
الیامعرفی شرکت پمو پمپ ایت

بنام خدا



، برای انتقال اسالری  PEMOتکنولوژی جدید پمپ های 

مشخصات فنی



کیست؟ PERISSINOTTO SpA

بهراخودتمرکزعمدهطوروبهکرد،آغاز1947سالدرراخودکارPEMOشرکت
یاسیدایوباالسایندگیکاربردیباهایبرنامهبرایمرکزازگریزهایپمپتولید
پمپ32،000تعدادراخودفروشگذشتهژوئیهتا1953سالازکه.نمودجلب
.رساند

کهاست،ایتالیا،میالن،Vimodroneدر(کارگاهودفاتر)حاضرمحل
.باشدمیمربعمتر12000مساحتیدارایمجموعه

، برای انتقال اسالری  PEMOتکنولوژی جدید پمپ های 



: مانمایندگی های فروش 

، برای انتقال اسالری  PEMOتکنولوژی جدید پمپ های 

سنگاپور،نوبی،جآفریقایمصر،برزیل،روسیه،لهستان،انگلستان،هلند،فرانسه،پرتغال،اسپانیا،
شیلیوپرومکزیک،آمریکا،متحدهایاالتکانادا،استرالیا،جنوبی،کرههند،،ایران

.میگیردبردررامافروشازدرصد40حدودکه

فروش مستقیم در سراسر جهان

از فروش این شرکت به شرکت های ایتالیایی می باشدکه به فروش پمپ های 30-40٪
PEMO جهان اقدام میکنندسراسر در.



 PEMOاصلی ترین کاربری های پمپ های 

: صنایع سنگ شکن
PEMO د اره بان)اولین سازنده و رهبر جهانی پمپ های مخصوص سنگ شکن

.در دنیا می باشد(گرانیت
خاصزنویکبهکهگرانیتباندارهدرمایعانتقالمااصلیکاروکسبازیکی

تقریبامحتوایو1200CPOحدوددرمتوسطغلظتکیلوگرم،³1.7-2.2
.است(باشدمیمترمیلی1تااندازه)فوالدسنگماسهلیتر/گرم700

واتکیلو110تاقدرت



:  صنایع سرامیک
PEMO(هشدبریدهتکه)سرامیکمخصوصهایپمپجهانیرهبروسازندهاولین

.باشدمیدنیادر
انهکارخازبرخیدرکه.استسرامیکضنعتدرمااصلیکاروکسبازدیگریکی

ازجریانحداکثر.داردوجودمختلفهایمدلوانواعازPEMOهایپمپصدها
(5300GPM)ساعت/مترمکعب1200



:شیمیاییصنایع
که.استشدهنصبشیمیاییصنعتدرPEMOهایپمپاززیادیتعداد
.هستندبرخوردارباالقیمیتهمچنینومهمجایگاهازآنهااغلب

آنهااتقطعکههستند،سایندموادواسیدبامستقیمتماسدرپمپاینمعموال
.استشدهاستفادهخاصیآلیاژهایاز



:پرسفیلتر

This is an application where in most cases PEMO 

pumps have little or no competition, thanks to our 

DC (double stage) pumps.



:آهنذوبصنعت
تکهباC80(176ºF)°تاگرمآبانتقالبرایطورگستردهایبهPEMOهایپمپ
.ودشمیاستفادهآبتصفیهدرهمچنینآنها.میگیردقراراستفادهفلزموردونفتهای



:حفاریصنایعومعادن

بهموادانتقالوتندهایجریاندرراایالریومایعجداتواناییPEMOهایپمپ
هایتواناییازنمونهچندآبتصفیهوزردکیککاربردی،هایبرنامه.دارندراحوضچه

