
 پمپ لئو

کت پمپ لئو،  در شهر  2001و محصوالت کشاورزی است که در سال  پمپ که برخی به آن پمپ لیو یم گویند، یک کمپانی تولید کنندهشر
ی تاسیس شد فته ترین تکنولوژی های روز دنیا در مح. ژجیانگ چی  ی کیفیت باالی این محصوالت استفاده از پیشر صوالت لیو و همچنی 

ی آالت کشاورزی در شاش جهان مطرح باشد کت به عنوان ییک از قابل اطمینان ترین تولید کنندگان پمپ و ماشی  . باعث شده تا این شر
 و دریانی ب

، زمینی یس آسان به حمل و نقل هوانی
کت لیو در شهر ژجیانگ با قابلیت دستر اعث شده تا مواد اولیه به موقعیت مکانی شر

ی کاهش پیدا کنند، در نتیجه محصوالت با  ی هزینه های مربوط به حمل و نقل بصورت چشمگت  س باشند و همچنی  راحنر در دستر
ی عرضه یم گردند کت اعم از. کیفیت لئو با قیمت بسیار پایی    لیو، پمپ کف کش لیو، موتور پمپ محصوالت این شر

یگ
لیو  پمپ آب خانیک

ی الملیل اتحادیه اروپا و ه دارای استانداردهای بی  ی به لحاا کیفیت، محیی ززست و ایمنی ( ACS و غت   .یم باشند( تتمی 

با فشار و توان  هامین انواع پمپ در ایران بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تاپمپ های شرکت لئو یکی از واردکنندگان  لیدر صنعت هایپر فروشگاه

صنایع مختلف . دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد پمپ لئو.خروجی متنوع فعالیت دارد
جهت ثبت سفارش و استعالم قیمت می توانند با کارشناسان فروشگاه با … و  فاضالب و آب تصفیه ،آرد صنایع ،اسیدسازی صنایع :نظیر

بصورت مستقیم دستگاه مورد نیاز  https://hypersanatleader.ir/ تماس حاصل نمایند و یا از آدرس فروشگاه اینترنتی به نشانی 04436452032 شماره
 .خود را خریداری کنند

کت لئو به بیش از  انی در رص 150امروزه شر فه جونی در تولید برق، منابع آنی و کشور محصوالت خود را صادر یم کند، که نقش به شی
، متالوژی، آتشنشانی و تهویه مطبوع ایفا یم کند وشییم و معدنی ی آب، صنایع پتر  .مرصف آب و آبیاری کشاورزی و تامی 

ی معروف یم باشد  به مینی پمپ نت 
یگ

و در مصارفی چون . پمپ لئو با توجه به کیفیت مطلوب در طراخ و ساخت پمپ های آب خانیک
 .ش تقویت فشار آب منازل تولید شده اند، و پمپ های صنعنر در مصارف صنعنر مانند کارخانجات صنعنر و تولیدی کاربرد داردافزای

کوالتور یم باشند که در سیستم های گرمایش و گردش  از دیگر محصوالت لئو که در تولید آن نقش مهیم را ایفا یم کند، پمپ های ست 
ی آب، در صنعت و معدن، کشاورزی و زراعت و آبیاری از کا. آب گرم کاربرد دارند  و تامی 

یگ
ربردهای پمپ آب، یم توان به مصارف خانیک

، سیستم تهویه مطبوع و فشار لوله اشاره کرد  یک واحد . باغ، در فعالیت های عمرانی
یگ

کت لیو اضافه شده است که به تازك جدید به شر
وگاه ها و پاالیشگاه های نفت و گاز بر عهده دارد، که با توجه است و تولید پمپ های مرصفی در وا Dalian نام آن حدهای فرآیندی، نت 

یال خایص که دارند   انواع مواد شیمیانی مقاوم یم باشندبه متر
یگ

 .در مقابل خورندك

 LEO انواع پمپ

  
یگ

 LEO پمپ آب خانیک

  پمپ ططقانر LEO 

 کوالتور  LEO پمپ ست 

 پ کف کشپم LEO 

 پمپ لجن کش LEO 

 لئو
ی
 پمپ آب خانگ

، دو پروانه، محییط و بشقانی موجود یم باشد و دارای توان های   در مدل های جنر
یگ

اسب بخار هستند که  5.5تا  0.5پمپ آب خانیک
یفیوژ است م آن ها از نوع سانتر ی یال چدن، برنج و استیل ضد زنگ یم باشد. مکانت   لئو . این پمپ ها دارای متر

