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 مقدمه : 

 و مطمئن کارکرد برای ما های پمپ. متشكریم اید نموده انتخاب را واالفراز شرکت عمودی قوی فشار پمپالكترو اینكه از

 شده استفاده ساخت های روش ترین دقیق و مواد مرغوبترین از آنها ساخت در همچنین. اند شده طراحی باال راندمان با

 .است

 و شده گیری اندازه آنها ارتعاشات میزان و فتهگر قرار آزمون تحت تحویل از قبل واالفراز شرکت های پمپالكترو تمامی 

 .ردیمیگ انجام بندی بسته ،پمپ مناسب عملكرد از اطمینان از پس

نصب و راه اندازی الكتریكی و مكانیكی الكتروپمپ باید توسط افراد ماهر و با توجه کامل به رعایت نكات ایمنی و  توجه :

ابق با این دستورالعمل عالوه بر به خطر انداختن امنیت شخصی و آسیب مقررات الزم االجرای کشور انجام شود. عدم تط

 رساندن به تجهیزات، باعث از بین رفتن شرایط گارانتی نیز میشود.

 محصول :  ویژگیهای

متر محدوده قابل توجهی است که توسط تیپ های مختلف  011متر مكعب در ساعت و ارتفاع  081آبدهی تا 

فراز پوشش داده میشوند. شرکت توانایی باال بردن آبدهی و فشار پمپها را نیز دارا بوده و میتوان الكتروپمپهای شرکت واال

خصات مش ،مستقیم با کارخانه تماس گرفت تا مناسب ترین گزینه را در اختیار شما قرار دهد. کاتالوگ محصوالت

رد که بر اساس شرایط کاری مختلف مواد مختلفی ها را برای پمپاژ آب تمیز بیان میكند. شرکت این امكان را داالكتروپمپ

را انتخاب نموده و امكان پمپاژ انواع سیاالت را فراهم سازد. برای پمپاژ سیاالتی با چگالی بیشتر از آب، حتما با 

 متخصصین شرکت واالفراز مشورت نمایید.

 این نوع پمپها مناسب هستند برای : 

 نیسیستم توزیع آب در مصارف صنعتی و عمرا 

 .... آبیاری شامل مصارف کشاورزی و استفاده در مكانهای ورزشی و 

 مانند سیستمهای تصفیه آب و .... تامین آب 

 پمپهای تغذیه دیگ بخار 

 سیستمهای شستشو 

 سیستمهای خنک کننده مانند سردخانه ها و چیلرها 

 کاربرد در مصارف پمپهای آتش نشانی 

 اشكال ایجاد صورت در و کرده بازی را مكانیكی فیوز نقش که شده تفادهاس فلزی پین یک از پمپ کوپلینگ طراحی در

 خواهد ادامه خود چرخش به همچنان موتور شود قطع پین که صورتی در لذا. میكند قطع را وپمپ موتور ارتباط پمپ در

 به باید موتور شرایطی چنین در( شود نمی انجام پمپاژ.)کند نمی کار پمپ و نچرخیده پمپ محور صورتیكه در داد

 .گردد متوقف سرعت

 جنس. دمیكن استفاده محور طول در یاتاقان چند از ،طبقات تعداد به بسته خود، پمپهایشرکت واالفراز در تولید الكترو

 بتدریج و زمان طول در ها یاتاقان این. شوند نمی شكستن نظیر آنی خرابی دچار که است ای بگونه ها یاتاقان این

 شرایطی چنین در. کند نشتی به شروع آرامی به مكانیكی سیل است ممكن ها یاتاقان لقی افزایش با. میگردند مستهلک

 دیگر ها یاتاقان از غیر شرایطی چنین در کارکرد ادامه صورت در. گردد متوقف تعمیر و بازبینی برای پمپ بهتراست

 .شوند خرابی دچار است ممكن نیز پمپ قطعات

 راهنمای نصب و راه اندازی
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 .دارد وجود استاندارد مالحظات اساس بر راندمان و عملكرد های منحنی ارائه و کامل ولیکهیدر آزمون انجام امكان

 و طراحی را هایی پمپ ،توانمند افزارهای نرم و پیشرفته تجهیزات مهندسی، توان گیری بكار با است توانسته شرکت

 از. است اثبات قابل  API-610 اندارداست مطابق پمپ ارتعاشات گیری اندازه با و بسادگی آنها کیفیت که نماید ساخت

 ساله 3 تالش حاصل افزار نرم این طراحی. است DYNA افزار نرم واالفراز شرکت بفرد منحصر های افزار نرم نمونه