.هستندPEMOهایپمپ



PEMOشرکتدرتوسعهوقیقحت
.شودمیاستفادهتوسعهوتحقیقبرایفروشدرآمدتمامازدرصد4-5

.کنندگانتامینومشتریانبامداومتعامل



مطالعات سیاالت پویا 
تحقیقات مداوم بر روی مواد جدید



اصالح و به روز رسانی مدل های موجود
پیشرفت یک مدل جدید تقریبا در هر سال



PEMOویژگی های مشترک پمپ 

:  پروانه
پروانه های باز

یکائوچوهسته های فلزی، پوشش داده شده با یک الیه ضخیم از الستیک های ( الف
 NBRبوتادینطبیعی با کائوچویو NRطبیعی

و غیرهPROMO ،AISI ،HASTELLOY Cنوع فلز سخت آلیاژ ( ب



:الستیک های محفظه 

پوسته نیم2ساخته شده در 
فضای خارجی

د بیشتر از چدن ساخته شده برای برخی از مدل ها می توان از فلزات ض
.استفاده شود یا فلزات دیگر Hastelloyزنگ،

فضای داخلی با محافظت 
و یا  Hot volcanized))پخت گرم روی بدنه پمپ (  Liner)آستر 

ته به جدا شونده ساخته شده از الستیک، داشتن های ترکیب مختلف بس
.مایع مورد استفاده در پمپ



الستیک واشر از هم جدا : مزایا
.قیمت مناسب تر حمل و نقل راحت تر و سرویس آسان

الستیک واشر از هم جدا : معایب
یشود بسته به مدل و مقدار سایندگی مایع و یا دوغاب که پمپ م

.گاهی اوقات سرعت های باال چرخشی توقف دارد. دارد



:  پوشش
دارای بخش های پوشش داده شده با الستیک  PEMOبسیاری از پمپ های 

(neoprene, nitrile, butile, EPDM)طبیعی یا مصنوعی از جمله 

:مزایای الستیک
قاومتمداراینیزستیکال.کندمیمحافظتسایشازالستیک

پمپالسیخواصبهتوجهبا.داردوساییدگیاسیدمقابلدرباال
موادصدهاترکیبازنظرموردالستیکاستممکنشونده،
نشاندخوازراعملکردبهترینتاباشدالستیکدهندهتشکیل

.دهد



.نداردمقاومت(F˚248یاC°120<)باالحرارتدرجهدرالستیک
:باالچرخشسرعتدلیلبه
کرداستفادهپروانهازقطعهعنوانبهتواننمیراالستیکاز

.کندنمیگیایستادهسنگزغالسایشمقابلدرالستیک.
.شودباالنسدینامیکیبصورتتواننمیتزریقدلیلبهالستیک

برخیوباپروانه،راخودهایپمپازبسیاریتولیدPEMOشده،گفتهدالیلبخاطر
)HARDALLOYبدنهباهایمدلاز HRC70-80800-700یاHB)میتولید

.کند

معایب الستیک



مدل های مختلف پمپ های پمو

:مدل مختلف تولید می شود18در PEMOپمپ های 
33 ،302 ،403 ،423 ،503 ،523 ،533 ،603 ،804 ،K125 ،1004 ،1023 ،1204 ،
P200 ،1706-1799 ،G230 ،I-270 ،C300  .

 S / ATM. در خطوط تولید می باشدALL-Hardalloyمختلف با آلیاژ مدل 6

(FP( ،603-H ،K125-H ،1004-H ،P200-H ،1706/99-H

1500)لیتر در دقیقه 25000بیش از به استبین چند لیتر متغیر ( جریان)ظرفیت 
M3 / 6600ساعت یاGPM )

تقریبا )90m/H2O-80متر به چند استفشار خروجی پمپ تک مرحله متفاوت 
(فوت300



مشاهده میشود (2012اکتبر )H-1706مدل  Hard alloyدر عکس زیر یک نمونه از پمپ های 
.می باشد( 1600GPM)ساعت / 360M3جریان های تا حدود برای ظرفیت با که 



اسیدکاربردیهایبرنامهبرای،(AISI،HASTELLOY)2012سالدرپمپهایقالبازیکی
(400GPM)ساعت/100M3تاجریان،(معدندرفلزتصفیهمثالعنوانبه)خاص



Hardalloyایمرحلهسههایپمپازجدیدهایتیپبرایخروجیفشار

(180m/H2O600فوت)برسدتواندمی.

