال : 

 شيميايي و در كل نزديك به خواص آب .ويژگيهاي سيال پمپاژ شونده : صاف ، تميز و عاري از هرگونه مواد جامد رسوب شدني ، بدون خواص 

 C°55+ - 10-دماي محيط : دامنه 
 %95 رطوبت با يطيمح در كاركرد

 bar 4حداكثر فشار كاركرد : 
 گرادي سانت درجه 65 حرارت تا االتيسي برا بار 2 و گرادي سانت درجه 35 حرارت تا االتيسي برا بار 4ي كار فشار حداكثر

 mwc 0.5  :كاركرد فشار حداقل

 l/min 2.5  :يآبده حداقل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


