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پمپ اسکرو

صدای فوق العاده کم )58 الی 77 دسیبل(  •
فشار تا 80 بار  •

)2750RPM دبی تا 1200 لیتر بر دقیقه )در دور  •

پمپ
 Pump
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الکتروموتور
 Electromotor

الکترو موتور داخل روغن

الکترو موتور خارج روغن

صدای فوق العاده کم  •
جمع و جور بودن پاور پک  •

دارای سنسور حرارتی حداکثر دما )ترمیستور(  •
از 1.1 تا 90 کیلو وات   •

انتقال حرارت مناسب  •
دسترسی آسان به موتور ، تعویض و تعمیر آسان  •

اشغال نشدن حجم مخزن توسط موتور  •
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شیرهای کنترل حرکت
Elevator Control Valves

دبی روغن : 5 الی 80 لیتر بر دقیقه – 
فشار کاری : 3 تا 100 بار

ولتاژ بوبین: 12- 24- 110- 220 ولت )انتخابی(

حرکت به سمت باال: با روشن شدن موتور ، ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر بار رفته و در این زمان 
کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد. با رسیدن به طبقه و خاموش شدن موتور ،کابین متوقف شده، 

می ایستد.)مطابق شکل(
حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید D آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت نهایی 
برسد. پس از طی مسیر ، با قطع جریان سلونوئید D سرعت کابین آرام آرام کم شده سپس متوقف می گردد. 

)مطابق شکل(
موارد مصرف:

باالبر های باری تا سرعت 16 سانتیمتر بر ثانیه

مشخصات:

نحوه عملکرد:

دبی روغن : 5 الی 80 لیتر بر دقیقه – 
فشار کاری : 3 تا 100 بار

ولتاژ بوبین: 12- 24- 110- 220 ولت )انتخابی(

حرکت به سمت باال: با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید A ، ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر 
بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد . با رسیدن به نزدیک طبقه و قطع 
جریان سلونوئید A ، سرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده ، می ایستد.

)مطابق شکل(
حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید D آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت 
نهایی برسد. پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید D سرعت کابین آرام آرام کم شده سپس متوقف می گردد. 

)مطابق شکل(
موارد مصرف:

باالبر های باری/مسافری تا سرعت 16 سانتیمتر بر ثانیه

مشخصات:

نحوه عملکرد:

دبی روغن : 5 الی 80 لیتر بر دقیقه – 
فشار کاری : 3 تا 100 بار

ولتاژ بوبین: 12- 24- 110- 220 ولت )انتخابی(

حرکت به سمت باال: با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید A ، ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام 
زیر بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد . با رسیدن به نزدیک طبقه و 
قطع جریان سلونوئید A سرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده ، می ایستد.

)مطابق شکل(
حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید D و C آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت 
نهایی برسد.پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید C، سرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت 
معینی برسد با رسیدن به طبقه و قطع جریان سلونوئیدD ، سرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده و متوقف 

می گردد.)مطابق شکل(
این مدل در حرکت پایین لولینگ بسیار خوبی دارد .

موارد مصرف:
باالبر های باری/مسافری تا سرعت 16 سانتیمتر بر ثانیه

مشخصات:

نحوه عملکرد:

KV1P

KV1S

KV2S

1/2”

1/2”

1/2”



پرشر سوییچ حد باال و پایین

اتصال منعطف زیر کابین در سیستم جک مستقیم راپچر ولو )شیر ایمنی پارگی شلنگ(

گرم کن روغنپمپ دستی

دبی روغن :
10 الی 125 لیتر بر دقیقه )سایز           ( 

30 الی 800 لیتر بر دقیقه )سایز              ( 
 500 الی 1530 لیتر بر دقیقه )سایز              (

فشار کاری :
4 تا 100 بار )سایز           و             (

3 تا 68 بار )سایز              (
ولتاژ بوبین:

12- 24- 110- 220 ولت )انتخابی(

حرکت به سمت باال: با روشن شدن موتور و تحریک سلونوئید A و B ، ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام 
زیر بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد . با رسیدن به نزدیک طبقه و قطع 
جریان سلونوئید B ، سرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت معینی برسد با رسیدن به طبقه و قطع 
 جریان سلونوئید A سرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده  و با خاموش شدن موتور کابین متوقف شده ،

می ایستد .)مطابق شکل(
حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید D و C آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا به سرعت 
نهایی برسد. پس از طی مسیر با قطع جریان سلونوئید C، سرعت کابین آرام آرام کم شده تا به سرعت یکنواخت 
معینی برسد. با رسیدن به طبقه و قطع جریان سلونوئید D  سرعت کابین با شیب مالیمی به صفر رسیده و متوقف 

می گردد.)مطابق شکل(
این مدل در حرکت پایین و باال لولینگ بسیار خوبی دارد .

موارد مصرف:
باالبر های مسافری / باری تا سرعت بیش از 50 سانتیمتر بر ثانیه

مشخصات:

نحوه عملکرد:

EV100

9

Accessory  متعلقات

3/4”

3/4”

1 1/2”

1 1/2”

2 1/2”

2 1/2”