(بخاراسب340-0.5)واتکیلو250-0.4ازشدهنصبقدرتمحدوده
هرتز50فرکانسدردقیقهدردور2900-450استمتفاوتچرخشسرعت

(6،600£تا60)کیلوگرم3000تا30بینهایپمپوزن



عمرزاکهشدهطراحیطوری(بلبرینگشفتمانند)مکانیکیقطعاتکلیه
.باشدمیترطوالنیپمپ

کارباهایپمپازهماهنگوکاملمجموعهتولیدماهدفاست،ممکنگاههر
.استزیباظاهریوباالعملکردو،سنگین

طوربهرسانیروزبه،2000سالازشروع"مکانیکگروهجدیدهایبرنامه»
تعدادبهتوجهباحالاینبا.شودمیانجامهاپمپتمامدرکهاستکلی

رنامهبتکمیلبرایسالچنددررافرآینداین،درگیرهایتیپومدلاززیادی
..ایمکردهریزی

قسمت های مکانیکی



PEMOتیپ ها ی مختلف پمپهای 

:  تیپ های زیر تولید نمودرا می توان در Pemoپمپ 
عمودی 

افقی 
غوطه ور  

ایچند مرحله 

می توان  PEMOپمپ 3000در بیش از مدل ها و با ترکیب کردن تمام تیپ های مکانیکی 
.تولید کرد



:تیپ های عمودی 

JOLLY سری
MEC سری

AVC / L ،AVM / L و AV / L سری
AUS / V ،AUS / VA و AUS / VEسری



:ویژگی های مشترک مکانیکی پمپ های عمودی

د که طوری ساخته شده ان( محفظه درست باالی )بوش بندی موجود ، از نوع آب سیستم 
پلی ، الستیک)معموال ضد سایش و از موادی مانند .بصورت یک یاتاق نیز عمل می کند

.تهیه شده است( Hardalloy PEMO، تانیوره
ی از  که در مقدار کممی باشد، مایع پمپ شده خود توسط روانکاری سیستم های بوش 

.  استحداکثر ٪5حدود 
.کاری می شودروغن بندی ها با گریس تمام یاتاقان 



JOLLYسری 

باال قرار دارد و شفت بصورت یاتاق بندی در باالهمیشه در محور 
.  کنترل می شود

تسمه ای به Vحالت مشترک و یا با موتور وپمپ بصورت االستیک 
5-4از پایه می تواند بهطول پمپ حداکثر . یکدیگر کوپل می شود

.برسد( 16ftتا 13ft)متر 
از  پمپبه عنوان سیستم آب بندی، واشر با توجه به حضور بوش و 

. .نمی تواند بصورت خشک کار کندJOLLYسری 



MECسری

ابمستقیمانتقالفقطحالاینبا،JOLLYسریبهشبیهپمپاین
طرافادرفلزیساختاریکهمیشه.دارداالستیکمفاصلازاستفاده

.داردوجودطرف4درکهپیچهاییباداردوجودآنباالیدرموتور
.کندتجاوز(7ft)متر2ازتواندنمیپایینقسمتازپمپطول

کارخشکتواندنمیمعموال،JOLLYسریمانندها،پمپاین
.کنند



AV/L,AVC / L ،AVM / L سری

متمایزهایویژگیاستازمستقیمکوپلباسادهبسیارپمپاین
دهشساختهتربزرگسایزبصورتموتورشفتکهاستاین

.است
(. فوت5)متر 1.5از پایه طول حداکثر . 

