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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
Yonos MAXOسری

Yonos MAXOنمودارمشخصهپمپهایسری

 تا %80
یی فه جو صر
بیش تر انرژی 
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معرفی:

Yonos MAXO مجهز  پمپ های سیرکوالتور هوشمند سری 
به نسل جدید موتورهای EC شرکت Wilo در شرایط معمولی 
عملکرد ) خارج از پیک مصرف( با کاهش اتوماتیک دور موتور، 
مصرف انرژی الکتریکی را تا 80% کاهش می دهد. اتصال لوله به 

صورت دنده ای یا فلنجی است.

کاربرد:

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

•  سیستم های سیرکوالسیون صنعتی

راهنمایمدل:

Yonos MAXO 25/0,5-10 :مثال
-  Yonos MAXO :پمپ هوشمند راندمان باال با اتصال

    دنده ای یا فلنجی   
-  /25: قطر نامی اتصال

-  10-0.5: هد نامی پمپ )متر( 

مشخصاتاختصاصی/مزایا:

• صرف بسیار پایین انرژی
• تنظیم آسان عملکرد پمپ

• نمایشگر LED برای نمایش جزئیات کارکرد
• کارکرد بی صدا

• نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن
• مقاومت در برابر خوردگي با استفاده از پوشش کاتافورتیک 

اطالعاتفنی:

•  محدوده دمای سیال: 20- الی 110+ درجه سانتیگراد
•  برق ورودی: تک فاز 230 ولت، 50 هرتز

•  اتصال دنده ای یا فلنجی )متناسب با مدل پمپ(:
DN 50 ، DN 40 ،1¼“ ، 1“ سایزهاي 

IP X4D :کالس حفاظتی  •
F :کالس عایق بندی حرارتی موتور  •

•  حداکثر فشار کاری: 10 بار


جنساجزا:

•  محفظه: چدن خاکستری 
•  پروانه: پلی پروپیلن با 30 درصد الیاف شیشه )بنا به مدل(

•  شافت: استنلس استیل 
•  یاتاقان: کربن تقویت شده

Yonos MAXOفهرستپمپهای

شمارهفنی وزنتقریبي
(Kg)

P1توانمصرفیموتور
(W)

طولکلی
(mm) قطرنامیفلنج مدلپمپ

WP2120639 4.5 5 - 120 180 Rp 1“ Yonos MAXO 25/0,5-7

WP2120640 4.5 5 - 190 180 Rp 1“ Yonos MAXO 25/0,5-10

WP2120644 5.4 10 - 305 180 Rp 1¼ “ Yonos MAXO 30/0,5-12

WP2120647 13 15 - 550 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0,5-12

WP2120648 21 30 - 800 250 DN 40 Yonos MAXO 40/0,5-16

WP2120652 25 40 - 1250 340 DN 50 Yonos MAXO 50/0,5-16

 فرکانس برق پمپ های باال، 50Hz است.