 یاتاقان و بلبرینگ نوع از گاه تكیه تعداد هر با روتور لنگی پاسخ استخراج به قادر و بوده واالفراز شرکت متخصصان

 با مختلف های مدل در عمودی های پمپ بندی یاتاقان طراحی در گسترده طور به افزار نرم این از. اشدب می بالشتكی

 .شود می استفاده گوناگون طبقات تعداد

 یابی عیب در بخوبی فناوری ازاین ،ها پمپ ارتعاشات پایش فناوری در تجربه سال بیست حدود با واالفراز شرکت

 ساخت های پمپالكترو  تمامی. میكند استفاده خود محصوالت کیفی کنترل همچنین مرکز، از گریز های پمپالكترو

 بودن باالتر صورت در. میگیرند قرار OVERAL ارتعاشات گیری اندازه آزمون تحت ازتحویل قبل واالفراز شرکت

 متخصصین .میگردد ازتحویل قبل پمپ اصالح و یابی عیب ،FFTآنالیز به اقدام API-610 معیار اساس بر پمپ ارتعاشات

 حاصل اتفاقی پمپ یک در پایین ارتعاشات که دانند می بخوبی پمپ کاربرد یا و ساخت طراحی، های فناوری با آشنا

 .است صحیح مونتاژ و ساخت طراحی، نشانه آن، بودن پایین كهبل شود نمی
 

نتی در ، شرایط گارافروش میباشند ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از 81کلیه الکتروپمپهای تولیدی شرکت دارای 

 برگه گارانتی قید شده است.

 

 راهنمای نصب و راه اندازی پمپهای فشارقوی عمودی طبقاتی شرکت واالفراز

 اطالعات فنی : 

  موتور : -0

 3111با سرعت دوران موتوژن  تک فاز و سه فاز از موتورهای بطور معمول شرکت 

ده میكند اما امكان استفاده از موتورهای خاص در کوپله کردن الكتروپمپهایش استفا

 با برند پیشنهادی مشتری نیز میسر میباشد.

 پره و پالستیكی پروانه توسط و بوده بسته نوع از موتوژن صنعتی الكتروموتورهای 

 این. شود می کاری خنک سنجابی قفس روتور انتهای دو در شده تعبیه های

 با آنها تولید مراحل کلیه و شده طراحی مللیال بین استانداردهای براساس موتورها

 .گردد می انجام مدرن تكنولوژی از استفاده

 اساس بر وغبار گرد و آب خارجی، ذرات نفوذ مقابل در موتورها حفاظت میزان 

 .شود می تعریف IEC60034-5 استاندارد

 فرکانس برای معمول بطور موتوژن صنعتی الكتروموتورهای HZ01 ولتاژهای و 

 کار برای شده طراحی موتورهای اند، شده طراحی نامی مشخصات جداول با بقمطا

 صورت این در. برد کار به نیز HZ 01  تغذیه منبع با میتوان را HZ01 فرکانس  با

 نامی، ولتاژ نگهداشتن ثابت ضمن جدید کارایی مشخصات آوردن دست به برای

 .کرد ضرب تبدیل یبضرا در بایستی را جداول در شده داده اطالعات سایر
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 شرایط کارکرد: -2

  : متر مكعب بر ساعت 081الی  2آبدهی 

  منحنی مشخصه پمپفشار : طبق 

  : رجوع شود به جداول شماره یکدمای آب 

  : درجه سانتی گراد01الی  -01دمای نگهداری + 

  : درجه سانتی گراد01دمای محیط کاری + 

  بار 01كان افزایش فشار تا بار و ام 50حداکثر فشار کاری : بطور معمول 

  درصد 50رطوبت نسبی هوا : ماکزیمم 

  : اینچ  0اینچ و  2 2/0اینچ ،  2سایز ورود و خروج آب 

  یککالس کاری : رجوع شود به جداول شماره  
 

 حمل و نقل و انبارداری :

 الكتروپمپها شامل برگه ضمانت، الحاقیه و دفترچه راهنما میباشند. -0

 روپمپ دارای پالک بوده و آرم شرکت واالفراز بر روی آن حک شده باشد.دقت شود الكت -2

 پكیچ میتواند بصورت افقی یا عمودی حمل شود، از غلط دادن یا افتادن آن جلوگیری نمایید. -3

 به هیچ عنوان از پیچ های موتور استفاده نكنید. پمپبرای بلند کردن و جابجایی الكترو -0