ها همین دلیل آنبوش و واشرها در قسمت پایین می باشند به 
.در جای خشک کار کنندنمی تواند 

ده مایع کمی ساینهابرای این پمپ . کیلو وات30حداکثر قدرت 
.توصیه می شود



AUS/VEوAUS/V,AUS/VAسری
.استخشکحالتدرکردنکارهاپمپازدستهاینفاکتورترینمهم

.باشدمیمکانیکیآبندنداشتنبدلیل
باشدامامیJOLLYسریمانندهاپمپاینمکانیکیدیگرهایبخش

.باشدمی(5FT)مترنهایتپایهبخشازتیپاینارتفاعحداکثر
هاپتیبرخیدرولیباشدمیمحفظهباالیقسمتازورودیسیالمعموالً

(جانبیپروانهدوهبهمرا).باشدمینیزپایینقسمتاز



,AUSسری AUS/VAوAUS/VE

پمپبصورتAUS/Vسری،دارندفرقجزییاترویبیشرهاپمپاین
.باشدمیثابت
ومخزندرپمپ.باشدمیمخزنوثابتپمپبصورتAUS/VAسری

.باشدمیمخزنپایینقسمتدرواحدکلوپروانهومحفظه
.باشدمیتیپ4دارایهاپمپاینمعدنکاربریدر



,AUSسری AUS/VA, AUS/VE

وپمپبهشاملهاپمپاینAUS/VEسری
.کناردرورودیفلنجیک

مخزنازخارجدرپمپکههاییکاربریبرای
.باشدمی
میآسانبسیارتعمیراتدارایهاپمپاین

.باشد



پمپ های تیپ افقی

.این پمپ ها بصورت تیپ های زیر تولید می شود

•AO                \

•AO/TD => V-Belts

•AO/AB    /

•AO –AD            \
•AO/TD-AD    => انتقال مستقیم
•AO/AB-AD 



رهچهبا،مکانیکیآبندشاملکهبندیآبسیستمدارایPEMOافقیهایپمپتمام
.استشدهساختهکاربیدسیلیکاازیاو(widia)تنگستنکاربیدازکههایی

ابتوانمیدارد،وجودپمپهردرجفتیککهزمانیمکانیکی،هایآبندازروانکاری
باglicole/آببایاوپمپ،تیپبهبستهشود،انجاماستشدهمشخصفشاردرآب

.شودمیانجامگردشبابستهمداریکازاستفاده
.شودمیانجامروغنوگیریسباهاییاطاقانروانکاری

ویژگی مشترک مکانیکی پمپ ها ی افقی



-AOو AOسری   AD

ازورودیدارایکههستندافقیهایپمپاستاندارسریسریاین
.باشندمیمکانیکیآبندیکدارایفقطو.هستندجلو

.سایندهموادبدونباشدمیآببرایمدلاینکاربری
کندتجاوزبار2ازتواندنمیماکزیممفشار

.باشدویمحدودبصورتهاپمپازتیپاینتولیدات



AO/TD-ADو AO/TDسری 

ی این تیپ از پمپ ها دارای ورودی از جلو و همچنین دو آبند مکانیکی م
این .ر شودگرفتگی زمانی است که فشار از فشار دوغاب خروجی بیشت.باشد

.تیپ از پمپ ها نمی تواند برای مواد سایند و اسیدی بکار برود
.بار تجاوز نماید4-3فشار ماکزیمم خروجی نباید از 



PEMOپمپهایتیپمتمایزوترینمحبوبماازیکی
مکانیکیدآبنتئانایبیشترین،جانبیورودیدلیلبهمحصوالت،

میافزایشکمکپمپعمربهکهورودیمایعفشارمقابلدر
ندآبقسمتوشفتاسیدباشد،مایعاتپمپاژکههنگامی.دهد

.شوندمیتهیهخاصیآلیاژهایازمکانیکی

AO/AB-ADو AO/ABتیپ 



(کف کش)تیپ غوطه ور 

735کیلووات ، و همچنین سرعت 75کیلوات تا 075.این تیپ از پمپ ها از قدرت 
.بر دقیقه تولید می شود دور 2900تا 

– l/min (360 m3/h 6000معموال بیشترین حد مایع از  1600 GPM) 
.بار میرسد7-6و فشار به 

