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دربـــــــاره شــــركــــت  فـــــــامـــــــكــــــو

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

خدمات قابل ارایه را به شرح ذیل اعالم می دارد:
واردات و فروش انواع الكتروپمپ های صنعتی .	 
طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انــواع تجهیزات صنعتی مورد 	 

استفاده در صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و . . .
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از كارگروه های تخصصی همانند كارگروه ســیمان ، 	 

فوالد ، كاشی و سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، كشاورزی و . . . 

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

تــالش بــرای افزایــش رضایت منــدی مشــتری ،ارتقــاء كیفیــت و بهبــود مســتمر مدیریــت یكپارچــه از طریق 	 
شناسایی،اجراء كنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

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

یكپارچه با بهره گیری از استعدادها و خالقیت كاركنان. 

مــــــــــــه  مـــــــقــــــد

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

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

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

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

 در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشاوره و اطالعات فنی بیشتر با كارشناسان شركت فامكو تماس حاصل 
فرمایید و یا به سایت www.famco.co.ir    مراجعه كنید.
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شــركت پمــپ ســمنان انــرژی وابســته بــه صنایــع پمــپ ســازی ایران)پمپیران(،تولیــد كننــده انواع پمــپ های 
ســیركوالتور خطی و زمینی جهت سیســتمهای گرمایشی است.این شــركت با تالش و كوشش كاركنان زحمتكش 
خــود بــرای اولین بار در ایــران موفق به اخذ گواهی نامه اســتاندارد بین المللــی ISO9001-2000 در مدیریت 

لمان در تولید پمپ های سیركوالتور)شوفاژ و تاسیسات( گردید. تضمین كیفیت از شركت RWTUV  آ

           درباره پمپهای سیركوالتور

الكتروپمپ های ســیركوالتور در اصطالح پمپ های آب در گردش و یا پمپ های خطی به دلیل این الین بودن 
)دریك راستا(قرارداشــتن ورودی و خروجی پمپ نســبت به هم به این نام ها شــهرت یافته اســت.پمپ های 
آب در گردش خطی عموما جهت به گردش در آوردن آب گرم در یك مدار بســته اســتفاده می گردند )با انواع 
كاربری خانگی،اداری و صنعتی( .این دســته از الكتروپمپ های غالبا با دور پایین )1500 دور( جهت ســاختمان 
های كوتاه مرتبه و یا با ارتفاع متوسط استفاده می شوند و جهت ساختمان های بلند مرتبه از الكتروپمپ های 
ســیركوالتور)3000 دور( اســتفاده می شــوند.آببند پمپ های آب در گردش به نوعی انتخاب می گردد)معموال 
ســیل مكانیكی( تا بتواند تحمل دمایی از 0 تا حداكثر 120 درجه را پشــتیبانی نماید.این نوع الكتروپمپ ها در 
دو دسته كلی تك دور و یا سه دوره در دو نوع تكفاز و سه فاز و با خروجی نیم اینچ تا حداكثر 5 اینچ به صورت 

معمول تولید می شود ولی امكان سفارش ساخت تا 8 اینچ نیز وجود دارد.

SANAIE PUMP
SEMNAN (ENERGY)

درباره شركت سمنان انرژی

پمپ های ســیركوالتور صنایع پمپ ســمنان انرژی جهت به گردش در آوردن آب گرم در تأسیســات حرارت 
مركزی و اســتفاده در مدار گردش آب گرم و ســرد )سیســتم های هیدرونیك(* تأسیسات ساختمان ها مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد.این پمپ ها به گونه ای طراحی شــده اند كه به صورت 
افقی در بین لوله های رفت و یا برگشت قرار گرفته و انتخاب این طرح به دلیل كارایی بیشتر و مزایای فراوان 

آن در نصب پمپ ها بوده است.
واژه هیدرونیك به معنی سیستم های گرم و سرد كننده ای است كه در آنها برای انتقال حرارت توسط گردش 

یك مایع در سیستم بسته های از لوله ها استفاده می شود.