یگ
برق مرصفی پمپ آب خانیک

 .فاز یم باشند 3و در توان های باالتر کیووات  2.2تا توان 

 
یگ

 LEO انواع پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 ACM پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 APM پمپ آب خانیک

  لیو شی 
یگ

 2ACMپمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 AJM پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 XQMپمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 XGMپمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 XHSM پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 AQMپمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 LKSM پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 LKJ پمپ آب خانیک

 لیو شی 
یگ

 XKMپمپ آب خانیک
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 لیو شی 
یگ

 ACM پمپ آب خانیک

 ACM پمپ بشقانی لئو شی

یفیوژ یم باشد ACM شی LEO پمپ ، صنعنر و  .از نوع تک پروانه و سانتر
یگ

ی و در مصارف خانیک از این پمپ های برای انتقال آب تمت 
د از مزایای این پمپ یم توان به قیمت مناسب، صدای کم و جریان یکنواخت در خروخی پمپ اشاره . کشاورزی مورد استفاده قرار یم گت 

 دنی آن  55حداکتر هد این پمپ . کرد
 .اسب بخار یم باشد 3 توان متر مکعب بر ساعت و حداکتر  12.6متر و حداکتر

 

 لئو شی
یگ

 APM پمپ آب خانیک

 به منظور جابه جانی آب و مصارف صنعنر یم باشد APM شی LEO پمپ
یگ

از مزایای این . از پر مرصف ترین پمپ ها در مصارف خانیک
 دنی این پمپ . وموتور از هوزینگ پمپ یم باشدپمپ جدا بودن اللتر 

متر و با  100متر مکعب در ساعت و حداکتر هد  5.4حداکتر
 .درجه سانتیگراد یم باشد 60سیال دمای 

 

 لئو شی 
یگ

 2ACMپمپ آب خانیک

یفیوژ دو پروانه بوده و برای دست یانی به فشار های بیشتر از دو پروانه ا 2ACMشی  LEO پمپ از . ستفاده شده استاز نوع سانتر
ی بودن مرصف انرژی، صدای کم، ابعاد مناسب، راندمان و فشار باال در خروخی اشاره کرد 2ACMمزایای پمپ  حداکتر . یم توان به پایی 
 .درجه سانتیگراد یم باشد 40متر و با دمال سیال  82متر مکعب در ساعت و حداکتر هد  15دنی این پمپ 
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 لئو شی
یگ

 AJM پمپ آب خانیک

ی و مایعات  AJM پمپ آب لئو این پمپ برای مصارف . شبیه به آب استفاده کرداز این پمپ یم توان برای پمپاژ و جابه جانی آب تمت 
 دنی این پمپ . برداشت آب از چاه، در زراعت و کشاورزی و افزایش فشار آب کاربرد دارد

متر مکعب در ساعت و حداکتر هد  9.6حداکتر
 .اسب یم باشد 2متر و حداکتر توان  66

 

 لئو شی
یگ

 XQM پمپ آب خانیک

،  XQm شی LEO پمپ آب ی هد باالنی به آب بدهد و این موتور برای سیال عاری از مواد جامد قادر است با مرصف توان نسبتا پایی 
دمورد استفاده قرار یم  وموتور پمپ تحت فشار شی. گت   دنی . تک فاز است و دارای سیستم محافظ حرارنر یم باشد XQm اللتر

حداکتر
 .درجه سانتیگراد یم باشد 40متر و با دمال سیال  23متر مکعب در ساعت و حداکتر هد  1.5این پمپ 

 

 لئو شی
یگ

 XGM پمپ آب خانیک

 
یگ

ی و سیال مشابه آب . رنجی یم باشددارای بدنه چدنی و پروانه ب XGM شی LEO پمپ آب خانیک از این پمپ برای جابه جانی آب تمت 
 ،

یگ
، موارد خانیک ل، سیستم های در مسافت های طوالنی ، سیستم افزایش فشار ساختمان ها، کنتر ، در زراعت، کشاورزی، آتشنشانی صنعنر

