
وکیوم پمپ شیمادزو

ساخت ژاپن

KD-300



2

فعاليت كمپاني شيمادزو در سال 1875 ميالدي با ساخت انواع تجهيزات مكانيكي و شيميايي 
در كشور ژاپن آغاز گرديد. 

اين كمپاني براي اولين بار در سال 1896 ميالدي در اين كشور شيوه عكس برداري با استفاده 
اين كمپاني  X-Ray( در حال حاضر  اختراع  از  به ثبت رساند )يك سال پس  را  اشعه  تابش  از 
داراي بيش از ده هزار پرسنل و حدود سه هزار و سيصد پنجاه ميليون دالر گردش مالي در سال 

گذشته مي باشد.
در حال حاضر اين كمپاني داراي محصوالت بسيار متنوع در رشته هاي مختلف صنعتي، غذايي، 

انرژي، قطعات هواپيما، تجهيزات هيدروليك، انرژي خورشيدي و... مي باشد.

كمپاني شيمادزو
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پمپ وكيوم جا به جايي مثبت با پره چرخشي

شماتيكی از اجزاء داخلی پمپ

 KD-300  وكيوم پمپ مدل
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نمودار سرعت خروجی

جدول مشخصات فنی

سرعت پمپاژ )فشار اتمسفر(  300/250

مدل دستگاه KD-300-2M

فشار نهایی
10-2

سرعت چرخش

1

مقدار مصرفی

560/460

(Pa)

(L/min)

(rpm)

(L)

سیستم خنک کننده هوا

شیر باز

شیر بسته

1

ورودی Φ 26

موتور  AC200V ، سه فاز
0.4KW , 4P
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ابعاد مدل بر حسب ميليمتر
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داراي تابلوي فرمان مجهز به رله حفاظتي براي محافظت الكترو موتور 
در زمان نوسانات برق و قابليت خاموش و روشن دستي.

 10-2pa (10-4 mmHg) قابليت وكيوم تا

روكش  داراي  خوردگي  از  جلوگيري  جهت  پمپ  داخلي  محفظه 
ضد زنگ می باشد.

پوسته و بدنه پمپ داراي رنگ ضد زنگ با پوشش اپوكسي  )قابل 
و  جنوبي  شهرهاي  مانند  مرطوب  بسيار  هاي  محيط  در  استفاده 

شمالي كشور(.

الكترو موتور ساخت كارخانجات ژاپن

داراي شيلنگ مكش انعطاف پذير كه به راحتي و بدون اتصاالت 
اضافي قابل نصب برروی دستگاه مي باشد.

درپوش قسمت تخليه پمپ داراي ديافراگمي مي باشد كه در زمان 
به  معكوس  صورت  به  هوا  ورود  از  پمپ  ناگهاني  شدن  خاموش 

داخل دستگاه جلوگيري مي كند.

امكان رؤيت و همچنين كنترل ميزان روغن داخل موتور كه اين 
باشد و در مواقع سرويس و  باز شدن مي  قسمت به راحتي قابل 
تعميرات احتمالي از دستگاه ديگر نيازي به باز كردن قطعات اصلي 

دستگاه بدين منظور نمي باشد.

داراي شير دستي مرغوب و ضد زنگ كه جهت خنك كردن پمپ 
از  توان  و همچنين تبخير مايعات )آب( داخل محفظه روغن مي 

آن استفاده كرد.

مجهز به چرخ دستي جهت سهولت در حمل و نقل دستگاه.

ظرفيت محفظه روغن اين پمپ جهت كاركرد 1 ليتر مي باشد.

عمر باال، قابليت كاركرد در زمانهاي طوالني

نگهداري و سرويس آسان

ساخت كشور ژاپن
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مزاياي پمپ هاي وكيوم 

تابلوی فرمان

الکترو موتور

درپوش خروجی

شیر ورودی هوای اضافی

چرخ دستی
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شیلنگ مکش ورودی

شیلنگ مکش ورودی

درپوش خروجی

درپوش خروجی

شیشه سطح روغن

شیشه سطح روغن

شیر ورودی هوای اضافه

شیر ورودی هوای اضافه

الکترو موتور

تابلوی فرمان

قاب محافظ تسمه

تابلوی فرمان

شیر تخلیه روغن

شیر تخلیه روغن
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