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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.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kalasanati.com/جستجو/125/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-آب-خانگی
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/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/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/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/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/243/کالای-صنعتی/پمپ/انواع-پمپ/پمپ-پیستونی-پمپ-کارواش
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
https://www.kalasanati.com/جستجو/123/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-دنده-ای-غلیظ-کش
http://www.kalasanati.com/جستجو/2481/کالای-صنعتی/پمپ/پمپ-خارجی/پمپ-ویلو-wilo
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پمپهایسیرکوالتورخطی
Star-RSسری

Star-RSنمودارمشخصهپمپهایسری

باراهنمای
نصبفارسی
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معرفی:
 Wilo شرکت Star-RS پمپ های سیرکوالتور خطی سری

مجهز به کلید انتخاب دور موتور جهت تنظیم توان در 
محدوده هد و دبی موردنیاز می باشند. اتصال لوله به صورت 

دنده ای است.
کاربرد:

•  همه انواع سیستم های گرمایشی با آب گرم
•  سیستم های تهویه مطبوع
•  مدارهای بسته سرمایشی

•  سیستم های سیرکوالسیون صنعتی
راهنمایمدل:

Star-RS 25/4 :مثال
-  Star-RS: پمپ استاندارد )با اتصال دنده ای(

-  /25: قطر نامی اتصال
Q = 0 m3 /h 4: هد نامی پمپ )متر( در  -

مشخصاتاختصاصی/مزایا:
•  قابلیت استفاده در سیستم های گرمایشی، سرمایشی یا 

تهویه مطبوع از دمای 10-  الي 110+ درجه سلسیوس

•  سه دور مختلف براي تنظیم توان پمپ 
•  امکان نصب پمپ در زوایای مختلف درصورت رعایت افقی 

بودن شافت
•  نصب و راه اندازی سریع و ایمن پمپ

اطالعاتفنی:
•  محدوده دمای سیال: 10- الی 110+ درجه سلسیوس

•  برق ورودی: تک فاز 230 ولت، 50 هرتز
•  اتصال دنده ای )متناسب با مدل پمپ(:

   سایزهاي “1 و“ ¼ 1
IP 44 :کالس حفاظتی  •

F :کالس عایق بندی حرارتی موتور  •
•  حداکثر فشار کاری: 10 بار

جنساجزا:
•  محفظه: چدن خاکستری

•  پروانه: پلی پروپیلن با 40 درصد الیاف شیشه 
•  شافت: استنلس استیل 

•  یاتاقان: کربن تقویت شده

Star-RSفهرستپمپهای

 فرکانس برق پمپ های باال، 50Hz است.

مدل پمپ
Q (m3/h)

00.511.522.533.544.555.56

H (m)

STAR-RS 25/43.93.42.92.41.81.30.7

STAR-RS 25/65.95.55.04.53.93.22.41.60.7

STAR-RS 30/65.95.55.04.53.93.22.41.60.7

شماره فنی وزن ناخالص
(Kg) ولتاژ ~ فاز  طول کلی

(mm)
 قطر نامی

فلنج سایز اتصال
 حداکثر فشار

کاری
(bar)

حداکثر هد نامی
(m)

 حداکثر
دبی

(m3/h) مدل پمپ

WP4032954 2.5 1~230V 180 - Rp 1“ 10 3.9 3 STAR-RS 25/4

WP4032956 2.7 1~230V 180 - Rp 1“ 10 5.9 4 STAR-RS 25/6

WP4033770 2.8 1~230V 180 - Rp 1¼“ 10 5.9 4 STAR-RS 30/6


