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از این که کاال صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کاال صنعتی را میتوان بهترین شرکت 
برای مشاوره و خرید کاالی صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین 

نعتی خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کاالی صنعتی و به طور تخصصی پمپ آالت خانگی و ص
پمپ ، شناور، موتور پمپ، لجن کش، کفکش، پمپ آب خانگیانواع موجود در بازار را ارائه دهد. 

در سایت و بسیاری کاالهای مرتبط با این دسته بندی ها،  پمپ دنده ای، دیافراگمی، پیستونی، وکیوم
ابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کامالً به روز باشد تا اینکه کاال صنعتی ق

 تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در 
ن مشخصات آمده و ای پمپ نوید موتوردیتاشیت دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل 

 اشد.مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می ب

  نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطالعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق
بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکاالت نگارشی در کاتالوگ وجود داشته 

 باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kalasanati.com/جستجو/125/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-آب-خانگی
https://www.kalasanati.com/جستجو/127/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-کف-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/794/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-لجن-کش
https://www.kalasanati.com/جستجو/362/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/موتور-پمپ
https://www.kalasanati.com/جستجو/126/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-شناور
https://www.kalasanati.com/جستجو/134/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-وکیوم-پمپ-خلاء
https://www.kalasanati.com/جستجو/134/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-وکیوم-پمپ-خلاء
https://www.kalasanati.com/جستجو/134/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-وکیوم-پمپ-خلاء
https://www.kalasanati.com/جستجو/243/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-پیستونی-پمپ-کارواش
https://www.kalasanati.com/جستجو/314/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-دیافراگمی
https://www.kalasanati.com/جستجو/123/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-دنده-ای-غلیظ-کش
http://www.kalasanati.com/جستجو/325/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-ایرانی/پمپ-نوید-موتور
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 راهنمای نصب و راه اندازی الکترو پمپ های سیرکوالتور 

استفاده عمده الكتروپمپ های سیرکوالتور برای به گردش در آوردن آب گرم در تاسیسات حرارت مرکزی با درجه  -1
 می باشد.     psi درجه سانتیگراد و فشار حداکثر ۱۱۱حرارت حداکثر 

 و یا مصارف آبرسانی مناسب نیستند. این الکتروپمپ ها برای پمپاژ آب ناخالص -۲

 این الکتروپمپ ها مجهز به مکانیکال سیل می باشند. -۳

 محور الکتروپمپ روی بلبرینگ داخل موتور تكيه دارد و کامال آرام و بیصدا کار می کند. -۴

قید شده الكتروپمپ را نباید تحت شرایط ماکزیمم ظرفیت، سرعت، فشار و درجه حرارت که روی پالک آن  -۵
 مورد استفاده قرار داد.

الكتروپمپ موقعی بدون زحمت و رضایت بخش کار خواهد کرد که مشخصات آن با شرایط کاری منطبق بوده  -۶
 .و درست انتخاب شود

حتی االمکان به هنگام نصب، محفظه از الکتروپمپ جدا نگردد، چراکه کلیه محصوالت پس از تست نهائی  -۷
 ان بروز هرگونه اشكال و ایراد به حداقل میرسد.بسته بندی شده و امک

محفظه های مستعمل و نصب شده برروی خط دارای جرم می باشند که در صورت استفاده مجدد محفظه، از  -۸
 .کارآیی الکتروپمپ قطعا کاسته خواهد شد.

 راهنمای نصب الکتروپمپ های سیرکوالتور خطی

ش نبوده، بنابراین محفظه حلزونی الکتروپمپ باید همواره پر از آب الكتروپمپ های سیرکوالتور قادر به مک -1 
 بوده یا محل نصب آن پایین تر از سطح آب منبع باشد. 

 الكتروپمپ باید در محلی نصب شود که به اندازه کافی هوای خنک به آن برسد. -2

 تیگراد باالتر باشد.درجه سان ۴۱درجه حرارت محلی که الکتروپمپ در آن نصب شده است نباید از  -3 

 جهت جریان آب می بایست مطابق با جهت فلش حک شده روی محفظه الکتروپمپ باشد. -۴

 الزم است در قسمت ورودی و خروجی الکتروپمپ، شیرفلکه جهت بستن جریان آب در مواقع لزوم باشد. -۵

 جعبه استفاده نمایید. جهت جلوگیری از نشت احتمالی آب در محل بستن فلنج از واشر الستیکی داخل -۶
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محل نصب الکتروپمپ به گونه ای باشد که از نشت احتمالی آب برروی الکتروپمپ جلوگیری شود تا موجب  -۷
 سوختن آن نشود. 

اتصال لوله به الکتروپمپ نباید باعث ایجاد تنش و ارتعاش بر روی الکتروپمپ شود. )استفاده از لرزدگیر  -۸
 مناسب توصیه میگردد( 

توصیه میشود هنگام نصب پمپ از صافی مناسب استفاده گردد تا از ورود اجسام جامد و دیگر اجرام به داخل  -9
 محفظه پمپ جلوگیری شود.

درجه  ۱۱۱جوشکاری و کارهای تعمیراتی دیگر، الكتروپمپ روی خط باشد و گرمای بیش از اگر در هنگام  -۱۱
 سانتیگراد به آن منتقل شود، این گرما باعث صدمه زدن به قسمت های داخلی الکتروموتور خواهد شد.

داشته  توصیه می گردد از الکتروپمپی استفاده شود که با متراژ و سایر مشخصات فنی ساختمان مطابقت -11
 باشد.

الکتروپمپ همواره باید به آرامی و بدون لرزش کار کند. الکتروپمپ را هیچوقت با شیرفلکه بسته برای مدت  -۱۲
 زیادی نباید به کار گرفت، شیر فلکه مسیر مکش نباید بسته باشد.

 اتصاالت الکتریکی

تم باید مطابق با پالک الکتروپمپ اتصاالت قسمت برقی باید بوسیله تکنسین ماهر انجام شود. ولتاژ سیس -1
 باشد.

کابل الکتروپمپ از جعبه تقسیم باید بطور عمودی در جهت باال خارج شود. اگر الزم باشد در صورت لزوم  -2 
 درجه دوران داد. ۱۸۱میتوان جعبه تقسیم را 

بلو برق مربوطه استفاده در صورت استفاده از الکتروپمپ های سه فاز ، حتما از کنترل فاز و بی متال در تا -3 
 گردد.
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