 مه یا طنابهایی که اطراف فلنچ الكتروموتور بسته میشوند استفاده نمایید.برای جابجایی، از تس -0

محل انبار محصول باید خشک، تمیز و بدور از رطوبت و منبع گرمایی باشد. از گذاشتن وسایل سنگین روی  -0

 د.الكتروپمپ جدا خودداری نمایید. تا زمان نصب وراه اندازی، الكتروپمپ باید در جعبه خود باقی بمان

 اولیه اندازی راه هنگام در ،طبقات اتصال های میله در کششی نیروی تغییر و نامناسب جابجایی بدلیل است ممكن -7

 گذاشته کاهش به  رو معمول طور به نشتی این. شود ایجاد طبقات بین فاصله یا مكانیكی سیل در مختصر نشتی مقداری

  .میگردد قطع مدتی از پس و

ز است الكتروپمپی که در حال کار کردن است باز و انبار شود باید تمام آب داخل آن توسط پیچ در مواقعی که نیا -8

 تخلیه آب که در پایه پمپ تعبیه شده است خارج گردد.

 

 طراحی و ساخت فونداسیون مناسب :

مپ های طراحی و ساخت فونداسیون مناسب جهت تضمین عملكرد مناسب پمپ ضروری میباشد. این موضوع در مورد پ

 ،عمودی نیز صادق بوده ضامن عملكرد مناسب آنها خواهد بود. در صورت پایین بودن صلبیت الزم در موقعیت نصب

  .ارتعاشات باال رفته و زمینه خرابی زود هنگام پمپ فراهم خواهد شد

که به طور است در این نوع فونداسیون  0بهترین شرایط نصب برای پمپ های عمودی طراحی فونداسیون به شكل 

اصلی پمپ ساخته میشود.  میگیرد در ابتدا فونداسیون بتنی معمول برای پمپ های عمودی طبقاتی مورد استفاده قرار

 این فونداسیون بتنی باید بر   برابر وزن موتور پمپ سنگینی داشته باشد 0ابعاد فونداسیون باید بگونه ای باشد که حداقل 
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مل بار و عدم امكان نشست فونداسیون در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته روی محلی ساخته شود که شرایط تح

باشد. پس از خشک شدن فونداسیون انكرت بولت ها در داخل محفظه های خالی طراحی شده قرار داده میشوند. در 

 مورد وضعیت نصب انكرت بولت ها رعایت نكات زیر ضروری است.

رای جلوگیری از چرخش انكرت بولت ها )شاخک های زاویه دار در قسمت داخل مالت  از وسیله مناسب ب -0

 جوش داده شده به آن یا مهره های بزرگ یا روش های دیگر( استفاده شود.

سطح داخلی حفره ها باید زبری و پله دار بودن مناسب برای یكپارچه شدن مالت داخل حفره ها با فونداسیون  -5

 اصلی را داشته باشد. 

صب پمپ ها باید کامال صاف و تراز باشد .یک روش مناسب برای ایجاد این شرایط در نهایت سطح محل ن -3

میلیمتر است که انكرت بولت ها بر  51استفاده از یک صفحه با ابعاد کمی بزگتر از کف پمپ با ضخامت حداقل 

)برای  سانت باالتر از کف فونداسیون 0روی آن نصب شده و سپس کل انكرت بولت و صفحه با ارتفاع حدود 

 امكان مالت ریزی در زیر و داخل حفره ها ( نصب گردد.   

8شکل شماره                   

 شرایط اتصال لوله ها به پمپ :

 و رانش رعایت نكات زیر الزم است.در مورد  لوله های مكش 

 برابر قطر لوله مكش. 0ایجاد طول مستقیم لوله قبل از فالنچ مكش حداقل  -0

ده از لرزه گیر و یا تكیه گاه های مستقل برای لوله های مكش و رانش جهت جلوگیری از اعمال تنش های استفا -5

لوله کشی به پمپ.)در صورتی که احتمال ایجاد تشدید در لوله کشی وجود دارد استفاده از لرزه گیر برای جدا 

 لوله کشی ارجح است.( برسازی پمپ 

 وج پمپ.استفاده از فشار سنج در ورود و خر -3

 استفاده از صافی در مسیر لوله مكش در صورت احتمال وجود ذرات جامد در آب(  -0
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 سوار بودن آب بر روی پمپ در دهانه مكش -0