کوله کردن کاربرد دارد ، گرمایشر و ست   دنی متر  17.5حداکتر ارتفاع این پمپ . شمایشر
لیتر بر دقیقه و حداکتر دمای کارکرد  245، حداکتر

 .درجه سانتیگراد یم باشد 60این پمپ تا 
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 خودمکش لئو شی
یگ

 XHSM پمپ آب خانیک

 خودمکش
یگ

این پمپ در مصارف گوناگونی همچون، . به عنوان یک پمپ قدرتمند شناخته یم شود XHSM شی LEO پمپ آب خانیک
 کاربرد

یگ
، رنگ سازی، سیستم لوله کشر در استخر، جکوزی و مصارف خانیک صدای این پمپ بسیار کم یم . دارد کشاورزی، صنایع غذانی

 محافظت یم کند. باشد
یگ

،  20.5حداکتر ارتفاع این پمپ . جنس این پمپ از چدن یم باشد که از پمپ در برابر رطوبت و خوردك متر
 .لیتر بر دقیقه و نوع جریان مرصفی تک فاز یم باشد 330حداکتر آبدیه 

 

 لئو شی
یگ

 AQM پمپ آب خانیک

 
یگ

ه که برای این پمپ از دسته پمپ های محییط تک فاز بود. دارای بدنه چدنی و پروانه برنج یم باشد AQM شی LEO پمپ آب خانیک
د ی و سیاالت مشابه مورد استفاده قرار یم گت  دلییل که برای متفاوت بودن این پمپ با مدل های مشابه دارد خروخی از بغل . انتقال آب تمت 

، . بودن آن است
یگ

ات کاربرد دارداین پمپ کم مرصف یم باشد و در مصارف خانیک ی ، زراعت و کشاورزی، تهویه هوا و ساپورت تجهت  . صنعنر
 دنی آن  75حداکتر هد آن . درجه سانتیگراد یم باشد 60داکتر دمای کارکرد این نوع پمپ تا ح

لیتر بر دقیقه و حداکتر توان  45متر و حداکتر
 .اسب بخار یم باشد 1آن 

 

 لئو شی
یگ

 LKSM پمپ آب خانیک

https://www.famcocorp.com/product/4258/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-xhsm-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4258/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-xhsm-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/17633/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-aqm
https://www.famcocorp.com/product/17633/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-aqm


 
یگ

ی طراخ و ساخته شده است LKSM شی LEO پمپ آب خانیک این پمپ . از جمله پمپ های محییط یم باشد که برای انتقال آب تمت 
، سیستم آبیاری کوچک، سیستم های تهویه مطبوع کوچک کاربرد دارددر مصارف خان
یگ

این پمپ دارای محافظ حرارنر و دارای سیم . ك
ی پمپ تا . پیچ مش است  دنی آن  55حداکتر هد این پمپ . درجه سانتیگراد یم باشد 60نهایت دمای کارکرد لی 

، حداکتر لیتر بر  50متر
 .یم باشداسب بخار  1دقیقه و حداکتر توان آن 

 

 لئو شی
یگ

 LKJ پمپ آب خانیک

 لئو شی
یگ

استفاده  PPO برای پروانه ازدارای کیفیت مناسنی بوده، بدنه آن از جنس پالستیک یا استیل یم باشد و  LKJ پمپ آب خانیک
حداکتر . درجه سانتیگراد یم باشد 40نوع پمپ تا  نهایت دمای کارکرد این. این پمپ دارای قیمت مناسب و قابلیت حمل یم باشد. یم شود
 دنی آن  48هد آن 

 .لیتر بر دقیقه است 80متر وحداکتر

 

 لئو شی
یگ

 XKM پمپ آب خانیک

 لئو شی
یگ

از این پمپ برای پمپاژ آب . دارای بدنه چدنی و پروانه برنجی با محافظ حرارنر و سیم پیچ مش یم باشد XKM پمپ آب خانیک
ات و تهویه هوا استفاده یم شود ی ، سیستم های آبپایسر ، ساپورت تجهت  ی  دنی آن  23حداکتر هد این پمپ . تمت 

لیتر بر  25متر و حداکتر
 .درجه سانتیگراد است 60هایت دمای کاری این پمپ تا ن. دقیقه یم باشد

 

 LEO پمپ  طباایت 

یفیوژ یم باشند که چند پروانه هستند و بصورت افقر و عمودی تولید یم شوند جنس این . پمپ های ططقانر لئو از شی پمپ های سانتر
لئو کاربرد های  پمپ ططقانر  .استفاده یم شود 316باال از استلنس استیل  TDS و برای آب با 304پمپ های ططقانر از استنلس استیل 

https://www.famcocorp.com/pcat/170721/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.famcocorp.com/pcat/170721/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C


، کشاورزی و زراعت، افزایش آب در ساختمان های چند ططقه، سیستم های ت صفیه آب فراوانی دارد که یم توان به آبیاری در باغطانی
 .در پمپ های ططقانر لئو جنس بدنه و جنس پروانه حائز اهمیت یم باشد. ، سیستم های آتشنشانی و بوستر پمپ کاربرد داردRO صنعنر 

 انواع پمپ ططقانر لئو

 پمپ ططقانر افقر لیو شی ECHm 

  افقر لیو شیپمپ ططقانر EDH 

 پمپ ططقانر عمودی لیو شی LVR 

 یپمپ ططقانر عمودی لیو ش LVS 

 پمپ ططقانر عمودی لیو شی LVB 

 پمپ ططقانر عمودی لیو شی EVP 

 ECHm پمپ ططقانر افقر لئو شی

ی ECHm شی LEO افقر پمپ ططقانر  ، RO فیوز افقر یم باشند که در سیستم های تصفیه آب صنعنر از نوع پمپ ها سانتر
ی فشار آب در ساختمان ها کاربرد داردصنعت،  ی . کشاورزی و تامی  این پمپ دارای فشار و راندمان باال، قیمت مناسب و انرژی مرصفی پایی 

جنس بدنه این پمپ . ه سانتیگراد استدرج 85درجه سانتیگراد و نهایت دمای مایع  40نهایت دمای محیی برای این پمپ تا . است
 4لیتر بر دقیقه و حداکتر توان  466متر و حداکتر آبدیه  58حداکتر هد این پمپ . است 304و جنس پروانه استیل  304چدن یا استیل 
 .کیلووات است

 

 EDH افقر لئو شیپمپ ططقانر 

ی  EDH افقر لیو شیپمپ ططقانر  یفیوز افقر یم باشند که در سیستم های تصفیه آب، صنعت، کشاورزی و تامی  از نوع پمپ ها سانتر
، غذانی و نوشیدنی کاربرد دارد وموتور سه فاز و تک . فشار آب در ساختمان ها، صنایع دارونی این پمپ، افقر نصب یم شود و دارای اللتر

جنس بدنه این . درجه سانتیگراد است 85درجه سانتیگراد و نهایت دمای مایع  40مای محیی برای این پمپ تا نهایت د. فاز هستند
 4لیتر بر دقیقه و حداکتر توان  517متر و حداکتر آبدیه  59حداکتر هد این پمپ . است 316با  304پمپ، پروانه و دیفیوزرها استیل 

 .کیلووات است

 

 LVR پمپ ططقانر عمودی لئو شی

یفیوژ استاز نوع طبق LVR شی LEO پمپ ططقانر عمودی ی استفاده یم شود و . انر عمودی و سانتر از این پمپ برای پمپاژ آب تمت 
ی است برج ها، صنایع، تغذیه دیگ های  tاز این پمپ ها در آبرسانی ساختمان ها. دارای کیفیت باال، قیمت مناسب و انرژی مرصفی پایی 

. درجه سانتیگراد است 120تا - 20تیگراد و محدوده دمای مایع درجه سان 40نهایت دمای محیی تا . بخار و کشاورزی استفاده یم شود
،  323حداکتر هد این پمپ   .کیلووات است 110لیتر در دقیقه و حداکتر توان آن  4000حداکتر آبدیه متر

https://www.famcocorp.com/product/4254/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-ech-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4254/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-ech-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4255/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-edh-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/4255/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-edh-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/4257/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lvs-lvr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4257/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lvs-lvr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo


 

 LVS پمپ ططقانر عمودی لئو شی

این پمپ دارای طراخ . عمودی نصب شده و برای فتا های دارای محدودیت مناسب است LVS شی LEO پمپ ططقانر عمودی
 و راندمان باالنی دارد

