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ASIA VACUUM 

آسیا وکیوم صنایع شرکت  

گردش در آب وکیوم های پمپ  

                      

 ای های وکیوم یک مرحله پمپ  

 کوپله مستقیم بر روی فلنچ الکتروموتور

 : AVP- 20,40,60,80,100,125,165,225,250,300,350 ها مدل

 11KW(1.5-20HP)-1توان مصرفی : 

 m3/h(14.5-205 CFM) 350-25ظرفیت مکش :

 mbar( 28.7inch Hg)33میزان خالء : 

  :توضیحات

 های تولیدی شرکت صنایع وکیوم آسیا از نظر ابعادی نیاز به فضای پمپ

 .باشد کم، توان مصرفی پایین، ظرفیت مکش باال و دارای باالترین خالء می

 مانهای زیمنس آل متر مکعب بر اساس مدل 03-353های  این تیپ در ظرفیت

 تولید شده. جنس قطعات از چدن ضد سایش، استیل، داپلکس و برنز

 شوند. سیستم سیل از مکانیکال سیل جان کرین آمریکا با تولید می

 .باشد پلیمر وایتون می

 ماه 81دارای یک هفته گارانتی عودت، یک ماه گارانتی تعویض و 

 .باشد گارانتی تعمیرات می

 :مزایا

 های اروپایی کلیه پمپجایگزینی برتر برای  •

 قابل نصب با کلیه الکتروموتورهای موجود در ایران •

 نیاز به فضای کم و برق مصرفی بسیار پایین •

 جنس قطعات چدن ضد سایش طبق استاندارد اروپا •

 .باشد ، داپلکس و برنز قابل تولید می333، 383با جنسهای استیل  •
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ASIA VACUUM 

آسیا وکیوم صنایع شرکت  

 آمریکابندی با مکانیکال سیل جان کرین  آب • 

 .قطعات یدکی به آسانی در دسترس است •

 فروش بصورت پمپ تکی و یا پکیج کامل •

 .باشد های تولیدی روتین همیشه موجود می مدل •

 

 :جنس قطعات پمپ

 .شود هم ساخته می 383و  333بدنه و کاسه بیرینگ از جنس چدن و استیل  •

 .شود ساخته می هم 383و  333روتور )پروانه( چدن ضد سایش از استیل  •

 .شود هم ساخته می 383و  333های ورودی و خروجی چدن ضد سایش از جنس استیل  صفحه •

 .شود هم ساخته می 383و  333از استیل  5005شافت فوالد  •

 سیل کارباید و وایتون شرکت جان کرین آمریکا •

 الکتروموتور زیمنس آلمان یا به درخواست مشتری •

 :کاربردها

 رنگ و رزینصنایع  •                                                    صنایع سیم و کابل  •

 صنایع غذایی •

 تبخیروتغلیظ درخالء •

 اکسترودرها •

 دهی فرم •

 صنایع معادن •

 اتوکالوها •

 فرمینگ •

 ها کن خشک •

 فیلتراسیون •

 صنایع ریخته گری •

 نفت وگازو پتروشیمی •

 دامداری و کشاورزی •

 MDFچوب و کاغذ و •

 صنایع دارویی •

 گازها هوادهی و انتقال •

 آجر و سفال و سرامیک •

 شیشه و بلور •

 صنایع الستیک و پالستیک •
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