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 معرفی پمپ
 

پالکی نصب می  ،در کنار پمپ )پوش( پمپ وکیوم شیخ ها بر روي پمپ هاي تولید شده توسط شرکت  
که حاکی از حجم مکش  آغاز شده  00پمپ را بیان میکند، اصوال این پالك با شماره شود که مشخصات 

(بخشی از تصویر که با رنگ قرمز ختم می شود. میباشد دستگاه چهار رقمی که شماره و به شمارهدستگاه 
 مشخص شده است)

 

 
 

پمپ  خدمات پس از فروش شرکت، ارائه این شماره به بخش  کنددر صورتیکه دستگاه به قطعات یدکی نیاز پیدا 
  الزامیست. )پوش( وکیوم شیخ ها
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 مشخصات محصول
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 . خروج هوا6      محفظه روغن .1

 .  فیلتر روغن7      دهانه مکش .2
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 . پروانه الکتروموتور9      خروجی روغن .4

 . پالك مشخصات10       ورود روغن .5
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 کارکردروش 
      

 

 

 . فیلتر روغن11   خروجی پمپ. سوپاپ 6   .محفظه روغن1

 . توري سیمی12     . تیغه7   . ورودي هوا(مکش)2

 . محل جمع شدن روغن13     . روتور8   . شیشه روغن نما3

 . درب سرویس14   . فیلتر جداکننده روغن از هوا9   . خروجی روغن4

     . خروجی هوا10   ن. ورودي روغ5

  

 

) از داخل 7تیغه ها ( مرکز و طبق قانون گریز از می کنندیا دورانی خارج از مرکز عمل پمپ ها به روش گردشی 
ي روتور به خارج پرتاب و با سطح سیلندر تماس پیدا می کنند . تیغه ها سیلندر را به چند قسمت تقسیم شیارها

) وارد می کنند و به جهت اختالف فشار بطور مداوم روغن به 1محفظه روغن (و هوا را به صورت فشرده به درون 
) و فیلتر 12درون سیلندر پاشیده می شود و این روغن با هوا وارد محفظه روغن می شود به وسیله توري سیمی (

غن کاري داخل ( رو پمپ بازمیگردددرون ) از هوا جدا می شوند و روغن دوباره به 9هاي جدا کننده روغن از هوا (
 ) به خارج هدایت می شود.10پمپ ) و هوا جدا شده از روغن از طریق محل خرجی هوا (
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 لوازم جانبی

به سري لوازم جانبی دارد. این لوازم استقرار پمپ هاي وکیوم در خط تولید کارخانه هاي تولیدي نیاز به نصب یک 
 . ی کندم کمک مربوطه وکیوم و سیستم پمپ بهبود عملکرد پمپ و افزایش طول عمر

 
 

 فیلتر غبارگیر
 .کنند می ، کمکفیلتر و سیستم هاي غبارگیر به بهبود عملکرد پمپ و افزایش طول عمر پمپ و سیستم وکیوم

 

 شیر گازبالست
طوبت موجود در روغن می شود و به خروج جذب رشیر گازبالست با ایجاد فشار مثبت در محفظه پمپ باعث 

 پمپ وکیوم کمک می کند.بخارات آب از درون 

 کاربرد
طراحی شده و براي مکش هوا و گازهاي غیر سمی ، غیر  متوسطپمپ وکیوم براي استفاده در موارد وکیوم 

 .قرار می گیردخورنده ، غیر قابل انفجار مورد استفاده 

نظر گرفتن فقط جهت تخلیه هواي خشک طراحی شده است. انتقال هر گونه مواد دیگر فقط با در  وکیوم پمپ
 . می شودسیستم مورد نظر و مشاوره با متخصصین شرکت پمپ وکیوم شیخ ها (پوش) امکان پذیر 

براي کارکرد در فضاي بسته طراحی شده است، جهت قرار دادن پمپ در فضاي باز با متخصصین  وکیوم پمپ
 شرکت پمپ وکیوم شیخ ها (پوش) مشاوره انجام پذیرد.
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ص نیاز به استفاده از پمپ وکیوم دارید با شرکت پوش جهت مشاوره رایگان تماس صورتیکه براي موارد خادر 
 بگیرید.