ی ، در . ساده و عمللرد طوالنی است که مرصف انرژی پایی  ، شیمیانی ، غذانی کاربرد های این پمپ در صنایع دارونی
 کا

یگ
کیلووات و حداکتر هد این  110لیتر در دقیقه، حداکتر توان آن  4000حداکتر آبدیه . ربرد داردصنعت، کشاورزی و مصارف خانیک

وموتور از جنس مس بوده و کالس حفاظنر موتور. متر یم باشد 323پمپ   .است IP55 سیم پیچ اللتر

 

 LVB پمپ ططقانر عمودی لئو شی

با توجه به دارا بودن چند پروانه توانانی ایجاد فشار های باال را دارا است و یم توان با توجه به نیاز  LVB پمپ ططقانر عمودی لیو شی
ین کن های . مرصف کننده بصورت تک فاز و یا سه فاز ارائه گردد ، آب شت  ، نوشیدنی ، دارونی این پمپ در مصارفی همچون، صنایع غذانی

، بوس دصنعنر ، تهویه مطبوع و سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار یم گت  لیتر در دقیقه و  4000حداکتر آبدیه . تر پمپ های آبرسانی
 .متر یم باشد 323کیلووات و حداکتر هد این پمپ  110حداکتر توان آن 

 

 EVP پمپ ططقانر عمودی لئو شی

وموتور در قسمت باال آن  EVP شی LEO بقانر عمودیپمپ ط شافت این پمپ به . یم باشدبه صورت عمودی قرار گرفته و اللتر
ی و خروخی جریان در  ی پروانه و دیفیوزر های پمپ نصب شده است، ورودی پمپ در قسمت پایی  صورت عمودی بوده و در قسمت پایی 

ی ورودی خروخی قابل تنظیم یم ب این پمپ یک انتخاب مقرون به رصفه و اقتصادی یم باشد که . اشدباالی پروانه ها قرار دارد و زاویه بی 
ی پمپ بدون کاهش بازدیه، هزینه های تولید سیستم ها را کاهش داد حداکتر هد این . طول عمر باالنی دارند و یم توان با استفاده از لی 

 دنی  150محصول 
، حداکتر  .شدکیلووات یم با 7.5لیتر بر دقیقه و حداکتر توان  266متر

https://www.famcocorp.com/product/4257/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lvs-lvr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4257/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lvs-lvr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/8349/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-evp-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/8349/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-evp-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


 

کوالتور لیو  پمپ سیر

کوالتور لیو دارای دو مدل سه دور و تک دور هستند ی مانند پمپ برگشت آب . پمپ ست  که مدل های سه دور برای ظرفیت های پایی 
دگرم، و پ کوالتور پکیج مورد استفاده قرار یم گت  کوالتور سه دور آب پمپ های تک دور معموال هوا خنک و . مپ ست  پمپ های ست 

این پمپ ها خیط بوده و بیش تر در . سایز پمپ های تک دور معموال بزرگتر و برای ظرفیت های باال استفاده یم شود. خنک یم باشند
، گرمایشر و ته دسیستم های شمایشر  .ویه مطبوع مورد استفاده قرار یم گت 

کوالتور لیو  انواع پمپ ست 

 کوالتور لیو شی  LPP پمپ ست 

 کوالتور لیو شی  LRP پمپ ست 

 کوالتور لیو شی  LPP پمپ ست 

کوالتور لئو شی  LPP پمپ ست 

کوالتور این پمپ با . دقیقه بر حسب مدل طراخ و ساخته یم شود دور در 2900و یا  1450با دور موتور  LPP شی LEO پمپ ست 
 حنر  HT200 چدن ضد زنگتوجه به ساختار بدنه و پروانه های پمپ که از جنس 

یگ
یم باشد، مقاومت بسیار خونی در مقابل زنگ زدك

بهبود بخشیده و عمللرد مناسب  در محیی های با رطوبت بسیار باال دارد و سیل مکانییک با طول زیاد استفاده شده است که آب بندی را
ی یم باشد. تری دارد کوالتور لئو . این پمپ مناسب برای آب تمت  متر و توان  85لیتر بر دقیقه و ماکزیمم ارتفاع  760حداکتر آبدیه پمپ ست 
ی صفر تا . کیلووات متغت  است 132تا  0.37آن از   .درجه سانتیگراد است 90محدوده دمای سیال بی 

