
پمپ های گوشواره ای نوا

کـاربـردهـا
  صنایع مواد غذایی                صنایع دارویی           صنایع آرایشی و بهداشتی 

  صنایع آب و فاضالب             صنایع نفت و گاز

مزایا نسبت به پمپ دنده ای
کاهش سر و صدا

امکان انتقال سیال استریل
امکان انتقال ذرات جامد

امکان استفاده در هر دو جهت
توانایی کارکردن خشک

مزایا نسبت به مونو پمپ
اشغال فضای کمتر
 کاهش هزینه های تعمیرات

 )GLOC LESS( گرفتگی کمتر
کاهش توقفات

مزایا نسبت به پمپ گریز از مرکز
قابلیت پمپاژ سیاالت با ویسکوزیته باال

انعطاف بیشتری در دبی و هد
اعمال تنش برشی کمتر به سیال

پمپاژ سیال دو فاز مایع و هوا 

مزایا نسبت به پمپ اسکرو
کاهش قیمت
 زمان تعمیرات کمتر
 کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات
 )GLOG LESS( گرفتگی کمتر
اشغال فضای کمتر نزدیک به یک سوم
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معرفی پمپ گوشواره ای َنوا
ــد.  ــب می باش ــیار مناس ــزج بس ــیاالت ل ــاژ س ــرای پمپ ــوا، ب ــرح ن ــواره ای ط ــپ گوش پم
ــدون  ــان ب ــور همزم ــه بط ــد ک ــده ان ــکیل ش ــواره دوار تش ــوا از دو گوش ــای ن ــپ ه پم
ــواره ها  ــن گوش ــش ای ــا چرخ ــد. ب ــی چرخن ــته م ــک پوس ــر درون ی ــا یکدیگ ــورد ب برخ
ــش  ــمت ده ــار از س ــر فش ــان پ ــود، جری ــاهده می ش ــر مش ــکل زی ــه در ش ــور ک همانط

ــردد. ــارج می گ ــپ خ پم

مزایا
  طراحی پمپ ها برای حالت بیشترین راندمان

  استفاده از جنس های متنوع
  امکان استفاده از لو ب های گوناگون

  امکان تعویض ورودی و خروجی پمپ
  امکان نصب افقی و عمودی پمپ

  امکان استفاده از اتصال های گوناگون
  امکان انتقال سیال به همراه ذرات جامد
  قابلیت تمیز و استرلیزه نمودن در محل

  انتقال سیاالت حساس به تنش برشی
  انتقال قطعات جامد بزرگ بدون لهیدگی آنها
  امکان استفاده از جاکت برای سیاالت دما باال

  استفاده از آب بندهای متنوع

محدوده دبینام پمپردیف 
  

)متر مکعب بر ساعت(

حجم سیال
 

)لیتر در 100 دور(

فشار 
بیشینه

)بار(

جرم پمپ

)کیلوگرم(

دور بیشینه

)دور بر دقیقه(

قطر ورودی و 
 خروجی
)میلی متر(

1Nava 0-251/7 0/1371395025 تا
2Nava 1-407/94 1/713/9471795040 تا
3Nava 2-5017/14 7/9430/0872895050 تا
4Nava 3-8041/61 17/1495/2876572080 تا
5Nava 4-150115/8 41/61321/677165600150 تا
6Nava 0-201/8 0/12/11212145020 تا
7Nava 1-255/67 1/89/96121695025 تا
8Nava 2-4013/33 5/6723/39122695040 تا
9Nava 3-5029/25 13/3367/7126172050 تا
10Nava 4-10078/20 29/25217/22612150600100 تا

مشخصات مدل ها

AISI 316L  قطعات در تماس با سیال

GG 25  نگهدارنده یاتاقان

EPDM acc. to FDA  گسکت

SiC/C/EPDM  مکانیکال سیل

Ra ≤ 0.8µm  پرداخت سطح داخلی

cP 100000  لزجت بیشینه

to 120 °C 10-  محدوده دمای کاری

bar 16  فشار کاری بیشینه

ویژگی های فنی