 

 ایمنی
   قبل از حمل دستگاه با دقت خوانده شود و نگهداري و رجوع به آن، در آینده توصیه می شود.باید راهنما  دفترچه

 .نمائیدش ) تماس حاصل در صورت وجود هرگونه ابهام با نمایندگان شرکت پمپ وکیوم شیخ ها ( پو

 اعمال نکند، معتبر است. و روش استفاده از آن این دفترچه راهنما تا زمانی که مصرف کننده تغییري بر روي پمپ

کات ایمنی صنعتی با رعایت ن ، طراحی وبراي مصارف صنعتیطبق استاندارد صنعتی و  پوش پمپ وکیوم  
 ساخته شده است.

 توسط تکنیسین هاي متخصص انجام شود.  ،به این دستگاهل مربوط ئتوصیه میشود که مسا

بکار گرفته شود می موارد نصب و راه اندازي ذکر شده،  در صورتیکه این پمپ بطور ناصحیح و بدون در نظر گرفتن
 بوجود آورد. جدي تواند خطرات و خسارات

هشمند است به این هشدارها توجه نمایش داده خواهند شد ، خواراهنما، خطرات احتمالی بصورت زیر  دفترچه در
 فرمائید.
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 بندي بسته و حمل
 به وسیله قالب نصب شده بر روي پمپ از داخل بسته بندي خارج شوند.پوش  S5پمپ هاي وکیوم مدل 

 
 

 در محل کارخانه تست و بسته بندي می شوند. ي وکیوم پوش،پمپ ها

سته می باشد تا در زمان حمل ، اجسام خارجی به داخل بدرب پوش  قسمت مکش و قسمت خروجی به وسیله
 برداشته شود.درب پوش قبل از راه اندازي باید  پمپ وارد نشوند این

 لطفا در زمان تحویل، پمپ را سالم تحویل بگیرید.

 به وسیله دو کاسه پروانه در طرفین پمپ بلند کرد. نبایدپمپ را 

 

 قابل بازیافت می باشد.)و همچنین ید دوباره استفاده کنید. (ا می توانکارتن بسته بندي ر
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 توجه داشته باشید در دسترس بچه ها قرار نگیرد. این دفترچه راهنما به همراه پمپ ارسال می گردد. 

 

 

 

 شرایط انبار کردن
 در صورت نیاز به انبار کردن پمپ ها براي مدت کوتاه یا طوالنی به نکات زیر توجه فرمایید.

 بستن ورودي و خروجی پمپ  •

 کامال روغن پمپ را تخلیه کنید •

 ماه: 3جهت انبار براي بیش از 

 کل پمپ را در فیلم هاي سلفون و مایع ضد زنگ بپیچانید •

 پمپ را در داخل فضاي سر بسته نگهداري کنید و سعی کنید که فضا بدون گرد و غبار باشد. •
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 راه اندازي
 باشد.  راه اندازي مطمئن و صحیح ضروري می توجه و عملکرد به موارد زیر براي

 راه اندازي باید بوسیله فرد دوره دیده ومتخصص انجام شود.

 شرایط راه اندازي
 دازي به نکات زیر توجه فرمائید:نجهت بهینه سازي عملکرد پمپ در مرحله راه ا

 ید.از اشتعال زا نبودن محیطی که پمپ در آن قرار گرفته است اطمینان حاصل فرمائ •

 از نصب قطعات ایمنی (الکتریکی و مکانیکی) جهت راه اندازي پمپ اطمینان حاصل فرمائید. •

 از عملکرد صحیح تهویه مطبوع در محیطی که پمپ در آن راه اندازي شده است اطمینان حاصل فرمائید. •