 

کوالتور لئو شی  LRP پمپ ست 

کوالتور لئو شی وموتور آب خنک بوده و برای گردش آب در سیستم های بسته مناسب یم باشد LRP پمپ ست  ی . دارای اللتر به همی 
ی و تنظیم  از. دلیل این پمپ ها در سیستم های گرمایشر و شمایشر کاربرد فراوانی دارند مزیت های این پمپ یم توان به انرژی مرصفی پایی 

وموتور اشاره کرد کوله آب شد و . دور موتور اللتر ، تصفیه آب و ست  ، واحدهای صنعنر ، دارونی ، غذانی از پمپ یم توان در صنایع شیمیانی
 دنی  11.5حداکتر هد در این پمپ . گرم استفاده کرد

، حداکتر ایل  2-وات و حداکتر دمای مایع  270حداکتر توان  لیتر بر دقیقه، 170متر
 .درجه سانتیگراد است 110

 پمپ کف کش لئو

https://www.famcocorp.com/product/8350/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lpp-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/8350/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-lpp-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4256/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88-lrp-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://www.famcocorp.com/product/4256/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88-lrp-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF


د یفیوژ یم باشد که به صورت مستغرق در آب قرار یم گت  از پمپ کف کش لئو برای پمپاژ آب . پمپ کف کش لئو از شی پمپ های سانتر
د  مدل ها برای جابه جانی آب های کثیف مورد استفاده قرار یم گت 

، عاری از هر گونه مواد جامد و در بعضی ی این پمپ ها دارای صافی . تمت 
کف کش لئو در دو مدل ساده و . هستند که از ورود مواد جامد درشت به محفظه و پروانه ها محافظت یم کنددر قسمت ورودی 

 .فلوتردار تولید یم شود و جنس بدنه و پروانه ها از استیل، چدن و پالستییک با توجه به نیاز موجود است

 انواع پمپ کف کش لیو

 پمپ کف کش لیو شی KBZ 

 پمپ کف کش لیو شی SPM 

 پمپ کف کش لیو شی XKS 

 پمپ کف کش لیو شی QDX 

 پمپ کف کش لیو شیXQS 

 پمپ کف کش لیو شیXKS 

 پمپ کف کش لیو شی KBZ 

 KBZ پمپ کف کش لئو شی

جنس بدنه این پمپ چدنی بوده . برای پمپاژ سیال حاوی مواد جامد ریز و اسالری ها استفاده یم شود KBZ شی LEO پمپ کف کش
وموتور باید به دلیل سیستم آب خنک بودن این پمپ به منظور جل. و در مدل های سه فاز ارائه یم گردد ی از صدمه رسیدن به اللتر وگت 

 دنی  57حداکتر هد این پمپ . متر یم باشد 25نهایت عمق مجاز برای غوطه وری این پمپ . کامل در آب غوطه ور باشد
، حداکتر متر

 .یگراد استدرجه سانت 40حداکتر دمای مایع در این پمپ . کیلووات یم باشد 15لیتر بر دقیقه و حداکتر توان این پمپ  2600

 

 SPM پمپ کف کش لئو شی

این پمپ دارای محافظ گرمانی بوده و حداکتر .  یم باشدو پروانه برنجی  HT200 دارای بدنه ای از جنس SPM پمپ کف کش لئو شی
ضد زنگ بودن پمپ و سیم پیجی مش آن از مزایای پمپ بوده و حداکتر دمای آب . متر است 5عمق غوطه وری در آب برای این پمپ 

 دنی  35حداکتر هد در این پمپ . درجه سانتیگراد یم باشد 40در این پمپ 
 .یم باشددقیقه لیتر بر  467متر و حداکتر

 

 بدنه استیل XKS پمپ کف کش لئو شی

https://www.famcocorp.com/product/4264/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-kbz-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88
https://www.famcocorp.com/product/4264/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-kbz-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%DB%8C%D9%88
https://www.famcocorp.com/product/8351/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-spm-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-spm
https://www.famcocorp.com/product/8351/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-spm-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-spm


