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 معرفی

 و آب زمينه در فنی  تكنسينهاي و متخصصان مجربترين از جمعی با كشور صنعت حاميان از يكی بعنوان 1372 سال از كار بوستر شركت

 :  قبيل از دنيا معتبر محصوالت ارائه با و اروپا صنعت تكنولوژي كارگيري به با 1380 سال در. است بوده كشور خدمت در صنعت

(EBARA- AEG –SIEMENS –VEM –LOWARA –PENTAX –BONFIGLIOLI  ) 

 ادارات، مسكونی، هاي مجتمع برجها، جهت آتشنشانی، و آبرسانی هاي پمپ ، بوستر ساخت با رابطه در را خود محصوالت توانسته

 .  دهد ارائه ايران اسالمی كشور به...  و ورزشی هاي مجموعه بيمارستانها،

 
 قدرتمند پشتوانه از گيري بهره همچنين و قيمت خدمات، ارائه نوع در تفاوت كار بوستر سازمانی برون ي كننده متمايز ويژگيهاي از يكی

 :قبيل از( صنعتی سفارشات ساخت و طراحی زمينه در) افزاري نرم و افزاري سخت

 مركب هاي گيربكس. 1

 هليكال.  2

 هالوشافت.  3

  مكانيكی( اينورتر(  فركانسی دورهاي كنترل با متغيير، دور.  4

 ، آب مصرف ميزان به نسبت كه هوشمند سنسورهاي دادن قرار و اينورتر تكنولوژي بكارگيري با)  دورمتغيير هاي پمپ بوستر ارائه.  5

 مستحلك زود از گيري جلو و برق و آب مصرف در جويی صرفه موجب و نمايد می ارسال اينورتور به موتور دور تغير جهت را الزم اطالعات

 ميشود( ها پمپ و ها لوله شدن

 z. ميباشد

 سازمانی عنوان به مناسب قيمت با فروش از پس خدمات و گارانتی فروش، سازمانهاي ايجاد با خود، استراتژيك برنامه تدوين از پس ما

 .كنيم می فعاليت گرا مشتري و پويا

 

  



 
 

 

 

 

 

 درباره شرکت ابارا

 به توان می محصوالت اين جمله از كه باشد، می جهان سراسر در صنعتی آالت ماشين ه توليدكنند برندهاي از يكی عنوان به ابارا شركت

 .نمود اشاره مشابه محصوالت ديگر و ها پمپ ها، كمپرسور وكيوم، هاي سيستم شيميايی، و مكانيكی درمانی، مهندسی، هاي سيستم

 .است بوده مجموعه اين كار سرلوحهفعاليت خود را آغاز كرده و همواره كيفيت    Ariya Inokuchiتوسط  1912 سال از اين شركت

 

 فعاليت كارخانه اين در روزانه نفر 500 از بيش

 در تجربه سال 100 از بيش با شركت اين. دارند

 كاربري با الكتروپمپ انواع توليد و طراحی زمينه

 می جهانی پيشتازان از يك صنعتی و مسكونی هاي

 و بهينه راهكاري كيفيت، ابارا، شعار و فلسفه. باشد

 خط در دائمی حضور ابارا هدف و باشد می زندگی

 كيفيتی و بروز تكنولوژي با محصوالتی توليد مقدم

 .باشد می مصارف كليه در باال

 .دارند فعاليت شركت اين در بهينه راهكاري و باال عمر با محصولی توليد هدف با شركت اين پرسنل نفر 500 تمامی

 ه هاي فروش شركت ابارا محصوالت اين شركت را در ايران بفروش برساند.شركت بوستركار افتخار دارد كه به عنوان يكی از نمايند

 



 
 

 

 

 ابارا ONK شناور کفکش الکترو پمپ 

پمپاژ آب از چاه هاي عميق و نيمه ابارا براي  ONKاز الكترو پمپ شناور كفكش 

 عميق براي مصارف خانگی و سيستم هاي آبياري با اسپرينكل استفاده می شود. 

ابارا از موتور هاي كه با سرعت  ONKلكترو پمپ شناور كفكش براي راه اندازي ا

)در ايران( استفاده  50و همچنين فركانس  58دور در دقيقه و درجه محافظت  2900

 می شود. 

 ONKبا توجه به اين سيستم می توان حداكثر پرتاب آب الكترو پمپ شناور كفكش 

متر مكعب  2.7متري با  7اع و بيشترين حجم آب را در ارتفمتر می باشد  102ابارا 

 ليتر در ساعت می باشد.  2700يا بع عبارتی 

ابارا بتوانيد با اين شرايط در داخل  ONKالبته براي اينكه الكترو پمپ شناور كفكش 

 ONKآب كار كند نياز مند بدنه اي قوي می باشد كه در الكترو پمپ شناور كفكش 

 است. ابارا جنس بدنه از استيل ضد زنگ بكار رفته

 ابارا ONKاجزاء الکترو پمپ شناور کفکش 

 بدنه ❖

 پروانه ❖

 مكانيكال سيل ❖

 شفت ❖

 ابارا ONKقابلیت های فنی الکترو پمپ شناور کفکش 

 بار 10ماكزيمم فشار  ❖

 كيلو وات 1.1،  0.75،  0.55قابليت استافده در كيلو وات هاي  ❖

 اسب بخار 1.5،  1،  0.75استفاده در توان هاي  ❖

 بسته به نوع توان مصرفی 15تا  12.5ابارا از  ONKشناور كفكش  وزن الكترو پمپ ❖

 ولت 220ولتاژ مورد استفاده  ❖

 متر 102متر تا  7قابليت پرتاب آب از ارتفاع  ❖

 متر مكعب 2.7متر مكعب تا  0.3تامين حجم مايع از  ❖

 

 



 
 

 

 

 ابارا ONKانواع پمپ های الکترو پمپ شناور کفکش 

❖ ONK M 0.75 

❖ ONK M 1.00 

❖ ONK M 1.50 

 ابارا ONKنمودار فنی الکترو پمپ شناور کفکش 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Pump type VOLTS IN 
AMP 

Motor WEIGHT H   Q=Capacity 

kW HP l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

m/h 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 

  H=Total Head 

ONK M 0.75 220 4.3 0.55 0.75 12.5 435  45 41 36 31 26 21 16 11 5 

ONK M 100 220 5.8 0.75 1 13 460  62 49 42 37 30 23 16 10 6 

ONK M 150 220 7.9 1.1 1.5 15 530  102 78 67 58 48 37 25 15 7 

                 

 

 

 

 
تك فاز  دور موتور 2900 

 F کالس عایقبندی

 IP 58 درجه محافظت

 50 فرکانس

 آب تميز نوع مايع مشخصات سیال

 10    حداكثر فشار

 استيل بدنه جنس

 برنج پروانه

لاستي شفت  

مكانيكیسيل   GRAPHITE/CERAMIC 