 سانتی متر از اطراف پمپ را جهت گردش هوا خالی بگذارید. 50حداقل  •

 درجه سانتی گراد 30تا  12محیط  دماي •

 اتمسفر 1فشار محیط = •

 از باز بودن دریچه ي ورودي و خروجی پمپ در زمان راه اندازي اطمینان حاصل فرمائید. •

 یچ روغن نما براحتی قابل رویت باشد.گپمپ را بطوري قرار دهید که  •

 یچ روغن نما، از تعویض آن اطمینان حاصل فرمائید.گدر صورت کثیف بودن  •

 کافی براي تعمیر و نگهداري پمپ، اطمینان حاصل فرمائید.از وجود فضاي  •

 درجه خطا به هر طرف قابل چشم پوشی است. 1پمپ را بصورت افقی نصب کرده و وجود  •

 از نصب گاردها ، کاورها ، در پوش ها ، که ایمنی پمپ را تضمین میکنند ، اطمینان حاصل فرمائید. •

 

 خطوط (لوله هاي) اتصالی
 

 ودي و خروجی پمپ در هنگام نصب و راه اندازي اطمینان حاصل فرمائید.از باز بودن ور •

 اطمینان داشته باشید که اتصاالت پمپ در حالت کمپرس و یا کشش نیستند. •

 از سازگار بودن تمامی اتصاالت و ورودي و خروجی پمپ اطمینان حاصل کنید. •
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 اتصاالت ساکشن
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 اندازه کردن روغن
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 به طور مداوم ( در هر بار قبل از روشن کردن ) مورد توجه قرار گیردروغن پمپ  •

 MAXشیشه روغن نما پائین تر باشد باید روغن سر ریز گردد تا روغن در حد  MAXدر زمانی که روغن از حد  •
 قرار گیرد.

 

 

 

 S5 0006 0025 0040 0063 0100 0160 0200 0250 0300 0400 0630مدل 
 میزان روغن

)L( 
09/0 32/1 32/1 35/2 35/2 60/6 60/6 60/6 60/6 10/15 10/15 
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 اتصال به برق
 

 

 

 

 

 پمپ و اتصال پمپ به برق به نکات زیر توجه فرمایید:قبل از نصب 

 ودن برق محل استقرارپمپ و اطالعات روي الکتروموتور اطمینان حاصل فرمایید.از یکسان ب •

 سیم کشی محل باید طبق قوانین و مصوبات استاندارد باشد. •

 در زمان تعمیر و نگه داري الزامیست. آنو خاموش کردن وکیوم راي کنترل پمپ بتابلو برق  •

 استفاده از کنترل فاز و محافظ هاي صنعتی براي الکتروموتور الزامیست. •

 حتما چک شود.وکیوم  اصلی به پمپاز تابلو  کابل •

 .استفاده از سیم اِرت الزامیست •
 از چرخش پمپ در جهت صحیح ، حتماً اطمینان حاصل فرمائید. •

 

 S5 0006 0025 0040 0063 0100 0160 0200 0250 0300 0400 0630مدل 

 5/0 1 1,5 2 3 5 5 7 9 15 20 (HP)      فاز 3توان موتور 

 5/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  (HP)توان موتور تک فاز

تعداد دوران 
  (rpm)الکتروموتور

1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 950 950 
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 صورت مثلث :طرز اتصال الکتروموتور به برق در حالت ولتاژ پائین ب

 

 

 

 طرز اتصال الکتروموتور به برق در حالت ولتاژ باال بصورت ستاره :
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 نگهداري
 

 

 

 جهت سرویس هاي دوره اي پمپ حتما موارد زیر را رعایت کنید:

 حتما پمپ را خاموش کرده و از اتصال به برق قطع کنید. •

 ار دهید، و تمام اتصاالت را قطع کنید.اتمسفري قر 1تمام اتصاالت را در مجاورت فشار هواي  •

 جداگانه تمیز کنید. به صورت را فیلتر هاي غبارگیر نصب شده بر روي پمپ وکیوم •
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 روغن
در آن روغنی ایفا میکند. به همین دلیل چک کردن روزانه مقدار روغن  وکیوم روغن نقشی اساسی را در پمپ هاي

 یق عالمت هاي موجود در کنار شیشه روغن نما تعیین میشود.ضرورت دارد و میزان روغن مورد نیاز از طر ها

 

 نوع روغن

، لطفا با دفتر مرکزي شرکت پمپ وکیوم شیخ ها تماس  وکیوم پمپ يجهت اطالع از نوع روغن مورد نیاز برا
 حاصل فرمایید.

