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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 خدمات 

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

ل کاال صنعتی قاب در سایتو بسیاری کاالهای مرتبط با این دسته بندی ها،  پمپ دنده ای، دیافراگمی
خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کامالً به روز باشد تا اینکه 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 
آمده و این مشخصات مربوط  WILOیلو و پمپدیتاشیت قرار گرفته است. در ذیل دستور کار این شرکت 

 اشد.به آخرین ویرایش شرکت سازنده می ب

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

 Wilo شرکت Economy MHI پمپ های طبقاتی افقی سری
از جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه هستند.

کاربرد:

•  آب رساني و تقویت فشار برای محیط های مسکونی، تجاری  
    و صنعتی

•  سیستم های سیرکوالسیون آب خنک کن
•  سیستم های شستشو و آب پاشی

راهنمایمدل:

MHI 205N-1/E/3-400-50-2 :مثال
•  MHI: پمپ سانتریفوژ طبقاتي افقي، با فشار باال

•  2: دبي )متر مکعب در ساعت(
•  05: تعداد پروانه ها

•  C: مکانیکال سیل کارتریجي )براي برخي مدل ها(
IE2 و IE3 موتور سه فاز :N  •

•  1: جنس مواد 
       1= فوالد ضد زنگ 304

316L 2= فوالد ضد زنگ       
•  E: نوع گاسکت
E= EPDM       

)Viton) FKM=V       
•     3: تعداد فاز برق ورودي

•     400: ولتاژ برق )ولت(
•     50: فرکانس برق )هرتز(

•     2: تعداد قطب موتور

مشخصاتاختصاصی/مزایا:

IE2-IE3 موتورهاي سه فاز  •
•  تمامي اجزاء در تماس با آب از فوالد ضدزنگ ساخته شده است.

•  طراحي فشرده، صرفه جویي در فضا

اطالعاتفنی:

•  محدوده دمای سیال: 15-  الی 110+ درجه سلسیوس
Rp 1 ½ “الي Rp 1 “اتصال دنده اي )متناسب با مدل پمپ(: سایز  •

•  حداکثر فشار کاری: 10 بار
•  حداکثر فشار ورودي: 6 بار

IP X4، 3~IP 54~1 :کالس حفاظتی  •
F :کالس عایق بندی حرارتی موتور  •

Economy MHIفهرستپمپهای
شماره فنی وزن تقریبی

(Kg)
ولتاژ ~ فاز توان نامی موتور

(KW)
سایز اتصال

دهش
 سایز اتصال

مکش
مدل پمپ

WP4024288 12.2 1~230V 0.75 Rp 1 Rp 1 MHI205-1/E/1-230-50-2

WP4148906 13.3 3~400V 0.75 Rp 1 Rp 1 MHI205N/E/3-400-50-2

WP4024290 17.2 1~230V 1.1 Rp 1 Rp 1 MHI206-1/E/1-230-50-2

WP4148926 15.3 3~400V 1.1 Rp 1 Rp 1 MHI206N-1/E/3-400-50-2

WP4024296 13.7 1~230V 0.75 Rp 1 Rp 1 1/4 MHI404-1/E/1-230-50-2

WP4148983 14.5 3~400V 0.75 Rp 1 Rp 1 1/4 MHI404N-1/E/3-400-50-2

WP4149007 15.3 3~400V 1.1 Rp 1 Rp 1 1/4 MHI405N-1/E/3-400-50-2

WP4024300 19.3 1~230V 1.5 Rp 1 Rp 1 1/4 MHI406-1/E/1-230-50-2

WP4149027 17.5 3~400V 1.1 Rp 1 Rp 1 1/4 MHI406N-1/E/3-400-50-2

WP4024304 16 1~230V 1.1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 MHI803-1/E/1-230-50-2

WP4149067 14.6 3~400V 1.1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 MHI803N-1/E/3-400-50-2

WP4024306 17.5 1~230V 1.5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 MHI804-1/E/1-230-50-2

WP4149088 20.6 3~400V 1.5 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 MHI804N-1/E/3-400-50-2

WP4149100 22 3~400V 2.2 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 MHI805N-1/E/3-400-50-2

WP4149111 20.5 3~400V 1.5 Rp 1 1/2 Rp 2 MHI1602N-1/E/3-400-50-2

WP4149123 23.6 3~400V 2.2 Rp 1 1/2 Rp 2 MHI1604N-1/E/3-400-50-2

 فرکانس برق پمپ های باال، 50Hz است.