متر  7حداکتر عمق غوطه وری در آب برای این پمپ . دارای بدنه ای از جنس استنلس استیل یم باشد XKS پمپ کف کش لئو شی
 35حداکتر دمای آب در این پمپ . بوده و مقاوم بودن در برابر رطوبت و سیم پیجی آلومینیویم در موتور پمپ آن از مزایای پمپ یم باشد

 دنی  44حداکتر هد در این پمپ  .درجه سانتیگراد یم باشد
 .لیتر بر دقیقه یم باشد 108متر و حداکتر

 

 QDX پمپ کف کش لئو شی

حداکتر عمق غوطه وری در آب . دارای بدنه ای از جنس چدن و استنلس استیل برای شفت یم باشد QDX شی LEO پمپ کف کش
، مقاوم بودن در برابر رطوبت و سیم پیجی مش در موتور پمپ آن یم QDX از مزایای پمپ کف کش لئو. متر یم باشد 5برای این پمپ 

ی  33حداکتر هد در این پمپ . اشددرجه سانتیگراد یم ب 40حداکتر دمای آب در این پمپ . باشد  دنی نت 
لیتر بر دقیقه  400متر و حداکتر

 .است

 

 XQS پمپ کف کش لئو شی

متر بوده  5حداکتر عمق غوطه وری در آب برای این پمپ . شدیم با HT200 دارای بدنه و پروانه از جنس XQS پمپ کف کش لئو شی
درجه سانتیگراد یم  40حداکتر دمای آب در این پمپ . و محافظ گرمانی و سیم پیجی مش در موتور پمپ آن از مزایای آن پمپ یم باشد

ی  42حداکتر هد در این پمپ . باشد  دنی نت 
 .استلیتر بر دقیقه  700متر و حداکتر

 

https://www.famcocorp.com/product/4265/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-qdx-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4265/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-qdx-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4275/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-xqs-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo
https://www.famcocorp.com/product/4275/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-xqs-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo


 پلیمری XKS پمپ کف کش لئو شی

متر بوده و  7حداکتر عمق غوطه وری در آب برای این پمپ . دارای بدنه و پروانه از جنس تکنوپلیمر است XKS ئو شیپمپ کف کش ل
درجه  35حداکتر دمای آب در این پمپ . محافظ گرمانی و سیم پیجی آلومینیویم در موتور پمپ آن و فلوتر از مزایای پمپ یم باشد

 دنی  10.5 حداکتر هد در این پمپ. سانتیگراد است
 .لیتر بر دقیقه یم باشد 225متر و حداکتر

 

 LEO پمپ لجن کش

، صنعنر و شهری مورد استفاده 
یگ

پمپ لجن کش لئو برای جابه جانی آب کثیف مانند پساب و فاضالب کاربرد دارد و در سیستم های خانیک
د ینگ ها، آن ها در . ین پمپ در دو مدل پروانه کانایل و پروانه باز با توجه نوع کارانی ساخته یم شودا. قرار یم گت  برای افزایش طول عمر بت 

 .مخزنی از روغن قرار دارند

یم توان به انتقال سیاالت با وزسکوز، انتقال آب های آلوده حاوی مواد جامد و جهت تخلیه فاضالب اشاره  پمپ لجن کش از کاربرد های
 .کرد

 انواع پمپ لجن کش لیو

 پمپ لجن کش لیو شی WQ 

 پمپ لجن کش لیو شیXSP 

 پمپ لجن کش لیو شیSWE 

 پمپ لجن کش لیو شی WQ 

 WQ یپمپ لجن کش لئو ش

ای تک فاز به صورت ساده و یا فلوتر دار بوده و در دارای دو مدل تک فاز و سه فاز یم باشد، که مدل ه WQ شی LEO پمپ لحن کش
این پمپ مستغرق بوده و خنک کاری آن توسی مایع انجام یم . مدل سه فاز از فلوتر مکانییک به صورت جداگانه یم توان استفاده کرد

 .کیلووات است 45متر مکعب بر ساعت و حداکتر توان آن  1300متر و حداکتر آبدیه آن  43حداکتر هد این پمپ . شود

 

https://www.famcocorp.com/pcat/170703/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4
https://www.famcocorp.com/pcat/170703/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4
https://www.famcocorp.com/product/4268/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-wq-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://www.famcocorp.com/product/4268/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%88-wq-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF


 XSP پمپ لجن کش لئو شی

ه ای از جنس پیل آمید طراخ و تولید شده است که از مقاومت و پروان HT200 بابدنه ای از جنس XSP شی LEO پمپ لجن کش
از مزیت های این پمپ یم توان به سیم پیجی مش، شافت استیل جوش داده شده و حفاا حرارنر اشاره کرد که . باالنی برخوردار است

درجه سانتیگراد و حداکتر ارتفاع  40پمپ  حداکتر دمای کارکرد این. در پروژه های شهرداری، کشاورزی و سیستم های زهکشر کاربرد دارد
 دنی  7.5آن 

 .لیتر بر دقیقه یم باشد 150متر و حداکتر

 

 SWE پمپ لجن کش لئو شی

این پمپ دارای عمللرد قدرتمند و راندمان باالنی بوده و به . دارای بدنه چدنی و شفت استیل یم باشد SWEشی LEO پمپ لجن کش
حداکتر عمق غوطه وری . طول عمر باالنی داشه باشدنفوذ نیم کند، همه این ها باعث شده  دلیل سیل مکانییک قوی سیال به درون آن

 دنی آن  28حداکتر هد این پمپ . متر یم باشد 5پمپ در آب حداکتر 
 .لیتر بر دقیقه است 666متر و حداکتر

 

 پمپ شناور لئو

پروژه های بزرگ و کوچک استفاده کرد، پروانه های برای کاربری های آبرسانی مناسب بوده و یم توان در مصارف و  LEO پمپ شناور
ی مقام یم باشد  نت 

یگ
 .شناور لئو دارای استحکام مکانییک باالنی است و در برابر خوردك

 XR شیلئو پمپ شناور چایه 

 کاربرد دارد و در چاه هانی که  304این شناور دارای بدنه استیل  XR شی LEO پمپ شناور
یم باشد که در مصارف صنعنر و معدنی

 مقاوم و ضد زنگ یم باشد
یگ

ی  214حداکتر هد این شناور . دارای قطر کم هستند مناسب یم باشد، این پمپ در برابر خورندك  و نت 
متر

 دنی در این پمپ ها 
 .است متر مکعب بر ساعت 270حداکتر

https://www.famcocorp.com/product/4274/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%88-xsp-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://www.famcocorp.com/product/4274/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%88-xsp-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
https://www.famcocorp.com/product/4266/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-swe-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/4266/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%84%D8%AC%D9%86-%DA%A9%D8%B4-leo-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-swe-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/pcat/170704/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://www.famcocorp.com/pcat/170704/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://www.famcocorp.com/product/4273/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-xr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo-xr
https://www.famcocorp.com/product/4273/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%88-xr-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-leo-xr


 

 لوازم پمپ لئو

 ل اتوماتیک لئو ل لئو :کلید کنتر ل اتوماتیک روشن و خاموش کر ست کنتر  به منظور کنتر
یگ

با قابلیت تنظیم فشار دن پمپ های آب خانیک
د ل . مورد استفاده قرار یم گت   .بار یم باشد 10حداکتر فشار کاری این ست کنتر

 ان  :مخزن تحت فشار لئو ی از اسایس ترین موارد استفاده مخازن تحت فشار، کاهش در تعداد دفعات استارت و در نتیجه کاهش مت 
صورت یم باشد که تیونی از جنس الستیک درون مخزن قرار گرفته و به این  منبع تحت فشار لئو عمللرد. کارکرد پمپ آب یم باشد

، فشار  اکم پر شده است، بعد از روشن شدن پمپ، درون تیوپ از آب پر شده و هنگام باز شدن شت  خروخی پشت تیوپ از هوای متر
درجه  99باشد و تا دمای  این پمپ در مصارف آب شد و گرم مناسب یم. هوای پشت تیوپ موجب خایل شدن آب درون آن یم شود

در مدل های عمودی و افقر قابل عرضه . لیتر یم باشد 100تا  24این منبع ها در ظرفیت های . سانتیگراد یم تواند کاربری داشته باشد
د 8بوده و تا فشار حداکتر   .بار یم تواند مورد استفاده قرار گت 

 

https://www.famcocorp.com/product/4277/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/4277/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.famcocorp.com/product/4278/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88
https://www.famcocorp.com/product/4278/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%88

