
 اجزای پمپ دو مکشه
 

 گرد آوری شده توسط مجموعه تلمبه موتور غرب

 

تصل بوده كه هر دو فلنج در يك خط موازي مركز فلنج هاي رانش و مكش پمپ به نيمه پاييني محفظه م

قرار دارند )پمپ خطي(. پروانه پمپ از نوع شعاعي، بسته و داراي دو ورودي سيال مي باشد. در اين 

 نوع پروانه نيروي محوري عمدتاً وجود نخواهد داشت، پروانه به صورت استاتيكي و ديناميكي مطابق

ISO1940  باالنس شده است. 

 

از لحاظ نشت سيال مورد پمپاژ كامالً آب بندي بوده و روي محور در محل آب بندها با بوش محور پمپ 

محافظ پوشش داده شده است. ياتاقانهاي پمپ در هر سمت يك عدد بلبرينگ شيار عميق بوده كه پوشش 

 .دار هستند و نياز به روانكاري مجدد در طول عمر بلبرينگ نخواهد بود

 در ادامه اجزای پمپ دو مکشه و چند تصوير از آن را مشاهده کنيد

 

 از مرکز دو مکش زيپمپ گر

 



 

 

 

 (SA) سيک تي، اسپلمکشهپمپ دو 

 



 پمپ دو مکشه مخصوص آبياری و مزارع کشاورزی

 

 

 

 عمومی پمپ دو مکشهمشخصات 

 

برابر  3تواند تا  یپمپ م نيدهد ، ا یتر: به لطف شفت کوتاهتر که ارتعاشات را کاهش م یعمر طوالن

 کار کند. اتاقانهاي رييساعت در محدوده عملکرد مطلوب( قبل از تغ 011111)

با  یها ستميس یتواند به راحت یم ديجد e-HSC،  قهيگرم در دق 0،6،11تا  انيتر: با سرعت جر یقو

 باال و هد باالتر را اداره کند. تيظرف

و  یکيتوان به مهر و موم مکان ی، م یدر وقت و کاهش زمان خراب يیصرفه جو یسهولت کارکرد: برا

 یداشت. و با اتصال استاندارد فاصله دهنده ، هر دو را م یها بدون بازکردن پوشش باال دسترس اتاقاني

 داد. رييتغ یبه راحتتوان 

کند و  یکار م یبا هرگونه فشار ورود یکيمحفظه مهر و موم مکان یهرگونه نصب: طراح یمناسب برا

 کند یرا برطرف نم یخارج یبه محلول شستشو یازين

 یقو یپمپ خدمات قابل اعتماد و مهندس ني، ا Xylemپاسخگو و مطلع  عيشبکه توز یبانيآرامش: با پشت

 دهد. یارائه م ديآب در جهان انتظار دار یفناور نهيدر زم شروياز شرکت پ را که



شده است ، و کامل بودن محدوده  نهيسر مکش به یازهايو ن يیکارا نيتعادل ب یکارآمدتر: هر مدل برا

 پمپ وجود دارد. BEPاز  of 01در  انيجر ازيهر ن یاست که برا یمعن نيبه ا

 

 یکاربرد یها برنامه

 لرهايچ 

 خنک کننده یبرج ها 

 یعيپمپاژ توز 

 یمنطقه ا شيو گرما شيسرما یکاربردها 

 یبرا هيو ثانو هيپمپاژ اول HVAC 

 یکاربرد در بازارها نديفرآ HVAC 

 


