
کوپل با فلنج سری  خطی عمودیالکتروپمپ سانتریفیوژ 
NFV  رایان 

Pump Series NFV  Centrifugal In Line 
 

 

شرکت فارس بخاران نماینده رسمی شرکت صنایع الکتروپمپ رایان ( جھت 
 ).کنید کلیک گواھی نمایندگیمشاھده 

کتاب پمپ برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ سیستم ھای انتقال آب می توانید بھ 
تالیف مھندس علی فاضل مدیر فنی شرکت فارس بخاران و جھت  و پمپاژ کاربردی

 مراجعھ فرمایید. کانال آپارات شرکت فارس بخارانمشاھده فیلم ھای آموزشی بھ 

 

 مراجعھ فرمایید. کاتالوگالوگ و منحنی ھد دبی پمپ بھ برای مشاھده کات

ھای  محصول شرکت رایان، یکی از پرمصرف ترین پمپ  NFVسری  پمپ ھای 
ھای سرمایش و گرمایش،  مورد استفاده در صنعت آبیاری تحت فشار، سیستم

ھای سانتریفیوژ تک  پمپ Nھای سری  صنعت و سیرکوالسیون است. پمپ
معرفی شده است. این  Nای است کھ در صنعت پمپ سازی جھانی نیز با  پروانھ

 ل پمپ بھ الکتروموتور را از نوع فلنج انتخاب نموده است. شرکت روش اتصا
باشد. در این روش  ھای اتصال ، اتصال با دو فلنج می یکی از بھترین روشزیرا 

محوری، لرزش، استفاده از شاسی غیر استاندارد و ...  مشکالتی نظیر عدم ھم
  یز دارد.کامال حذف شده و مصرف کننده امکان تغییر برند الکتروموتور را ن

 

 

 

http://www.farsbokharan.ir/index.php/bonus-pages/calpeda
https://noavarpub.com/product/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://noavarpub.com/product/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://noavarpub.com/product/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://www.aparat.com/farsbokharan/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://resource.1st.ir/CompanyImageDb/d335165e-dcb3-412e-91f1-db7d427dedd8/Products/1235ae1c-88e2-c3cb-4bcd-56512e9f10e4/RelatedFiles/6c98b604-487e-4d91-a6cc-4a314c062088.pdf


 معرفی محصول :
، الکتروپمپ تک پروانھ خطی عمودی است  NFV4و  NFVالکتروپمپ خطی  

 NFV4دور و  ۲۹۰۰الکتروپمپ تک پروانھ خطی عمودی  NFVکھ 
 دور است. ۱٤٥۰الکتروپمپ تک پروانھ خطی عمودی 

 
 : NFVھای گریز از مرکز  الکتروپمپ

 سری (سانتریفیوژ) خطیھای گریز از مرکز پمپ NFV  ھای یک طبقھ پمپ 
 .ھستند  و تک پروانھ

 شوند. این محصوالت بھ صورت عمودی نصب می 

 قرار دارند رانش و مکش در یک راستا فلنچ 

 باشند. یکسان میرانش و مکش  قطر 

  میباشد.پمپ بھ سیل مکانیکی مجھز 

 فت پمپ از جنس استنلس استیل است.ش 

 بھ یکدیگر متصل میگردند.  فلنچلھ الکتروموتور و پمپ بوسی 

 میباشد.   دور) ۲۹۰۰(  قطبیقایی دو لاع الکتروموتور از نو 

 : شرایط کارکرد پمپ
 ھا جھت پمپاژ محصوالت عمومی مانند پمپاژ مایعات تمییز، بدون  این پمپ

مواد ساینده، غیر قابل انفجار و سیاالتی کھ برای قطعات چدنی پمپ مضر 
   نباشند، مناسب است.

 شرایط استفاده از پمپ : 
 

 درجھ سانتیگراد. +۹۰تا   -۱۰درجھ حرارت سیال از .۱
 

تا   -۱۰در صورت استفاده از مکانیکال سیل خاص درجھ حرارت سیال از  .۲
 گراد. درجھ سانتی + ۱٤۰

 



 درجھ سانتی گراد. ٤۰دمای محیط تا  .۳
 

 بار. ۱۰حداکثر فشار کاری تا  .٤
 

 :  NFVمرکز  ھای گریز از موارد کاربرد الکتروپمپ
 

 ھای سرمایش و گرمایش سیستم
 

 سیرکوالسیون
 

 دائم کار 
 

 مشخصات خاص : 
 

 ھرتز  ٦۰ارائھ الکتروموتور با فرکانس 
 

 متغییرارائھ الکتروموتور با دور 