 

 تعویض فیلتر روغن

 امري الزامی میباشد.  ،تعویض شود. اطمینان از کارکرد فیلتر ،فیلتر روغن پمپ باید در هر نوبت تعویض روغن

 

 

 

 

 

 فیلتر جداکننده هوا از روغن (سپراتور)
 

. کار اصلی این فیلتر ها جدا کردن نصب می گرددفیلتر هاي جدا کننده هوا از روغن وکیوم پمپ از در این مدل 
رات روغن میباشد. این فیلتر ها جزو ارکان مصرفی پمپ میباشد و بر طبق برنامه میبایست تعویض روغن از بخا

 گردد.
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 برنامه سرویس
میباشد. اعداد داده شده در جدول زیر بر ساعت کارکرد آنها مرتبط با میزان  ي وکیومسرویس دوره اي در پمپ ها

شده است. مصرف کنندگان با فشار کاري زیاد و شرایطی  حسب یک مصرف نرمال با فشار کاري نرمال محاسبه
 خارج از شرایط معمولی نیاز به سرویس دوره اي زودتر از هنگام خواهند داشت.  

 

 سرویس دوره
 کاربرد سخت کار کاربرد معمولی

 میزان روغن دستگاه چک شود - روزانه
 از کارکرد فیلتر روغن اطمینان حاصل شود -
 

روغن ریزي احتمالی چک  يرا برا وکیوم پمپ - ماهیانه
کنید(در صورت بروز روغن ریزي با دفتر 

 مرکزي پوش تماس بگیرید)
در صورت استفاده از فیلتر ورودي(غباگیر)  -

مخزن وکیوم و فیلتر داخل اقدام به تمیز کردن 
 آن نمایند و یا اقدام به تعویض شود.

 ساعت 4000بعد از 
 سال 1حداکثر 

 ساعت 2000بعد از 
 ماه 6حداکثر 

 تعویض روغن -
 تعویض فیلتر روغن -
 تعویض فیلتر جداکننده هوا از روغن -
 تعویض فیلتر ورودي یا (فیلتر غبارگیر) -

جهت تهیه فیلتر هاي مورد نیاز با دفتر مرکزي شرکت 
 پوش تماس حاصل فرمایید.

 وکیوم تمیز کردن تمامی لوازم جانبی پمپ - ماه 6
 مانند شیر گاز بالست

 یز کردن کامل پمپ از گرد و خاكتم -
 .دییشرکت پوش تماس حاصل فرما يبا دفتر مرکز سال 5
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 کی و قطعاتدلوازم ی
 

 لیست قطعات پمپ وکیوم روتاري روغنی پوش

ف شرح قطعه شماره قطعه
ردی

 

ف شرح قطعه شماره قطعه
ردی

 