 کامل پمپ از ورودی روی در پوش باالی پمپ.هواگیری  -0

آرایش های پیشنهادی را ارئه میدهد. 3و  5شكل  

: نصب با کمک لرزه گیر ) اتصال انعطاف پذیر( 5شكل   

 

 

                                       

 : نصب با پایه جداگانه برای مكش و رانش      3شكل                                                                                                   

 

 : نصب و راه اندازی

 فالنچ به ها لوله بستن هنگام همچنین بوده، محكم شاسی به پمپ پایه اتصال که کنید دقت پمپالكترو نصب هنگام -0

 .نگیرد قرار تنش تحت پمپ رانش و مكش های

 محفظه پشت در شده نصب پوش در از میتوانید کار این برای. کنید پر تمیز آب با آنرا باید پمپ کردن روشن از قبل -2

 , HP15 , HP22 , HP50و در پمپهای   .نمایید استفادهHP4 , HP6 , HP10 در پمپهای مدل ( پمپ باالی) فشار

HP70 , HP100 , HP120   .درپوش هواگیری بر روی درپوش باالی پمپ تعبیه شده است 

جهرت فلرش به جهت فلش روی پایه پمپ دقت کنید. در یک راه اندازی کوتاه مدت, جهت چررخش کوپلینرگ را برا  -3

 مقایسه کنید. در صورت بر عكس بودن جهت چرخش، جای دو عدد از سه سیم را در جعبه تقسیم موتور عوض کنید.

  دقت کنید که حتی کارکرد کم پمپ در جهت مخالف صدمات غیر قابل جبرانيی

 به سیل مکانیکی خواهد زد.  
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بدون ذرات خارجی طراحری شرده انرد. لرذا بررای پمپ های فشار قوی  عمودی اساسا برای کارکرد با آب تمیز و  -0

 اطمینان از تمیز بودن آب قبل از پمپ باید از صافی های مناسب استفاده نمود. 

در صورتی که قبل از نصب، الكتروپمپ به مدت طوالنی انبار شده باشد، بایرد محرور را از محرل کوپلینرگ برا دسرت  -0

ور است. در صورت قفل بودن محور، با اسرتفاده از ابرزار کمكری بره چرخاند. این عمل برای اطمینان از آزاد بودن مح

 کوپلینگ نیرو وارد کنید تا محور آزاد شود.

ثانیره  31اکیدا توصیه میگردد از رله و کنتاکتور مناسب در مسیر برق موتور استفاده کنید. کشیدن آمپر  باال بیشرتراز -0

ودن یاتاقان پایین رخ دهد. چنین حالتی اگر ادامه پیردا کنرد میتواند بدلیل مسائلی نظیر قفل بودن محور یا خشک ب

 باعث سوختن موتور و صدمات شدید پمپ خواهد شد.

ورود بخار یا هوا به پمپ کارکرد آنرا مختل کرده و صدمات شدیدی بخصوص به پروانه خواهد زد. اگرر الكتروپمرپ را  -7

 پ در دو محل از تله بخار استفاده کنید.روی دیگ بخار نصب میكنید بهتر است قبل از ورود آب به پم

پیچ کوپلینگ را باز کنید، سرپس  0در صورتی که نیاز به باز کردن موتور باشد اول  HP10و  HP6و  HP4در پمپهای  -8

پیچ اتصال قطعه واسطه به موتور، آنرا آزاد کنید. دقرت  0دو نیمه کوپلینگ را از پنجره وسط خارج کنید. با باز کردن 

میلی متر براال آورده شرود. و 5/0 ام بستن محور موتور، محور پمپ که حاال پایین افتاده است باید به میزانکنید هنگ

برای این کار میتوانید محور را باال آورده یک التون در زیر محور )از محل دهانره مكرش( قررار داده و پرس از بسرتن 

 کوپلینگ، التون را بردارید.

 پریچ باشرد موتور کردن باز به نیاز که صورتی در HP120و  HP100و  HP70و  HP50و  HP22و  HP15در پمپهای  -5

. بیاوریرد براال آرام و عمرودی بطرور و جرثقیرل توسط را موتور و کرده  باز را واسطه قطعه به موتور اتصال فالنچ های

 براز برا سرپس و ردهکر خارج را محور داخل پین کوپلینگ مغزی های پیچ کردن باز با واسطه، قطعه جداکردن برای

 5 بایرد محرور مجردد، بسرتن هنگرام در. )افتراد خواهرد پایین و شده آزاد پمپ محور کوپلینگ، اتصال پیچ 5 کردن

   .(باشد جازدن قابل پین تا شود آورده باال میلیمتر

تحرت آزمرون پمپ های عمودی فشار قوی تنها باید توسط کارخانه سازنده  تعمیر گردد. )این پمپ ها بعد از تعمیرر  -01

میزان ارتعاشات فیلتر شده قرار گرفته و صحت عملكرد آنها کنترل میشود( تعمیر توسط افراد غیر متخصص، ممكرن 

 است باعث فرسودگی زود هنگام قطعات شود.
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V.F.PUMPS 

 VF-HP4,6,10  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                   

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  A B1+B2 

VF-HP 4/2 223 812 2 0.5 

VF-HP 4/3 255 844 3 0.5 

VF-HP 4/4 287 876 4 0.75 

VF-HP 4/5 319 908 5 0.75 

VF-HP 4/6 351 940 6 1.1 

VF-HP 4/7 383 972 7 1.1 

VF-HP 4/8 415 1004 8 1.5 

VF-HP 4/9 447 1036 9 1.5 

VF-HP 4/10 479 1068 10 0.0 

VF-HP 4/11 511 1100 11 2.2 

VF-HP 4/12 543 1132 12 2.2 

VF-HP 4/13 575 1164 13 2.2 

VF-HP 4/14 607 1196 14 2.2 

VF-HP 4/15 639 1228 15 2.2 

VF-HP 4/16 671 1260 16 3 

VF-HP 4/17 703 1292 17 3 

VF-HP 4/18 735 1324 18 3 

VF-HP 4/19 767 1356 19 3 

VF-HP 4/20 799 1388 20 3 

VF-HP 4/21 831 1420 21 4 

VF-HP 4/22 863 1452 22 4 

 ابعاد و اندازه پمپها
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V.F.PUMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 10/2 247 836 2 0.75 

VF-HP 10/3 291 880 3 1.1 

VF-HP 10/4 335 924 4 1.5 

VF-HP 10/5 379 968 5 2.2 

VF-HP 10/6 423 1012 6 2.2 

VF-HP 10/7 467 1056 7 2.2 

VF-HP 10/8 511 1100 8 3 

VF-HP 10/9 555 1144 9 3 

VF-HP 10/10 599 1188 10 4 

VF-HP 10/11 643 1232 11 4 

VF-HP 10/12 687 1276 12 4 

VF-HP 10/13 731 1320 13 4 

VF-HP 10/14 775 1364 14 5.5 

VF-HP 10/15 819 1408 15 5.5 

VF-HP 10/16 863 1452 16 5.5 

VF-HP 10/17 907 1496 17 5.5 

VF-HP 10/18 951 1540 18 7.5 

VF-HP 10/19 995 1584 19 7.5 

VF-HP 10/20 1039 1628 20 7.5 

VF-HP 10/21 1083 1672 21 7.5 

VF-HP 10/22 1127 1716 22 7.5 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 6/2 239 828 2 0.5 

VF-HP 6/3 279 868 3 0.75 

VF-HP 6/4 319 908 4 1.1 

VF-HP 6/5 359 948 5 1.1 

VF-HP 6/6 399 988 6 1.5 

VF-HP 6/7 439 1024 7 1.5 

VF-HP 6/8 479 1068 8 2.2 

VF-HP 6/9 519 1108 9 2.2 

VF-HP 6/10 559 1148 10 2.2 

VF-HP 6/11 599 1188 11 3 

VF-HP 6/12 639 1228 12 3 

VF-HP 6/13 679 1268 13 3 

VF-HP 6/14 719 1308 14 4 

VF-HP 6/15 759 1348 15 4 

VF-HP 6/16 799 1388 16 4 

VF-HP 6/17 839 1428 17 4 

VF-HP 6/18 879 1468 18 4 

VF-HP 6/19 919 1508 19 5.5 

VF-HP 6/20 959 1548 20 5.5 

VF-HP 6/21 999 1588 21 5.5 

VF-HP 6/22 1039 1628 22 5.5 
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V.F.PUMPS 

 VF-HP15,22,50  
 

 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 15/2 513 913 2 2.2 

VF-HP 15/3 557 957 3 4 

VF-HP 15/4 601 1001 4 5.5 

VF-HP 15/5 720 1251 5 5.5 

VF-HP 15/6 764 1295 6 7.5 

VF-HP 15/7 808 1339 7 11 

VF-HP 15/8 852 1383 8 11 

VF-HP 15/9 896 1427 9 11 

VF-HP 15/10 940 1471 10 11 

VF-HP 15/11 984 1515 11 15 

VF-HP 15/12 1028 1559 12 15 

VF-HP 15/13 1072 1603 13 15 

VF-HP 15/14 1116 1647 14 15 

VF-HP 15/15 1160 1691 15 18.5 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(
ت

بقا
 ط

داد
تع

 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 50/2 492 898 2 7.0 

VF-HP 50/3 549 1068 3 00 

VF-HP 50/4 606 1125 4 00 

VF-HP 50/5 699 1218 5 08.0 

VF-HP 50/6 756 1346 6 55 

VF-HP 50/7 813 1403 7 55 

VF-HP 50/8 870 1505 8 31 

VF-HP 50/9 927 1562 9 31 

VF-HP 50/10 984 1619 10 37 

VF-HP 50/11 1041 1676 11 37 

VF-HP 50/12 1104 1854 12 00 

VF-HP 50/13 1161 1911 13 45 

VF-HP 50/14 1218 1968 14 00 

VF-HP 50/15 1275 2025 15 00 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ن 
توا

ر)
وتو

م
K

W
)  B1 B1+B2 

VF-HP 22/2 435 835 2 4 

VF-HP 22/3 492 892 3 5.5 

VF-HP 22/4 549 949 4 7.5 

VF-HP 22/5 606 1006 5 11 

VF-HP 22/6 663 1063 6 11 

VF-HP 22/7 717 1248 7 15 

VF-HP 22/8 774 1305 8 15 

VF-HP 22/9 831 1362 9 15 

VF-HP 22/10 888 1419 10 18.5 

VF-HP 22/11 945 1476 11 18.5 

VF-HP 22/12 1002 1533 12 22 

VF-HP 22/13 1059 1590 13 22 

VF-HP 22/14 1116 1647 14 22 

VF-HP 22/15 1173 1704 15 30 
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V.F.PUMPS 

 VF-HP50,70,100 ,120 
 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 50/2 584 990 2 7.0 

VF-HP 50/3 685 1204 3 00 

VF-HP 50/4 750 1269 4 00 

VF-HP 50/5 815 1334 5 08.0 

VF-HP 50/6 886 1476 6 55 

VF-HP 50/7 951 1541 7 55 

VF-HP 50/8 1016 1651 8 31 

VF-HP 50/9 1081 1716 9 31 

VF-HP 50/10 1146 1781 10 37 

VF-HP 50/11 1211 1846 11 37 

VF-HP 50/12 1276 2026 12 00 

VF-HP 50/13 1341 2091 13 45 

VF-HP 50/14 1406 2156 14 00 

VF-HP 50/15 1471 2221 15 00 
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V.F.PUMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 70/2 652 1171 2 15 

VF-HP 70/3 730 1320 3 22 

VF-HP 70/4 808 1443 4 30 

VF-HP 70/5 886 1521 5 37 

VF-HP 70/6 964 1714 6 45 

VF-HP 70/7 1042 1792 7 55 

VF-HP 70/8 1120 2001 8 75 

VF-HP 70/9 1198 2079 9 75 

VF-HP 70/10 1276 2218 10 75 

VF-HP 70/11 1354 2296 11 110 

VF-HP 70/12 1432 2374 12 110 

VF-HP 70/13 1510 2452 13 110 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ر)
وتو

ن م
توا

K
W

)  B1 B1+B2 

VF-HP 100/2 756 1275 2 15 

VF-HP 100/3 886 1476 3 22 

VF-HP 100/4 1016 1651 4 30 

VF-HP 100/5 1142 1781 5 37 

VF-HP 100/6 1276 2026 6 45 

VF-HP 100/7 1406 2156 7 55 

VF-HP 100/8 1536 2417 8 75 

VF-HP 100/9 1666 2547 9 75 

VF-HP 100/10 1796 2677 10 75 

 الكترو پمپ

 ارتفاع دهانه رانش و 

پمپ  -کل موتور

 )میلیمتر(

ت
بقا

 ط
داد

تع
 

ن 
توا

ر)
وتو

م
K

W
)  B1 B1+B2 

VF-HP 120/2 776 1411 2 30 

VF-HP 120/3 916 1551 3 37 

VF-HP 120/4 1056 1721 4 45 

VF-HP 120/5 1196 1946 5 55 

VF-HP 120/6 1336 2217 6 75 

VF-HP 120/7 1476 2418 7 75 

VF-HP 120/8 1616 2558 8 110 

VF-HP 120/9 1756 2698 9 110 

VF-HP 120/10 1896 2838 10 110 
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