
MVP - 25

MVP-25 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  25 m³/h1/4قطر لوله ورودی آب Inch

14.7 CFM1قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

فوالدیجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 20وزن الکتروپمپr.p.m 2850سرعت الکتروموتور

کوپل بستهنوع کوپلینگHP / 1.1 KW 1.5قدرت الکتروموتور

مکانیکال سیلسیستم آب بندیتک فاز / سه فازنوع الکتروموتور

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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)Side plate( .تک مرحله ای می باشد که عمل مکش را بصورت یک مرحله ای توسط سوپاپ و یک پروانه انجام می دهد )این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-60 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  60 m³/h1/4قطر لوله ورودی آب Inch

35.3 CFM1/4 1 قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

فوالدیجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 30وزن الکتروپمپr.p.m 2850سرعت الکتروموتور

کوپل بستهنوع کوپلینگHP / 2.2 KW 3قدرت الکتروموتور

مکانیکال سیلسیستم آب بندیتک فاز / سه فازنوع الکتروموتور

MVP - 60

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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)Side plate( .تک مرحله ای می باشد که عمل مکش را بصورت یک مرحله ای توسط سوپاپ و یک پروانه انجام می دهد )این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-100 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  100 m³/h3/8قطر لوله ورودی آب Inch

58.8 CFM1/2 1قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

استنلس استیلجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 65وزن الکتروپمپr.p.m 2850سرعت الکتروموتور

قدرت الکتروموتور
5.5 HPکوپل بستهنوع کوپلینگ

4 KWمکانیکال سیلسیستم آب بندی

MVP -100

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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)Side plate( .تک مرحله ای می باشد که عمل مکش را بصورت یک مرحله ای توسط سوپاپ و یک پروانه انجام می دهد )این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-200M مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  200 m³/h1/2قطر لوله ورودی آب Inch

117.7 CFM1/2 1 قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

فوالدیجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 100وزن الکتروپمپr.p.m 1450سرعت الکتروموتور

قدرت الکتروموتور
7.5 HPکوپل بستهنوع کوپلینگ

5.5 KWمکانیکال سیلسیستم آب بندی

MVP - 200M

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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)Side plate( .تک مرحله ای می باشد که عمل مکش را بصورت یک مرحله ای توسط سوپاپ و یک پروانه انجام می دهد )این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-300 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  300 m³/h1قطر لوله ورودی آب Inch

176.5 CFM2قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهدو مرحله ای دو پروانهنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

استنلس استیلجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 150وزن پمپr.p.m 1450سرعت الکتروموتور

kg 260وزن الکتروپمپHP / 11 KW 15قدرت الکتروموتور

روی شاسینوع کوپلینگمکانیکال سیل / پکینگسیستم آب بندی

MVP - 300

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.

این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش( دو مرحله ای می باشد که عمل مکش را توسط دو پروانه و در دو مرحله انجام می دهد.

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.
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MVP - 500

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.

MVP-500 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  500 m³/h1قطر لوله ورودی آب Inch

294.2 CFM2قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهدو مرحله ای دو پروانهنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

استنلس استیلجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 170وزن پمپr.p.m 1450سرعت الکتروموتور

kg 320وزن الکتروپمپHP / 15 KW 20قدرت الکتروموتور

روی شاسینوع کوپلینگمکانیکال سیل / پکینگسیستم آب بندی
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این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش( دو مرحله ای می باشد که عمل مکش را توسط دو پروانه و در دو مرحله انجام می دهد.

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-750 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  750 m³/h1قطر لوله ورودی آب Inch

441.4 CFM3قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

برنز آلیاژیجنس پروانهmmhg 40حداکثر فشار مکش مطلق

استنلس استیلجنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 190وزن پمپr.p.m 1450سرعت الکتروموتور

kg 415وزن الکتروپمپHP / 18.5 KW 25قدرت الکتروموتور

روی شاسینوع کوپلینگمکانیکال سیلسیستم آب بندی

MVP -750

MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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)Side plate( .تک مرحله ای می باشد که عمل مکش را بصورت یک مرحله ای توسط سوپاپ و یک پروانه انجام می دهد )این پمپ از نوع رینگ مایع )آب در گردش

اساس کار و مکانیسم عمل
این پمپ ها بطور اساسی از دو قسمت اصلی  تشکیل شده اند :

 روتور )شافت و پروانه(  و  بدنه )سیلندر و سرسیلندر( 
حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه روی محور ش��افت پمپ در داخل س��یلندر محتوی آب ، باعث تش��کیل رینگ آب می گردد. درجهت گردش پروانه باحرکت مداوم پره ها درداخل آب ، حجم محدود 
ش��ده بی��ن دوسرس��یلندر، پروانه وجداره داخلی، رین��گ آب در یک  طرف افزایش می یابد )ناحیه مکش( و عمل مکش و یا ایجاد وکیوم صورت می گی��رد و این حجم محدود در طرف دیگر کاهش یافته 

)ناحیه دهش( و عمل تراکم هوا و بخار آب انجام می گیرد.