 1 موتور کاسه پروانه الکترو 0163001100 33 چتري شیر یکطرفه مکش 0164033116
 2 بر چسب جهت نماي الکترو موتور 0163002101 34 لوله اتصال گردي مکش به کارتل 0164034117
 3 پروانه الکترو موتور  0163003102 35 پیچ اتصال لوله گردي مکش به کارتل 0164035118
 4 الکترو موتور  0163004103 36 پیچ کورکن گردي مکش 0164036119
 5 جعبه ترمینال برق 0163005104 37 حت کور کن گردي مکشواشر ت 0164037120
 6 ترمینال برق 0163006105 38 پیچ چهار گوش مکش 0164038121
 7 پیچ شش گوش(فلنچ آلومینیومی به پمپ ) 0163007106 39 واشر فنري 0164039122
 8 واشر فنري  0163008107 40 چهار گوش مکش 0164040123
 9 فلنچ الکترو موتور به پمپ  0163009108 41 توري مکش 0164041124
 10 واشر فنري 0163010109 42 باال اورینگ گردي مکش 0164042125
 11 (فلنچ آلومینیومی به الکترو موتور)پیچ شش گوش 0163011110 43 گردي مکش 0164043126
 12 محافظ پیچ فلنچ آلومینیومی  0163012111 44 اورینگ چتري مکش 0164044127
 13 لرزه گیر زیر الکترو موتور 0163013112 45 اورینگ درب سیلندر جلو 0164045128
 14 پایه ال 0163014113 46 بوش رولبرینگ 0164046129
 15 واشر فنري B 47 0163015114درب سیلندر جلو  0164047130
 16 پیچ شش گوش فلنچ به الکترو موتور 0163016115 48 واشر فنري   0164048131
 17 کوپلینگ کامل 0164017100 49 پیچ درب سیلندر 0164049132
 18 پیچ روغن درب سلیندر عقب 0164018101 50 واشر تخت کور کن 0164050133
 A 19لوله  0164019102 51 کورکن درب جلو 0164051134
 20 سه راهی روغن درب سلیندر عقب 0164020103 52 سه راهی روغن درب جلو 0164052135
 21 پیم 0164021104 53 پیچ ( شیر ) برگشت روغن 0164053136
 22 پیچ شش گوش درب عقب سیلندر 0164022105 54 لوله برگشت روغن 0164054137
 23 واشر فنري 0164023106 55 گاز باالست 0164055138
 A 24درب سیلندر عقب     0164024107 56 کوپلینگ سمت الکترو موتور 0165056100
 25 اورینگ درب سیلندر عقب 0164025108 57 تفلون کوپلینگ 0165057101
 26 بوشن رولبرینگ 0164026109 58 کوپلینگ سمت پمپ 0165058102
 27 خار شفت روتور عقب 0164027110 59 پیچ محافظ کاسه نمد 0165059103
 28 تیغه ( یکدست ) 0164028111 60 محافظ کاسه نمد 0165060104
 29 سیلندر 0164029112 61 سه نمدکا 0165061105
 30 اورینگ گردي مکش قسمت سیلندر 0164030113 62 رولبرینگ 0165062106
 31 پایه شیر یکطرفه مکش 0164031114 63 روتور 0165063107
 32 فنر شیر یکطرفه مکش 0164032115 64 لرزه گیر زیر سیلندر 0165064108
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 گارانتی

 شیخ ها (پوش) شامل یک سال ضمانت می باشد.  تمام محصوالت شرکت پمپ وکیوم

 در حفظ و نگهداري کارت ضمانت دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی شود.

 ارائه کارت ضمانت جهت سرویس و گارانتی الزامیست.

 حمل دستگاه به تعمیرگاه جهت انجام سرویس به عهده خریدار خواهد بود.

اسانات برق، مجاورت با مواد شیمیایی گرد و خاك، استفاده ناصحیح و یا ایراداتی که در اثر آب، آتش، ضربه، نو
 تعمیر توسط افراد غیر مجاز صورت گرفته باشد، شامل گارانتی نمی باشد.

ضمانتنامه اي که شماره سریال آن مخدوش شده و یا شماره سریال دستگاه مطابقت نداشته باشد از درجه اعتبار 
 ساقط است.

 ساختار پمپ، منجر به ابطال ضمانتنامه خواهد شد. هرگونه تغییر در

 ورود هرگونه مواد، به غیر از هواي خشک باعث ابطال ضمانتنامه خواهد شد.

 این ضمانتنامه فقط شامل دستگاه اصلی می باشد و شامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی گردد.

 

 

 

 

 

 خدمات پس از فروش
ل پس از فروش اولیه پمپ، قطعات مورد نیاز پمپ ( با برآورد هزینه مربوطه )  را تامین سا 10شرکت پوش، تا 

 خواهد کرد.

 در صورت نیاز، خدمات تعمیرات در محل توسط کارشناسان ما صورت می پذیرد.

