








 



 
  DPV nasoslarının material xüsusiyyətləri və sifariş təyinatı 

 
 
Ümumi  xüsusiyyətlər 

• Maye ilə təmas edən bütün səthləri AISI-304 (DPV modelleri) və ya AISI-316L (DFVS 
modelleri) keyfiyyətli paslanmayan polad olan “in-line” (düz boruya taxıla bilən) tipli nasoslar. 
• Bütün nasos modelləri vakuum-nasos gövdəsi, çuqun tökmə, AISI304 və AISI 316 alternativ 
gövdə variantına malikdir. 
• Qatı hissəcik ehtiva etməyən mayelərin ötürülməsi üçün dizayn edilmişdir. 
• Dayaq, keramik diffuzyorlar və volfram karbid millə təmin edilmişdir. 
• Bütün modellərdə Burgmann markalı mexaniki kipləşdiricilidır. 
• DPVF 25, 45, 65 və 85 seriyalarında, 11 kW və daha yüksək mühərrik gücünə malik nasoslarda 
mexaniki kipləşdirmə kartric tiplidir. Bunun sayəsində kipləşdirmənin dəyişməsi əsnasında 
mühərrikin və nasosun üst gövdəsinin sökülmə zəruriliyi aradan qalxmaqdadır. 
• Şaquli quruluşu sayəsində yerə qənaət etməyə imkan verir. 
• Yüksək məhsuldarlıqlıdır və istismar müddəti çoxdur. 
• Vaxtaşırı qulluq tələb etmir. 
• Səssizdir.  
 
Tətbiqetmə sahələri 
• Hidroforlar 
• Qazan və deqazasiya sistemləri 
• Suvarma sistemləri 
• Yanğından mühafizə sistemləri 
• İsitmə və soyutma sistemləri 
• Kimyəvi mayelərin ötürülməsi.  
 
 
 
Nasosların material xüsusiyyətləri   
 

 

 
 
• DPVF-85 seriyasında paslanmayan çuqundan olan həssas tökmə texnologiyası istifadə edilir.  
Nasos sifariş təyinatı 
 

 

                                                                       

 Qiymət və texniki məlumatlarda dəyişiklik etmək hüququmuz  mövcuddur.

Nasos kodu DPV(F) DPVS(F) DPLHS 
Nasos mili AISI-303 (1.4305) AISI-316 (1.4401) 
Ventilyator, diffuzyor, gövdə, köynək AISI-304 (1.4301) AISI-316L (1.4404) 
Əsas montaj işarəsi GG-25 (JL 1040) --- 
Mühərrik təsbit flansı GG-25 (JL 1040) AISI-316 (1.4408) 
Fırlanan nasos flansı GGG-40 (GJS 400) AISI-316 (1.4408) 
Elastomerlər EPDM VITON 
Cüt diffuzyor girişi / mil  girişi  Keramik / Volfram karbidi 
Havalandırma və  drenaj tıxacları  Düyü AISI-316 (1.4401) 
İşçi temperatur -15°C / +100#C -15°C / +120°G -15°G/+80°C 
Mühitin  temperaturu +4°C / +40° C 

Mexaniki kipləşdiriclər (DIN-24960) 
İşl. təzyiqi 0-10 Bar olan nasoslarda Karbon / Silikon karbid - EPDM — 
İşl. təzyiqi 10-25 Bar olan nasoslarda Silikon karbid / Karbon - VITON — 
İşl. təzyiqi 25-40 Bar olan nasoslarda                                             ----- Karbon/ Volfram karbidi VITON 

Nasos tipi | DPVS F 45 -50 -1  
Material DPV     DP Pumps AISI 304 (1.4301) şaquli  nasos 
Xüsusiyyəti  DPVS     DP Pumps AISI 316 (1.4401) şaquli  nasos 

DPLHS     DP Pumps AISI 316 (1.4401) şaquli  nasos 40 Bar. 
DPVCF     DP Pumps Ağır xidməti nasoslar 

Nasos  birləşmə -    Oval flanslı (Standart təhvilli əks flansı daxildən dişlidir.) 
Forması F    Dairəvi flanslı DIN, JIS və ya ASME. ( əks flansı adidir.) 

 V    Victaulic birləşdiricili. 
Model    •  45   Nasos modeli (Nominal axını göstərir) 
Mərhələ sayı  -50  Mərhələ sayı (50 = 5 ventilyator olduğunu  göstərir). 
Yarım ventilyator  -1 İlk mərhələdə yarım ventilyator istifadə edildiyini göstərir. 



 

DPV nasoslarının mexaniki kipləşdirmə xüsusiyyətləri 
 

 

  A  Sabit  hissə 

  B  Hərəkətli hissə 

    C Elastomer 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

    Sabit kipləşdirici:                                                         Asan kipləşdirici                                                        Kartric kipləşdirici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dəyişməsi zamanı mühərrikin və 
nasosun üst gövdəsi sökülmə 
zəruriliyi olan kipləşdirici tipidir. 
Tətbiqə görə kipləşdirici dəyişmə 
tezliyi zəifdirsə, seçim edilir. 

