
 621 های مدل 6SDاكلپدا رسی ش�ناور الکرتوپمپ 
 

گواهی الکرتوپمپ را�ن ( �ت مشاهده  صنایعرش�ت فارس خباران مناینده رمسی رش�ت 
 کنید. ) منایندگی لكیک

�لیف  کتاب پمپ و پمپاژ اكر�ردی�رای �سب اطال�ات بیشرت در زمینه سیس�مت های انتقال آٓب میتوانید به 
اك�ل آٓپارات رش�ت مد�ر فىن رش�ت فارس خباران و �ت مشاهده فیمل های آٓموزىش به  �ندس �ىل فاضل

 مراجعه فرمایید. فارس خباران

  .مراجعه فرمایید اك�لوگ�رای مشاهده اك�لوگ و منحىن هد دىب پمپ به 

 Pionnerو  Vinicio، Mettifogo ، Founder خواهمي به آٓ�ه که سالهای گذش�ته از طریق  ما می 
  رشوع �ردمي ، ادامه دهمي.

رش�ت اكلپدا که در طول سالها �اكمل �فته �ک  است. سابقه سال ٥٩اكلپدا �ک رش�ت �انوادگی � 
نگاه به آٓینده و روحیه خست �وش ا�ن مجمو�ه و رش�ت دارای اصالت در زمینه آٓ�رساىن بوده و امروز نزي 

معترب در �ان آٓب سوق و ، ا�ن رش�ت را به �ک مرجع حمرتم های آٓ�رساىن  نیازهای �ان در زمینه سیس�مت
 میدهد. 

ت و رش�ت اذ�ان دارد که ا�ن رش�ت سنت و قدرت خود را از صداقت در ارایه �دماپیشینه ا�ن 
 گرفته است. خودقابل اطمینان ای و � �یفیت و  حمصوالت حرفه
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 اینچ ٤ هاىي � قطر های ش�ناور مناسب �رای �اه پمپ، اكلپدا ایتالیا ساخت رش�ت  SDرسی پمپ های 
در هستند که  AISI 304میلميرت) � پوشش دا�ىل استنلس استیل   ١٥٠( ٦اینچ  میلميرت) و  ١٠٠(

اینچ مناسب میباش�ند دارای طبقاىت از �نس پىل  ۴�ت اس�تفاده در �اه هاىي � قطر که  4SDهای  پمپ
 �شد. می )NORYLدارای مرت�ل نوریل ( 6SDNو  6SDو  4SDهای  پمپا�ن طبقات در �ربنات و 

 ساخت رش�ت اكلپدا ایتالیا SDپمپ های �روانه 

 ها �ر اساس نوع پمپ به صورت ز�ر طبقه بندی میشود :  �روانه ا�ن پمپ

  

 4SDF 16,22,36,46,54 های جر�ن ش�ناور  �روانه
 4SD 31, 6SDN 12,16,21 های جر�ن شعاعی �روانه

 4SD 10,15  ,   6SD 18.19.20 های جر�ن خمتلط �روانه

 

 



 رشایط اكر�رد موتور : 

Motor 

P2 

Maximum 
Starts per 

hour 

Cooling 
minimum 

flow velocity 

Maximum 
liquid 

temperature 
Motor 

All types 20 0.08 m/s 35℃ 4CS 

4÷11 kW 15 0.1 m/s 
30℃ 

6CS-R 
13÷15 kW 15 0.2 m/s 
18.5 kW 15 0.2 m/s 

25℃ 
22÷30 kW 13 0.2 m/s 

 

  : SDهای  پمپ  CSهای رسی   موتور

 فاز القاىي  ٢موتور  •

 هر�ز  ٥٠ •

 دور  ٢٩٠٠ •

 . میباشد NEMAسا�ز اتصاالت به پمپ �ر اساس اس�تاندارد  •

 اكر�رد پمپ :رشایط 

 ٦های  در�ه سانىت گراد و �رای موتور ٣٥اینچ  ٤�رای موتور ورودی به پمپ  در�ه حرارت س�یال •
 است � پمپ دارای معلکردی هبینه �شد.در�ه سانىت گراد  ٢٥اینچ و �ال�ر 

 رمگ ١٥٠ پمپ که هامن رضیب ماسه پذ�ری است، پمپاژ مورد مقدار شن موجود در آٓب�داکرث  •
 .�شد می درصد ذرات �امد و شن ) ٣٠٠�ر مرت مکعب (بیشرت از 

 مناسب است.متواىل  هایاكر�ردا�ن پمپ �ت  •

 

 



 موارد اكر�رد:

 �رای پمپاژ آٓب آٓشامیدىن •

 �رای سیس�مت های گرما�ش و رسما�ش •

 �رای سیس�مت های آٓ�ش �شاىن •

 �رای سیس�مت های آٓ�رساىن •
  اكر�ردهای صنعىت و ساخ�ىن •

 : SDھای شناور کالپدا سری  نحوه نام گذاری پمپ 
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 به عنوان مثال


