
زمین ایران گستر عتصن  
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SG2XCHT200   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  - (تک پروانه)دو الکتروپمپ اصلی  دارای / بوسترپمپ دور ثابت دور متغیربوسترپمپ   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 60 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 8 - 28  

28.8   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(جود دارددر صورت نیاز امکان تغییر اندازه و)   3 x 3 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.2 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ:  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

برنججنس پروانه پمپ:   

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCHT300   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتپ دور متغیر بوسترپم  

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 60 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 13.5 - 32  

32.8   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   3 x 3 ینچ(:)ا قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.3 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCHT400   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهای دو الکتروپمپ اصلی )دار / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 84 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 12.3 - 31.8  

31.9   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   5 x 3 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.6 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

چدنجنس پروانه پمپ:   

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCHT550   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 84 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 19 - 37  

37   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   5 x 3 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 10 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: درجه 90 - 0  

 جنس بدنه پمپ: چدن

چدنجنس پروانه پمپ:   

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCMT100   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

اعت(:)مترمکعب بر س ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 10.8 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 25.2 - 32.5  

33   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   1½ x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

س بدنه پمپ: چدنجن  

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیلمحور جنس  416  
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SG2XCMT160   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 13.2 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 29.5 - 39.3  

40.5   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)  1½ x 1½  اینچ(: ورودی و خروجی بوسترپمپقطر کلکتور(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 3.4 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

چدن جنس بدنه پمپ:  

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیلمحور جنس  303  
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SG2XCMT210   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 14.4 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 39.4 - 48.7  

50   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   1½ x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.9 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  انه پمپ: پالستیکجنس پرو  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCMT310   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 15.6 - 2.4  

آب(:)متر ستون  فشار کل بوسترپمپ 41.9 - 54.5  

55.9   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   1½ x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.1 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  الستیکجنس پروانه پمپ: پ  

پمپ: استینلس استیلمحور جنس  303  
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SG2XCMT400   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 36 - 6  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 35.2 - 47  

47   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   3 x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 6.6 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

استینلس استیلپمپ:  محورجنس  303  
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SG2XCMT550   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -( تک پروانهدارای دو الکتروپمپ اصلی ) / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 42 - 6  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 42.5 - 56.5  

56.5   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(امکان تغییر اندازه وجود دارد در صورت نیاز)  3 x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.4 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT100   بوسترپمپ یمشخصات فن

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 9.6 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 21 - 39.4  

42   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)  1½ x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2.4 A  ریکی بوسترپمپمشخصات الکت :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  416  
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SG2XCBT160   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 14.4 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 35 - 52  

53   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2 x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 4.1 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT210   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتر بوسترپمپ دور متغی  

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 16.8 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 34 - 56  

57.3   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2 x 1½ اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.8 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محور جنس 303  
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SG2XCBT310   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  ر ثابت/ بوسترپمپ دوبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: رپمپظرفیت آبدهی بوست 18 - 2.4  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 36 - 63  

64   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2 x 1½ اینچ(: کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ قطر(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.2 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT400   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -تروپمپ اصلی )دو پروانه( دارای دو الک / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 27 - 6  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 40.1 - 63.3  

66.9   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2½ x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.9 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT600   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -روانه( دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پ / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 27 - 6  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 54.5 - 77.1  

80.4   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2½ x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.8 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT751   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 30 - 6  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 55 - 86.7  

89.5   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   2½ x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 11.6 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

ه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(:درج 90 - 0  

 جنس بدنه پمپ: چدن

/ برنج)نوریل(  جنس پروانه پمپ: پالستیک  

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT800   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 60 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 36 - 74  

77   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   3 x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 15 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

تیگراد(:درجه حرارت سیال )درجه سان 90 - 0  

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT1000   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 66 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 40.4 - 84.8  

86.4   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   3 x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 7.5 Kw, 2 x 17.2 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

پروانه پمپ: برنججنس   

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  
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SG2XCBT1250   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 66 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 46 - 91  

93.6   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)   3 x 2 اینچ(: قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 9.2 Kw, 2 x 18.9 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

استینلس استیلپمپ:  محور جنس 303  
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SG2XCBT1500   بوسترپمپ مشخصات فنی

سه فاز  -دارای دو الکتروپمپ اصلی )دو پروانه(  / بوسترپمپ دور ثابتبوسترپمپ دور متغیر   

)مترمکعب بر ساعت(: ظرفیت آبدهی بوسترپمپ 72 - 12  

)متر ستون آب(: فشار کل بوسترپمپ 40.9 - 97.6  

98.7   (:متر ستون آب) فشار کل بوسترپمپحداکثر 

(یاز امکان تغییر اندازه وجود دارددر صورت ن)   3 x 2 اینچ(: ترپمپقطر کلکتور ورودی و خروجی بوس(  

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 11 Kw, 2 x 20.4 A  مشخصات الکتریکی بوسترپمپ :  

 درجه حرارت سیال )درجه سانتیگراد(: 90 - 0

 جنس بدنه پمپ: چدن

 جنس پروانه پمپ: برنج

پمپ: استینلس استیل محورجنس  303  

 

 

 


