




شرکت صنایع نوید موتور در 35 کیلومتری شهر تاریخی و صنعتی تبریز تاسیس شده است. هدف این شرکت تولید انواع 

الکترو پمپ های زمینی و خطی برای انواع مصارف صنعتی و خانگی و شهری می باشد. هم اکنون این شرکت با بیش از 200 نفر 

پرسنل و با تولید بیشتر از 400 تیپ انواع پمپ و الکتروپمپ در مساحتی حدود 24000 متر مربع یکی از بزرگترین تولید کنندگان 

الکترو پمپ در منطقه می باشد .

Navid Motor Industries Company located at 35km of historical and industrial city of Tabriz. 
Navid Motor produce different kind of electropumps both in linear and foot mounted types for 
household, industrial and urban appliances. Now the company has more than 200 employees 
and produces more than 400 different types of electropumps in a 24000 square meter area and 
is the important producer of electropump in the Middle East.



کاربردها :
الکتروپمپ بدون کوپلینگ که مناسب جهت استفاده در انواع سیستم های 
تاسیسات خانگی، صنعتی، سرمایش و گرمایش، آتش نشانی، استخری، 
کشاورزی و... می باشد. سیال مورد استفاده در این دستگاه سیالی با 

مشخصات فیزیکی آب بدون ذرات جامد می باشد .

موتور
-القائی چهارپل و دوپل )1450 و 2900 دور بر دقیقه(

IP54 درجه حفاظتی-
IEC الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و تکفاز مطابق با استاندارد-

نکات کاری 
-حداکثر دمای سیال120 درجه ی سانتیگراد
-حداکثر دمای محیط60 درجه ی سانتیگراد

-حداکثر فشار کاری 16 بار
-دائم کار و بدون نیاز به سرویس و نگهداری

جنس مواد 
-محفظه             چدن/ برنز/ استیل 
-پروانه                چدن/ برنز/ استیل 

-محور                CK / استیل
-آب بندی          سیل مکانیکی

Applications :
Close-coupled electropump. This machine is ideal for 
different usage as domestic, industrial, heating and cooling 
systems, firefighting, urban and etc. The suitable fluid for 
this product is fluid with physical properties as same as 
water without any solid particles.
 
Motor
-four pole & two pole induction motor (1450 & 2900 rpm(
-protection IP54
-Electromotor with IEC standard

Operating Conditions
-Liquid temperature up to 120° C
-Ambient temperature up to 60° C
-Maximum pressure 16bar
-Continuous duty and without need to maintenance

Materials 
-Pump body             Cast iron / Bronze / Steel
-Impeller                  Cast iron / Bronze / Steel
-Shaft                      Ck45 / Stainless Steel
-Sealing                     Mechanical Seal 
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Etabloc
روش نام گذاری سری اتابلوک

جدول اطالعات فلنج های محفظه حلزونی
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Etabloc
منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها

2900 rpm

1450 rpm



مشخصات ابعادی الکتروپمپ های اتابلوک



Etabloc 2900 RPM
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2900rpm جدول مشخصات اتابلوک های



Etabloc 2900 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 2900 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



Etabloc 2900 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 2900 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



1450rpm جدول مشخصات اتابلوک هایEtabloc 1450 RPM
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Etabloc 1450 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



Etabloc 1450 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 1450 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



Etabloc 1450 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 1450 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



Etabloc 1450 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 1450 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها



Etabloc 1450 RPM

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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Etabloc 1450 RPM
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منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها






