




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.



سیال مورد استفاده در الكتروپمپ های خانگی در آب تميز و عاری از هرگونه آلودگی شيميايی و ذرات ریز جامد می باشد.
الكتروپمپ ها دارای ترموگارد بوده و لذا هيچگاه با افزايش دما نمی سوزد.

  .) IP54( مقاوم دربرابر هرگونه پاشش آب
كالس عايقی سيم پيچی كليه الكتروموتورها از نوع  B,F می باشد.  

جنس شفت الكتروپمپ ها از نوع فوالد زنگ نزن انتخاب شده است.  
الكتروپمپ ها دارای پايه های قابل تعويض و قابل تنظيم می باشند.

همه محصوالت دارای مكانيكال سيل می باشند.  
الكتروپمپ ها دارای خاصيت ضد قفل می باشند.
جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند.

 گستره دمای سیال 2+ الی 50+ درجه سانتی گراد می باشند.

مـــــــــوارد کـــــــــاربرد



Domestic pumps منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها

جدول مشخصات فنی

3DOMESTIC PUMPS NAVID MOTOR



مـــــــــوارد کـــــــــاربرد
الکتروپمپ های اتاالین )موتور خشک( بدون کوپلینگ )واسطه( بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره ای ندارند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند.
الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد

جنس پروانه ها مقاوم در برابر خورندگی هستند.
)IP54( .مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند

كالس عايقي سيم پيچی كليه الكتروموتورها از نوع  B,F می باشد.  
جنس شفت الكتروپمپ ها از نوع فوالد زنگ نزن انتخاب شده است.  

آب بندی تمامی محصوالت بوسیله سيل مکانیکی می باشد.  
گستره دمای سیال  2+ الی 50+ درجه سانتی گراد



Domestic pumps
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مـــــــــوارد کـــــــــاربرد
سیال مورد استفاده در الکتروپمپ های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیائی و ذرات ریز جامد می باشد

مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمان ها
مناسب جهت استفاده در فعالیت های کشاورزی کوچک و متوسط

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند

)IP54( مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند
عدم نیاز به نگهداری

کم مصرف
نصب آسان
کارایی باال

گستره دمای سیال 2+ تا 50+ درجه سانتیگراد
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مـــــــــوارد کـــــــــاربرد

)semi- open impeller( دارای پروانه نیمه باز
مناسب جهت استفاده در فعالیت های کشاورزی کوچک و متوسط

) 10 mm مناسب برای مایعات با ذرات معلق )تا حداکثر قطر
مناسب برای مایعات با ویسکوزیته باال

مناسب برای انتقال آب استخرهای کوچک و متوسط
مناسب برای تخلیه حوضچه های فاضالب کوچک و متوسط

نصب آسان
کارایی باال

عدم نیاز به نگهداری
کم مصرف

گستره دمای سیال 2+ تا 50+ درجه سانتیگراد



جدول مشخصات فنی

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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سیستم های گرمایشی

سیرکوالسیون آبگرم

مناسب برای انتقال آب استخرهای کوچک و متوسط

مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان ، کارایی باال، عمر طوالنی

عدم نیاز به روغن کاری

بی نیاز از نگهداری

گستره دمای سیال 2+  تا 80+  درجه سانتیگراد

مـــــــــوارد کـــــــــاربرد



جدول مشخصات فنی

منحنی های همپوشانی الکتروپمپ ها
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مـــــــــوارد کـــــــــاربرد
سیال مورد استفاده در الکتروپمپ های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیائی و ذرات ریز جامد می باشد

مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمان ها
مناسب جهت استفاده در فعالیت های کشاورزی کوچک و متوسط

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی سوزد
کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند

)IP54( مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند
عدم نیاز به نگهداری

کم مصرف
نصب آسان
کارایی باال

گستره دمای سیال 2+ تا 50+ درجه سانتیگراد