جنس و ساختمان قطعات
جنس قطعات این پمپ ها از کیفیت باالیی برخوردار می باش��ند و عملیات ماش��ینکاری و مونتاژ آنها با دقت باال صورت می گیرد که باعث حداقل نش��تی داخلی و افزایش راندمان پمپ می گردد. تمامی 
قطعات دوار پمپ ها با دس��تگاه الکترونیکی باالنس دینامیکی می گردندکه موجب حذف ارتعاش��ات دینامیکی میگردد.کلیه دس��تگاه ها از لحاظ ظرفیت ، میزان خالء ، فش��ار ، قدرت مصرفی و راندمان 

کامال آزمایش می گردند.

سیستم خنک کننده 
آب ورودی به پمپ عالوه بر تشکیل رینگ آب ، به عنوان خنک کننده پمپ نیز به کار می رود .

با تنظیم مقدار آب ورودی ، پمپ در حداکثر راندمان بطور مداوم ، بدون لرزش و صدای اضافی کار خواهد کرد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی پمپ ها در شرایط استاندارد )دمای گاز یا هوای ورودی C°20 ، فشار محیط 760mmhg و دم�ای آب ورودی به پمپ C°15 یا کمتر( می باشد. در صورت تغییر شرایط مذکور بخصوص 
دمای آب ورودی و نیز بخار آب یا هوای گرم )سیال مورد مکش( ظرفیت پمپ کامال تحت تاثیر قرار گرفته و تقلیل می یابد که در این صورت بایستی شرایط آب ورودی اصالح و برای تخلیه بخار آب 

یا هوای گرم از پمپ وکیوم با ظرفیت باالتری استفاده شود.

امتیازات پمپ های وکیوم متحد
• بدلیل عدم نیاز به روغنکاری ، هوا یا گاز خروجی این پمپ ها کامال بدون روغن بوده و درصنایع غذایی، دارویی و ش��یمیایی،  اس��تخرهای پرورش ماهی و غیره که بایس��تی عملیات کامال بدون روغن 

باشد ، مطمئن ترین روش تهیه هوای فشرده می باشد.
• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند. 

شرکت صنعتی و تولیدی متحد جهت ارتقا کیفیت و مشخصات فنی محصوالت خود، حق هرگونه تغییر در طرحها، اندازه ها و آلیاژ قطعات را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.
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MVP-1000 مشخصات فنی پمپ وکیوم

حداکثر ظرفیت مکش
  1000 m³/h1قطر لوله ورودی آب Inch

588.5 CFM6قطر دهانه ورودی و خروجی هوا Inch

چدن خاکستری)GG25(جنس بدنهتک مرحله ای سوپاپدارنوع پمپ

چدن خاکستری)GG25(جنس پروانهmmhg 30حداکثر فشار مکش مطلق

فوالد CK45جنس شافتmbar 800 -حداکثر فشار نسبی )مانومتر(

kg 500وزن پمپr.p.m 980سرعت الکتروموتور

kg 820وزن الکتروپمپHP / 30 KW 40قدرت الکتروموتور

روی شاسینوع کوپلینگمکانیکال سیل / پکینگسیستم آب بندی

MVP -1000
MOTTAHED Industrial & Manufacturing Co.
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• انتقال هوا یا گازهای محتوی بخار آب با ذرات مختلف ، به راحتی با این پمپ ها امکان پذیر بوده و در کارکرد آنها ایجاد اختالل نمی نماید.

• کارکرد این پمپ ها بدون ضربات مکانیکی بوده و بسیار آرام و بدون لرزش کار می کنند و عمال به فنداسیون خاصی نیاز ندارند.
• با تنظیم مدار آب سرویس ، پمپ ها می توانند بطور مداوم و بدون توقف در بهترین راندمان کار کنند.

• گشتاور راه اندازی خیلی کمی نیاز داشته و احتیاج به وسایل خاص راه اندازی ندارد.
• به لحاظ عدم تماس و اصطکاک روتور با سیلندر و دیگر قطعات پمپ در حین گردش ، عمال قطعات بدون نیاز به روغن کاری با عدم فرسایش قطعات و راندمان مکانیکی بسیار خوب ، از طول عمر 

بیشتری نسبت به دیگر انواع پمپ های وکیوم نظیر تیغه ای )Sliding Vane( و غلطکی )Rotary Piston Type( می باشد.
• کلیه پمپ ها دارای یک سال گارانتی بوده و به مدت ده سال از خدمات پس از فروش برخوردار می باشند.
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