4

طراحی طوالنی و پاالیش شده به منظور بهبود عملكرد، عالمت مشخصه این پمپ ها است. در این مدل ها 
همان اصول بنیادینی كه ســیركوالتور)آب در گردش( اولیه وجود دارد، موجود اســت و این پمپ ها ابتدا به 

دلیل كارایی بیشتر مزایای فراوان در نصب شان منتخب گشته اند، همچنان هوریزنتال یا افقی می باشند.
این پمپ ها امروزه با طراحی و مواد اولیه بهتر، اما با همان اصول بنیادین مورد استفاده قرار می گیرند.

مهندســی مطمینی كه توســط تولید دقیق حمایت می شود، از دالیلی هستند كه این پمپ ها آمار درخشانی 
را در كارایی، اعتبار و عمر طوالنی از خود نشان می دهند. نوع سیل این پمپ ها نیز ضمانت دیگری برای طول 
عمر آنها می باشــد. مواد بســیار محكم و ضدزنگی كه ســیل این پمپ ها از آنها ســاخته می شــوند بسیار سخت 
می شــود. گفته هــای بــاال همه مداركــی دال بر ثبات كیفیــت ســیركوالتور)آب در گردش( صنایع پمپ ســمنان 

انرژی می باشد.
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پمپ های سیركوالتور)آب در گردش( صنایع پمپ سمنان انرژی

در سیستم های گرمایش و سرمایش هیدرونیك
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مشخصات كلی پمپ های سیركوالتور در یک نگاه

B
(mm)

A
(mm)

HPRPMPHMODEL

164221/12145011" S100

166221/12145011¼" S100

240271/6145011½" S100

240271/6145012" S100

218201/6145012" HV

180321/4290011¼" AA

296361/3145011½" AA

292201/3145012" AA

36022114501-32" A6

360201½14501-32" A7

261301/6145012½" LD

261301/6145013" LD

261301/3145013" PD37

261303/4145013" PD38

365301½14501-33" PD40

425-114501-3ETA 50-20

425-1½14501-3ETA 50-20

425-214501-3ETA 65-16

425-314501-3ETA 65-20
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مشخصات ویژه
  175psi   1. حداكثر فشار كاری

120°C 2. حداكثر دمای عمل

كاركرد به طور متناوب برای سیستمهای بسته با استفاده از دما  و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ.
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مزایای اختصاصی
استفاده از الكتروموتورهای اختصاصی دو جداره و ضد آب با كالس IP54، بهره گیری از بوش های فسفر برنز و LP2 ژاپنی، استفاده 
لمان و BT ایتالیا یا بهره گیری از یك سیستم روغن كاری مطمین و دورانی را میسر می سازند و همچنین  از كاسه نمدهای بورگمن آ
الت مخصوص صنایع پمپ سازی و سرانجام برخورداری از تكنولوژی مدرن و مهندسین ممتاز از جمله عوامل  استفاده از ماشین آ
موفقیت روزافزون محصوالت صنایع پمپ سمنان انرژی بوده و عماًل نیز كیفیت كارآیی و دوام و اطمینان پمپ های تولیدی این 

شركت را غیرقابل تردید می نماید.

1- الكتروموتور
كلیه الكتروموتورهای مصرفی این شركت از عالی ترین كیفیت برخوردار بوده و طبق سفارش اختصاصی طراحی و تولید می گردد.

2- شافت
 CK45 و از فوالد ضد فرسایش CNC برای ســاخت محور پمپ ها كه از مهمترین قطعات یك پمپ محســوب می گردد از ماشــین های

استفاده شده و به منظور جلوگیری از خرابی كاسه نمد، محور دارای روكش مسی می باشد.

3- یاتاقان های فسفر برنز
بــه منظــور تســهیل در روغن كاری ضمن اســتفاده از بوش های فســفر برنز ســاخت كشــور ژاپــن از بوش های LP2 بــا طراحی ویژه و 

شیارهای مخصوص جهت ماكزیمم روان سازی استفاده می  گردد.