 
 

 
 

 
Dəyişməsi zamanı mühərrikin 
sökülmə zəruriliyi olan kipləşdirici 
tipidir. Tətbiqə görə kipləşdirici 
dəyişmə tezliyi daha çoxdursa, seçim 
edilir. Kartric kipləşdiriciyə görə daha 
sərfəlidir. 

 
 
 

 
Dəyişməsi əsnasında nə mühərrikin, 
nə də nasos üst gövdəsinin sökülmə 
zəruriliyi olmayan kipləşdirici 
tipidir. Tətbiqə görə kipləşdirici 
dəyişməsi çoxdursa, seçim edilir. 
Xüsusilə böyük mühərrik gücünə 
malik nasoslarda işə və vaxta qənaəti 
təmin edir

Kipləşdiricinin  dəyişdirilməsi, nasos quraşdırılması, mufta tənzimlənməsi və daha bir çox məsələlərə bağlı texniki videolara veb-saytımızda 
qeydiyyatdan keçərək baxa bilərsiniz. Qeydiyyat prosesinə nəzarət edildikdən sonra təsdiq üçün blankdakı məlumatları tam doldurun. 
 
 
 

 
(Türkiyənin hər yerindən yerli kodu yığmadan) 444 1 239

Kipl. kodu A B C O-ring Sabit tip Asan tip Kart. tip 

11 Ca SiC EPDM EPDM • • • 

12 Ca SiC Viton Viton • • • 

13 SiC Ca EPDM  EPDM WRc/Acs • • • 

14 SiC Ca Viton Viton • • • 

15 TuC TuC HNBR HNBR • • • 

16 TuC TuC Viton Viton • • • 

18 TuC Ca EPDM EPDM 559236 • • • 
20 SiC Ca EPDM EPDM 559236   • 

21 SiC Ca Viton Viton   • 
22 SiC Ca HNBR HNBR   • 

23 SiC Ca EPDM EPDM • • • 



 

 

HU seriyadan təzyiq nəzarətli paket hidroforların xüsusiyyətləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HU seriyalı hidroforlar 
Təzyiq nəzarətli, rotasiyalı, ampermetrik mühərrik mühafizəli xüsusiyyətinə malik yeni ardıcıl MPA idarəetmə 

tablosu olan, yüksək keyfiyyətli və rahat ph hidroforlar. Fabriklər, hotellər, kurortlar, ictimai-iaşə obyektləri, yaşayış 

massivləri, mənzillər, bağ suvarma sistemləri və yanğından mühafizə sistemləri üçün həll yollarını təqdim edir. 

Xüsusi tələbə görə nasosların sayı 6-ya qədər artırılır, 5 və 6 pnevmatik hidroforlarda təzyiq analizi analoq təzyiq 

transmitteri ilə təmin edilir. 

 
Diqqət yetirilməli olan məqamlar 
Tutumun təyin edilməsinin düzgün aparılması rahat su istehlakının təmin edilməsi üçün əsasdır. Sistemin əsası 

hesab edilən nasoslar: yalnız tutuma görə deyil, eyni zamanda sorulduğu yerə, təzyiq göstərilən mayenin 

xüsusiyyətinə, mayenin istiliyinə görə də seçilməlidir. Bu səbəblə tələbnamənizdə istifadə yeri və tətbiqlə əlaqədar 

mümkün qədər çox məlumat verməyiniz nasos seçimində və hidroforun təchiz ediləcəyi xüsusi avadanlığın 

müəyyənləşdirilməsində kömək edəcək. 

Sistemin əhəmiyyətli hissələrindən biri də membranlı tarazlıq çənləridir. Kommersiya marağı ilə deyil, paylayıcı 

sayı (nasosun bir saatda dövrəyə girib-çıxma sayı) nəzərə alınaraq seçilməsi lazım olan tarazlıq çəninin 

hesablanması rahat iş üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Doğru sistemin seçilməsi üçün texniki dəstəyi şirkətimizin təhsilli və təcrübəli satış üzrə kadrlarından ala bilərsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

HFS seriyadan olan yanğından mühafizə hidroforları                        HUE seriyadan xüsusi  məqsədli  hidroforlar                                   
 
 

Qiymət və texniki məlumatlarda dəyişiklik etmək hüququmuz mövcuddur. 

İdarəetmə tablosu 
MPA seriyadan olan, 

ampermetrik mühərrik 

mühafizəsi olan, rotasiyalı, 2 xətli 

LCD ekranlı, türkcə menyusu 

olan  və şifr mühafizəli. 

Elektrik mühərrikləri 
IE2 məhsuldarlıq sinfinə aiddir.  

Klapan və kipləşdirici 
klapanlar 
LUG tipli paslanmayan ventilli kəpənək 

klapan və disk (wafer) kipləşdirici klapan 

istifadə edilir.  

Kollektorlar 
İstiliklə hopdurulmuş sinkli, 

elektro-qalvanik, AISI-304 və ya 

AISI-316 paslanmayan çuqun 

materialdan istehsal edilir. 