.این تیپ از پمپ ها دارای طوالنی ترین زمان تحویل هستند



(کف کش)مشخصات مکانیکی مشترک پمپ های غوطه ور 

وسیله و ب، که در یک محفظه بسته هستند آبند مکانیکی2سیستم آب بندی با تمام 
.روغن روانکاری میشود
عمر باال ، و باگریس روانکاری میشودبلبرینگ از نوع طول 

ارائه شده و ( برای کنترل درجه حرارت موتور)تمام پمپ ها با پروب های حرارتی 
(برای تشخیص نشتی از دوغاب در داخل محفظه روغن)یک سطح روغن پروب 

ها را از پروب  تمام پمپ ها را با یک دستگاه الکتریکی برای تجزیه و تحلیل سیگنال
به فروش می رسد



تیپ پمپ های چند مرحله ای

تولید میشوند در تیپ AO/AB/DCتیپ پمپ های چند مرحله ای بیشتر در سری های 
ساخته شده با هدف رسیدن  HARD ALLOYدو مرحله افقی با مکنده از کنار با آلیاژ 

.بار که از مواد سرامیکی و کنستانتره فلزات استفاده شده است24به 



پمپ های دو مرحله ،بهترین کاربری این پمپ ها

24-12به فشارهای می تواند  PEMOایمرحله پمپ های دو  
bars/H2O (175-350 PSI)  ،راه حل مناسبی آنها برسد

برای تغذیه  
فیلتر پرس، و یا آنها را انتقال 

شار  هنگامی که مسافت های نقشه برداری و یا افت فمایع دوغاب 
دل از  در حال حاضر ده م. به دلیل لوله کشی بسیار باال می باشد

کیلو وات ساخته 250-30با قدرت  PEMO DCپمپ های 
 / 600M3-30و جریان ( اسب بخار340-40)شده است 

(2650GPM-130)ساعت 



پمپ های سه مرحله ای 

بار،و 24فشار تا پمپ های سه مرحله ای ، برای کاربری های با  
ی روز استفاده می شود، در صنعت سرامیک، برا/ ساعت 24کار  

تغذیه خشک کن اسپری



DC)ایمرحلهچندهایپمپمکانیکیمشترکمشخصات &TC)

(widia)شدهساختهتنگستنکاربیدیاوسیلیسازمکانیکیهایآبندهمه
ازبیشتربار1حداقلکهاستفشاریکدرآبباتوانمیراآبندمکانیکی2ازروانکاری

مداریکازاستفادهباglicole/آببایاوپمپبه!(خروجینه)دوغابورودیفشار
.ردمیگیصورتافقیهایتیپدرفقطروغنبااستهاییاطاقانروانکاریشدهبسته
.شودمیکنترلاینورتربامعموالموتور



PEMOمحصوالت دیگر شرکت 

(: PINCHتیپ )شیر های 

مواد مختلفاست که می تواند از جدا ساخته شده با واشر 
ه سایندمواد که برای زمانی که پمپاژ .باشدشده الستیک ساخته 

..  وجود دارد استفاده می  شود
لی می تواند دستی یا پنوماتیک، با قطر داخPEMOشیر های 

(اینچ10)میلیمتر 250تا 



PEMOمحصوالت دیگر شرکت 
فلنج های آلومینیومی لوله کشی و الستیک 

یه  المختلف موجود میباشد، معموالً با ابعاد این الستیک ها در 
لزی با سیم پیچ فالیه های پارچه ای مختلف و الستیکی های 

در وکه به دو نیمه فلنج های آلومینیومی، . تقویت می شوند 
شده است، لوله کشی  بهمراه الستیک نصب  انتهای 



PEMOمحصوالت دیگر شرکت 

Cyclone

اورتان،پلییاسرامیک،داخلیالستیکازشدهپوشیده
cyclons PEMOمنظوربهتواندمیکهاستماژولیک

.استشدهتشکیلگردمختلفهایاندازهآوردندستبه

(-2650GPM130)43،5)بار3حداکثرورودیفشاربا
PSI)برایاستانداردجریانcyclonsو30بینما
6003m / hباشدمتفاوت



با تشکر از توجه 
!!شما