م جهت دریافت خدمات تعمیر و یا هرگونه سوال در ارتباط با این خدمات، لطفا با دفتر مرکزي شرکت پمپ وکیو
 شیخ ها (پوش) تماس حاصل فرمایید.
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 سواالت رایج
 مشکل دالیل ممکن راه حل

قدرت (ولتاژ) کافی الکتریکی به موتور نمی  منبع قدرت (تابلو برق اصلی) را چک کنید
 رسد

 پمپ روشن نمی شود

 الکتروموتور خراب است موتور را تعمیر و یا تعویض کنید
کت کوپلینگ را تعویض کنید(تماس با شر

 پوش)
 کوپلینگ خراب است

 پمپ به فشار وکیوم مورد نظر نمی رسد مقدار روغن کم است روغن را پر کنید
 ورودي پمپ مسدود شده است دریچه ورودي  را تمیز کنید

 فیلتر غبارگیر مسدود شده است فشنگی فیلتر غبارگیر را تعویض کنید
 داخلی پمپ بودن قطعات معیوب نیاز به تعمیر پمپ ( تماس با شرکت پوش)

 پمپ صداي زیادي میدهد کوپلینگ معیوب است کوپلینگ را تعویض کنید
 تیغه ها معیوب است )پوش شرکت با تماس(  پمپ تعمیر به نیاز

 بلبرینگ معیوب است نیاز به تعمیر پمپ ( تماس با شرکت پوش)
 خاك و آلودگی را از پمپ خرج کنید

 را چک کنیدفن هاي پروانه هاي پمپ 
 دماي باالي کارکرد پمپ نارسایی خنک کننده

 باال بودن بیش از حد دماي محیط دماي مجاز محیط را ایجاد کنید
 کم بودن بیش از اندازه مقدار روغن روغن را پر کنید

فیلترهاي جداکننده هوا از روغن را تعویض 
 کنید( تماس با شرکت پوش)

 مسدود است فیلترهاي جداکننده هوا از روغن

فیلترهاي جداکننده هوا از روغن را تعویض 
 کنید( تماس با شرکت پوش)

از اگزوز خروجی دستگاه بخارات روغن (دود )  فیلترهاي جداکننده هوا از روغن مسدود است
 خارج می شود

از تعویض اورینگ فیلتر و نصب صحیح فیلتر 
 اطمینان حاصل فرمایید

جداکننده هوا  معیوب بودن اورینگ فیلترهاي
 از روغن

 شناور یا پیچ برگشت روغن معیوب است )پوش شرکت با تماس(  پمپ تعمیر به نیاز
 مصرف غیر طبیعی روغن نشت روغن )پوش شرکت با تماس(  پمپ تعمیر به نیاز
 شناور یا پیچ برگشت روغن معیوب است )پوش شرکت با تماس(  پمپ تعمیر به نیاز

پمپ در فشار اتمسفر بمدت طوالنی کار کرده  کیوم مطلق قرار دهیدپمپ را در حالت و
 است 

مدت زیادي است که روغن پمپ تعویض نشده  روغن را تعویض کنید
 است

 رنگ روغن سیاه است

 فیلتر غبارگیر خراب شده است فیلتر غبارگیر را تعویض کنید
دمای باالی کارکرد" مراجعھ "به قسمت 

 شود
 االتر از حد مجاز کار میکند.پمپ در دمایی ب

 پمپ را شستشو دهید
 گازبالست را تمیز کنید

روش کار با ماشین را تغییر دهید در صورت 
 لزوم فیلتر هاي مربوطه اضافه شود.

دستگاه مایع اي به غیر از روغن به داخل 
 کشیده است.

 روغن شیري رنگ شده است
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 ارتباط با ما
 

 

 

 

 

 

 : شیخ ها (پوش) پمپ وکیوم دفتر مرکزي

 

 4، طبقه دوم، واحد 39تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظري، خیابان دوم، پالك 

989107281201+ 

982122922293  +-  982122922294  +- 982122254084+ 

982122274853+ 

  Info@pushvp.com 

  www.pushvp.com 

    pushvacuumpumps 

 

 کارخانه پمپ وکیوم شیخ ها  :

 

 15د ، شهرك صنعتی سپهر ، بلوار کارآفرینان ، ابتداي خیابان تیر شرقی، پالك نظر آبا
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