
 ARAD PISHEH SHAREH آراد پیشه شاره 

 

  

Web Site:WWW.ARADPISHE.COM                                          Email:Info@aradpishe.com 

شرکت آرادپیشهِ شهارُ کهِ     SLHسری  ّای پوپ

پوهپ اسهیری هیثاشههیترای اً اهاا اًهَای اسههیری     

درسیس ن ّهای ًیامهٌیّیتاوٍدرششهارّای   ٍدٍغاب 

تاوطراحی گردییُ اًی.ایي سری پوپ ّاترای اً ااا 

ّای طهَوًی کهِ ًیامهٌهی ال هاا     سیاا درهساشت 

 چٌی پوپ تِ صَرت سری ّس ٌیهٌاسة هیثاشی.

ثاشهٌی کهِ باته     یایي پوپ ّها دارای ویٌرّهایی ه  

ویٌههرایي پوههپ ّههادردًٍَی   ,لعههَیم هیثاشههٌی  

وس یکی ٍشلزی هیثاشیکِ تراساس سهیاا اً اهاب   

 هیشَد.

 ٍیژگی عوَهی پوپ:

ً ة ویٌرّا بات  لعَیم هیثاشٌی ٍامًظرهَبعیت -

ّن اًهیامُ ّسه ٌی,یعٌی پوهپ ویٌرشلهزی باتلیهت      

 لثیی  تِ پوپ تاویٌروس یکی رادارد.

باى ّاتا اس فادُ امگریس رٍاًکاری هیشهًَیٍتِ هٌظَرحهیاب  ًوهَدى اًفراشهات هفَرطهَا بسهوت آٍیهزاى کهن ٍب رتیشه ر          یالا-

 درًظرگرش ِ شیُ است.

 ایط ّن اهکاى ًفَذ ذرات ٍجَدًیارد.آتثٌیی بسوت یالاباى تِ ًفَی است کِ درتیلریي شر-

 WARMANٍکلیِ ب عات ایي پوپْا هعکَس شهیُ  هیثاشی AHسری  WARMANطراحی ّییرٍلیک ایي پوپ ّا امپوپ ّای -

 هیثاشٌی.

 :ّای شرکت آرادپیشِ شارُ ٍیژگی ّای خاص پوپ

ااٍم هیثاشٌیتِ ًفَی کهِ ویٌرسهاخت ایهي    اهکاى ساخت ویٌرّایی کِ درتراتر سیاوت سایٌیُ ٍخَرًیُ تِ ًسثت خارجی تسیاره-

 داردتِ هیت طَوًی کارهیکٌی. PH=1شرکت درسیالی کِ سیلیس ٍاسییسَلفَریک 

,آتثٌیی ساخ ِ کِ هاًٌی هکاًیکاا سی  تیٍى ًش ی هیثاشیٍ ًیامتِ شیشیٌگ ًیاردٍتسهیارارماى  ایي شرکت درمهیٌِ آتثٌیی پوپ-

   بیوت هیثاشی.  

Centrifugal Slurry Pump 

SLH Series 
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آسیاب,پسهواًیّای حهاٍی ذرات ریز,پسهواًیّای ذرات درشت,اسیی,کٌسهاً رُ هعهیًی,دٍغاب حهاٍی سهٌگ آّک,مغهاا         خرٍجی 

   شَود ٍ... کارخاًجات,ٍیرٍ ,کارخاًجات سرب FGOسٌگ,شاضیب,

 درجیٍا میرآهیُ: SLHهشا ات کلیِ پوپْای اسیری 
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 3ک پالآدرس کارخاوه:تبریز,جاده آذرشهر,ايل جاده درمه دیزل,

 14024340140 0914927769- تلفه: 

توان موتور جنس الینر

)KW(بیشترین توان LINNER )m3/h(دبی )m(ارتفاع )r/min(سرعت راندمان NPS(m)

فلز 12~30 6~70 1200-3800 50% 2~4

الستیک 10~26 8~55 1400-3400 40% 2~4

1.5*1 C-HH 30 فلز 16~40 25~106 1400-2500 25% 2~5.5

فلز 32~72 6~58 1200-3200 45% 3.5~8

الستیک 25~55 6~41 1000-2600 50% 2.5~5

فلز 40~120 12~72 1500-3100 55% 4~6

الستیک 36~85 13~41 1300-2100 55% 2~4

فلز 85~230 10~79 1000-2750 71% 4~6

الستیک 79~180 5~35 800-1800 59% 3~5

فلز 85~230 10~79 1000-2750 71% 4~6

الستیک 79~180 5~35 800-1800 59% 3~5

4*3 E-HH 120 فلز 120~350 12~125 600-1600 50% 2~5

فلز 160~430 12~78 800-1800 65% 5~8

الستیک 145~325 12~45 800-1350 65% 3~5

فلز 160~430 12~78 800-1800 65% 5~8

الستیک 145~325 12~45 800-1350 65% 3~5

فلز 360~865 10~79 500-1300 72% 2~9

الستیک 320~730 7~50 400-1000 65% 5~10

فلز 612~1450 12~85 400-1000 72% 4~10

الستیک 540~1190 12~50 400-750 75% 4~12

عملکرد پمپ برای آب تمیز
MODEL

1.5*1 B

2*1.5 B

3*2 C

4*3 C

6*4 D

6*4 E

8*6 E 120

4*3 D 60

10*8 ST 560

60

اندازه ذرات

12mm

12mm

15mm

120

15

15

30

30

19mm

16mm

25mm

21mm

28mm

28mm

28mm

28mm

38mm

44mm

76mm

76mm

33mm

44mm

33mm

63mm

58mm


