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SLURRY PUMPSKHP
   طراحیو ساخت مطابق با استاندارد

   پمپ هاي افقی تک طبقه با قابلیت باز شدن پمپ از سمت عقب

   ایمپلر از نوع بسته همراه با رینگ سایشی در سمت مکش پمپ

   تلرانس هاي مورد استفاده در آب بندي، نیروي محوري وارد بر پمپ

را باالنس می کنند.

 می باشد.

   بیرینگ هاي غلطکى با توانایی تحمل بار هاي شعاعی و عمودي 
روانکاري به وســیله حمام روغن و پاشــش روغن بر روي ســـطح

بیرینگ ها

API 610 /ISO 13709

API 682

7 ray sanat toos co.



کاربرد اصلی

ب راي رنج وسیعیا ز کارکرد ها مناسب میب اشد. این سريا ز پمپ ها

6ray sanat toos co.

صنایع پتروشیمی

صنایعن فت و گاز

صنایعن یروگاهی

صنایع شیمیایی

Cast iron

Cast stainless steel

Cast chrome steel

Stainless steel

Chrome steel

Carbon steel

Cast stainless steel, hard-faced

Pump size:

Max. flow rate:

Max. head:

Max. discharge pressure:

Max. fluid temperature:

Max. speed:

Materials:

DN 25 - 150

350 m3/h

180 m

25 bar

-15 ˚C to + 150 ˚C

3000 min-1

Technical data:

Heavy Duty OH2 Process Pump
KHP

محــدوده عملکــرد
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Heavy Duty OH2 Process Pump
KHP



انعطاف پذیري بیشتر
فلنچ هاي پمپبراي تمامیاستانداردهاي رایج موجوداست 

هنگامی که درجه حرارت سـیال و درجه حرارت محیط باال 

باشــد، فین هاي تعبیه شــده بر روي محفظه  بیرینگ ها 

بصـــورت پیوسته خنک کاري را انجام می دهد. همچنین 

امکان نصب فن بر روي شافت پمپ می باشد تا در دما هاي 

باال،  خنک کاري بطور کامل صورت پذیرد.

کاهش هزینه هاي عملیاتی

با بهینه کردن طـــراحی هیدرولیک، بهترین کارایی مطابق
بدست می آید.

ایمپلر بسته به همراه رینگ سایشی در سمت مکش

باالنس دقیق اجزاء دوار پمپ به طور قابل توجهی نیرو هاي 
محوري را کاهش و طول عمــر بیـــرینگ ها را افـــزایش 

می دهد.
ولوت ضـخیم نیروي شــعاعی را کم کرده و مانع از انحراف 

شافت می شـود. و به طور قابل مالحظه اي بار روي بیرینگ 
مکانیکال سیل را کم می کند. ها و

ا ستاندارد      و روان کاري  ب یرینگ هايب سیار قوي مطابقب ا

به وسیله حمام و پاشش روغن

عمر طوالنی و عملکرد قابل اطمینان بیرینگ ها

هزینه پایین نگهداري و تعمیرات
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تبادل حرارت باال

انتخاب قطـر حداکثـري  مطابق با              باعث انحــراف کم و 
ن تیجهب اعثا فـزایش حداکثـري طول عمــر  کاهشل ـرزش ها و در

مکانیکال سیل می شود.

عمر طوالنی سیل مکانیکی

API 610

Heavy Duty Oh2
Process Pump

KHP

سیستم هاي آب بندي

در  مطابق ها ســــــیل مکانیکال
طراحی کارتریجی باعث راحتی در نصب و تعویض شده است.
ISO 24109 / API 682 

API

API

پمپ هاي سخت کار      طرح        حداکثر طول عمر وا سـتقامت 

را در شرایط کاري دشوار فراهم می کنند.

API Oh2
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