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 برند ورما ، اسپینا ، ولکانو ، ویگو و استرولر 6SRپمپ شناور سه فاز سری 

  کاربردها

 تامین آب از چاه و مخازن آب

 تغذیه سیستم های فشار

 استفاده در مصارف صنعتی و معدنی

 استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی

 مشخصات

 سانتیگراد ۰۴تا  حداکثر دمای سیال مجاز

 شفت استیل

 سیم پیچ مس

 اینچ ۰و  ۳خروجی 

 شفت سیم پیچ بدنه ولتاژ پروانه حداکثر ارتفاع حداکثر آبدهی خروجی قدرت موتور مدل

6SR18/4 ۳ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰ متر ۰۴ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR18/5 ۰ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۷ متر ۲۷ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR18/6 ۷.۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰ متر ۰۴ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR18/8 ۲.۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۸ متر ۰۷۴ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR18/10 ۰۴ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۴ متر ۰۷۴ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR18/12 ۰۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۷ متر ۰۸۴ متر مکعب در ساعت ۷۲ اینچ ۳ اسب 

6SR30/6 ۲.۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰ متر ۰۴ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR30/7 ۰۴ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۲ متر ۰۴۷ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR30/8 ۰۷.۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۸ متر ۰۷۴ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR30/11 ۰۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۰ متر ۰۰۷ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR30/15 ۷۴ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۷ متر ۷۷۷ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR30/18 ۷۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۸ متر ۷۲۴ متر مکعب در ساعت ۰۴ اینچ ۳ اسب 

6SR60/5 ۰۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۷ متر ۰۴ متر مکعب در ساعت ۲۷ اینچ ۰ اسب 

6SR60/7 ۷۴ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۲ متر ۸۷ متر مکعب در ساعت ۲۷ اینچ ۰ اسب 

6SR60/9 ۷۷ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰ متر ۰۰۴ متر مکعب در ساعت ۲۷ اینچ ۰ اسب 

6SR60/13 ۰۴ استیل مس استیل ولت ۳۸۴ ۰۳ متر ۰۰۴ متر مکعب در ساعت ۲۷ اینچ ۰ اسب 
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 VERMA اینچ ورما 2متری  03ولت  21مشخصات شناور استیل 

 به شناور مدل این که است برق نبود و باال عمق با مناطق برای مناسبی بسیار مورد بودن ولت 21 و متر 03 ارتفاع با ورما استیل شناور

 دمیباش اینچ 2 آن خروجی سایز و بوده ماردونی صورت

 عمر تا نشود استفاده است ماسه دارای آن آب که هایی محل در و شود استفاده زالل اب در که است این شناور مدل این از استفاده پیشنهاد

 دباش باال دستگاه

 .میکند کار وات 113 توان و آمپر 21 مصرفی جریان با که است آبدهی ساعت در مکعب متر 2.1 دارای فوق محصول

 

 

 

  :Aتکیفی درجه

 تول 21متری  30 : مدل

 تول 12 :زفا تعداد

 تانتقال سیاال :دکاربر

 ددار : نشد ور غوطه قابلیت

 تمتر مکعب در ساع 1.5 : آبدهی حداکثر

 رمت 30 :ژپمپا ارتفاع حداکثر

 هدرج 0 :لسیا دمای حداقل

 هدرج 45 :لسیا دمای حداکثر

 یماردون : انتقال مکانیک نوع

 زتمی : لسیا نوع

 هدور در دقیق 2860 : چرخش سرعت

 توا 250 : تقدر

 رآمپ 18 : جریان

 سم %100 :یپیچ سیم

 چاین 1 :یخروج دهانه

 لاستی :تشاف نوع

 (چین)تحت لیسانس :تساخ

 نچد-آلومینیوم :هبدن جنس
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 VERMA ورمابرند  JZBL پمپ شناور سوالر )خورشیدی( سری

 کاربردها

 تامین آب چاه با صفحه های خورشیدی

 تامین آب از چاه و مخازن آب

 تغذیه سیستم های فشار

 استفاده در مصارف صنعتی و معدنی

 استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی

 مشخصات

 درجه سانتیگراد ۰۴حداکثر دمای سیال : 

 درجه سانتیگراد ۰۴حداکثر دمای محیط : 

 بدنه پمپ : استیل

 شفت : استیل

 سیم پیچ : مس

 ولت ۰۷۴و  ۰۰۴،  ۰۰،  ۲۷،  ۰۸،  ۳۰،  ۷۰،  ۰۷ولتاژ: 

 شفت بدنه سیم پیچ خروجی ولتاژ/جریان ارتفاع قدرت مدل

JZDC3S-12V-30-S ۰۷۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۷ متر ۳۴ وات 

JZDC3S-12V-30-B ۷۷۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۰۸ولت/  ۰۷ متر ۳۴ وات 

JZDC3S-24V-25 ۷۷۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۷۰ متر ۷۷ وات 

JZDC3S-24V-50 ۷۷۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۷۰ متر ۷۴ وات 

JZDCBI36V-30 ۳۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۳۰ متر ۳۴ وات 

JZDC3S-36V-60 ۳۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۰ولت/  ۳۰ متر ۰۴ وات 

JZDCBI48V-50 ۰۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۸ متر ۷۴ وات 

JZDCBI48V-55 ۰۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۸ متر ۷۷ وات 

JZDCBI72V-65 ۰۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۲۷ متر ۰۷ وات 

JZDCBS72V-70 ۰۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۰ولت/  ۲۷ متر ۲۴ وات 

JZDCBI96V-75 ۲۷۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۰ متر ۲۷ وات 

JZDCBI110V-85 ۰۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۰۴ متر ۸۷ وات 

JZDCBI120V-100-1 ۰۴۴۴ استیل استیل مس اینچ ۰ آمپر ۸ولت/  ۰۷۴ متر ۰۴۴ وات 
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