Dirsəklər 
Kipləşdirici klapanın dəyişdirilməsi 

zamanı və ya hər hansı bir nasosun 

sökülməsi zamanı bütün sistemin 

dayandırılmasının məcburiyyətini 

aradan qaldırır və servis müddətini 

qısaldır. 

DİZAYN: B Ümumi torpaqlanma 
Bərk, istiliklə  hopdurulmuş  sinklidir. 



 
 
 
HUF seriyadan olan tezlik çeviricili paket hidroforların xüsusiyyətləri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 HUF4/3-DPVF 45/30-1 
 
 
HUF seriyadan olan hidroforlar 
Tezlik çeviricili və 7" sensor ekranlı operator panelli texnoloji idarəetmə tablosuna malik, enerji qənaətli 
və dəyişən axınlarda sabit təzyiqi təmin edən HUF seriyalı hidroforlardır. Fabriklər, toxuculuq boya 
emalatxanaları, hotellər, kurortlar, ictimai-iaşə obyektləri və yaşayış massivləri üçün rahat həll yolları 
təqdim etməkdədir. 
Dəyişən axınlarda sabit təzyiqi təmin etməsi və istifadə rahatlığını ən üst səviyyəyə çıxaran sensor ekranı 
sayəsində HUF seriyalı ph hidroforlar toxuculuq boya emalatxanalarının və hotellərin əsas seçimi halına 
gəlmişdir. Tezlik çevirici sayəsində hidrofor üçün qoyulan investisiyanı orta hesabla 12 aya qədər qısa 
bir müddətdə çıxaran HUF seriyasından olan hidroforlarla əlaqədar sizə xüsusi həll yolları işləyib 
hazırlamaq üçün bizə zəng edin. 
 
Ehtiyat hissələr 
• Tezlik çeviricinin dövrə xaricində qalması halında sistem “təzyiq idarəetməli işə” keçə bilir. 
• Təzyiq transmitterinin dövrə xaricində qalması halında sistem “təzyiq dəyişdiricili işə” keçə bilir. 
• PLC-nin hər hansı bir səbəblə dövrə xaricində qalması halında sistem tam idaredici mövqeyə keçə bilir. 
 

Nasos sifariş təyinatı 
 

 
 

 

 

(Türkiyənin hər yerindən yerli kodu yığmadan) 444 1 239 

İdarəetmə tablosu 
MCF seriyasından tezlik 
çeviricili və 6.4"  
sensor ekranlı. Kabel kanalı 

Kabelləri xarici təsirlərdən qorumaq üçün 
istifadə edilir.  

Elektrik mühərrikləri 
IE2 məhsuldarlıq sinfinə aiddir. 

Kollektorlar 
İstiliklə hopdurulmuş sinkli, elektro-
qalvanik, AISI-304 və ya AISI-316 
paslanmayan çuqun materualdan istehsal 
edilir. 

 

Tarazlaşdırma çəni 
Ölçü xətti üçün 24 lt. 
Dəyişən membranlı. 

Ventil və kipləşdirici klapan 
LUG tipli paslanmaz ventilli 
kəpənək klapan və disk (wafer) 
kipləşdirici klapan istifadə edilir.  

Dirsəklər 
Kipləşdirici klapanın dəyişdirilməsi 
zamanı və ya hər hansı bir nasosun 
sökülməsi zamanı bütün sistemin 
dayandırılmasının məcburiyyətini 
aradan qaldırır və servis müddətini 
qısaldır. 

Ümumi 
torpaqlanma 
Bərk, istiliklə 
hopdurulmuş sinklidir. Sensorlar 

Analoq təzyiq transmitteri və təzyiq 
paylayıcısı 

Hidroforun tipi |HUSF 4/3 -DPV 45 /30  
Hidrofor HU     PH nasosu, təzyiq nəzarətli hidrofor kodu 
Kodu HUS     PH  nasosu,  təzyiq nəzarətli və tam paslanmayan hidrofor kodu 

 HUF     PH  nasosu, tezlik çeviricili hidrofor kodu 

 HUSF     PH  nasosu,  tezlik çeviricili və tam paslanmayan hidrofor kodu 

 HFS     PH  nasosu, avtomatik test proqramlı, səsli və işıq siqnallı hidrofor kodu 

Nasos sayı  3    Hidroforu təşkil edən nasosların sayı (əsas və ehtiyat nasoslar daxil olmaqla) 
  4/3    4 nasos görə emal edilən və 3 nasosla göndərilən hidrofor kodu 

Nasos tipi   DPV   Hidroforu təşkil edən  nasosların kodu (DPV= DP Pumps şaquli paslanmayan  
Model   45  Nasos modeli (DP Nasoslarda nominal axını göstərir) 
Mərhələ sayı   /30 Mərhələ sayı (30 = 3 mərhələ olduğunu  göstərir ). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qiymət və texniki məlumatlarda dəyişiklik etmək hüququmuz mövcuddur. 
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