4- آب بند مكانیكی )مكانیكال سیل(:
لمان و BT ایتالیا  آب بندهای مورد مصرف كه وظیفه اصلی آنها جلوگیری از نفوذ آب به داخل یاتاقان ها می باشد از نوع بورگمن آ

بوده كه در درجه حرارت های باال بسیار مقاوم می باشند.
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5- پروانه گریز از مركز

تمامــی پروانه هــای اســتفاده شــده در پمپ  هــای ســاخت صنایع پمپ ســمنان طبق مهندســی دقیق طراحــی و تولیــد گردیده به 
طوری كه از جمع شدن هوا در سطح كاسه نمد جلوگیری نموده و دوام طوالنی كاسه نمد و كارآیی پمپ را تضمین و تلورانس های 

دقیق بین پره و بدنه پمپ)حوضینگ( را به حداقل می رساند.
در مدل هــای دایكاســت پروانه هــا از جنس اولتر امیدی )هلندی( ســاخته شــده كه در حرارت باال مقاوم بــوده و كارآیی خود را از 
لومینیوم و یا چدن با باالنس صد  دست نمی دهد. در دیگر مدل ها براساس سفارش از پروانه های گریز از مركزی كه از نوع برنز، آ

در صد ساخته می شود استفاده به عمل می آید.

6- كوپلینگ

كوپلینگ محصوالت صنایع پمپ سمنان به نوعی طراحی شده كه از هرگونه لرزش و صدا كاماًل جلوگیری می نماید. این كوپلینگ  
كــه از جنــس چــدن و برنــج تولیــد می شــود صددرصد هم محــور و همگن بــوده و از فرســایش و ســوختن الكتروموتورهــا جلوگیری 

می نماید.
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0  10             20             30            40             50             60

MODEL G.P.M 0 5 10 15 20 25 30 35

S100 1 ¼" Feet 5.8 6 6 5.5 5 4 2.8 1.2

MODEL G.P.M 0 5 10 15 20 25

S100 1" Feet 5.5 5.4 5 4 2.7 0.2

MODEL G.P.M 0 10 20 30 40 50 60

2" HV Feet 10.5 10.6 10.4 9.8 8.8 7.5 4.5

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت
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2" AA

1½" AA
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MODEL G.P.M 0 10 20 30 40 50 60

1½"AA Feet 20.5 20 19.6 18 16 13.6 11

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100

2" AA Feet 20.5 20 19 17 14 10

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت
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2" A6

2" A7

3" PD37
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0 20               40                60                80               100            120

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100

2" A6 Feet 27 26 23.5 22 18 12.5

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100 120

2 "  A7 Feet 38 37 35.2 32.5 29 25 19

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100 120

3" PD37 Feet 20.7 19.8 18 16 13.2 10 6

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت
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3" PD38

3" PD40

LD3,2½
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MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100

3" PD40 Feet 24 24.8 24.8 24 24.4 20

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100 120

3" PD38 Feet 20.8 22 22 21.5 20 17.5 14.5

MODEL G.P.M 0 20 40 60 80 100

LD3,2½ Feet 11 10 8 6 3.5 0

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت
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ETA 65-16
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MODEL دور موتور قدرت موتور قدرت پروانه G.P.M 0 20 40 80

50-20 1450 RPM 1½ HP Ø200*7 Feet 50 49.1 46 28

50-16 1450 RPM 1 HP Ø196*7 Feet 32.7 32.7 30 20

ETA 65-20

ETA 50-16 ETA 50-20
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ETHA 50-16 1450RPMETHA 50-20 1450RPM

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت
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SPSEG 32
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ETHA   65-16    ETHA   65-20    1450 RPM 1450 RPM

MODEL دور موتور قدرت موتور قدرت پروانه G.P.M 0 50 150 200

65-16 1450 RPM 2 HP Ø169*7 Feet 32 30.5 24 15.8

65-20 1450 RPM 3 HP Ø209*3 Feet 49.5 48.5 38 29

MODEL دور موتور قدرت موتور G.P.M 0 10 20 30

SPSEG 32 2900 RPM 1¼ HP Feet 21 20 17 9

شایان ذكر است در كلیه نمودارها، مؤلفه عمودی برابر فوت )Feet( و مؤلفه افقی 
)Gallon( نشانه گالن می باشد.

مقیاس تبدیل ها
متر مكعب: 4/4گالن

متر: 3/3 فوت


