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 شـرکت صنایـع وکیـوم سـبالن بـا شـماره ثبـت 491285 در 
سـال 1390 بـا هـدف تولیـد، تعمیر، بازسـازی انـواع پمپ های
وکیـوم، بلوئـر هـای هـــوادهی، روتـس وکیـوم و پمـپ هـای
دنـده ای و... تشـکیل گردیـد؛ ایـن شـرکت موفـق شـده اسـت
بـا اسـتفاده از دانـش روز و ماشـین آالت روز و بـا نـگاه علمـی
بـه موضوعـات و همچنیـن بـا اسـتفاده از تجربیـات و خالقیـت
پرسـنل، پمـپ وکیـوم آب در گـردش را بـا بهتریـن راندمـان و
بهتریـن کیفیـت تولید کـرده و وارد عرصه رقابت با شـرکت های

اروپایی کند.

ایـن شـرکت کوشـش کـرده تـا اطالعـات و خدمـات مـورد نیاز 
در صنعـت وکیـوم و هوادهـی را دراختیـار مشـتریان، اسـاتید، 
پژوهشـگران و صنعتگـران قـرار دهـد تـا بـا ارتباطـی سـازنده 
از نظـرات، پیشـنهادات، انتقـادات ایشـان اسـتفاده و انتظـارات 
مشـتریان خـود را تامیـن کـرده و بـرای بهبـود وضعیـت موجود 
گام هـای بلندتـری برداشـته تـا زمینـه خدمـت رسـانی بهتـری 

فراهم گـردد.
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بـا مطالعـه و بررسـی مـدل هـای شـرکت زیمنس آلمان و شـرکت هـای اروپایـی اقدام بـه طراحی و سـاخت قالب 
و مـدل هـای ریختگـری در سـایزهای مختلـف از پمـپ 40 الـی 5000 متر مکعبی کـرده؛ که تمامی ایـن مدل ها 
پـس از رفـع معایـب و افزایـش راندمـان مـدل های اروپایی تولید شـده اسـت در سـاخت مدل پمپ وکیـوم تمامی 

قسـمت هـا از جملـه حـذف صـدای اضافـه، عـدم نیاز به شاسـی در برخـی از مدل هـا لحاظ گردیده اسـت.

طراحــی و ســاخت قالــب مــدل
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DESIGN AND

MANUFACTURE OF INDUSTRIAL MOLDS
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ریختـه گـری

SABALAN
CASTTING
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مـدل هـای ریختگـری پـس از مراحـل سـاخت جهـت ریختگـری قالـب گیری شـده و
پس از سند پالست وارد مرحله ماشینکاری می گردد.

نـوع متریال بسـته به سـفارش مشـتری بـوده و ایـن شـرکت توانایی ریختگـری متریال 
هـای چـدن، چدن آلیـاژی، اسـتیل 304 ،316 و ... را دارد. 

Various types of casting processes used
in pump Engine manufacturing
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DESIGN & MANUFACTURE OF VACUUM PUMP
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صنایع تولید قند خوراکی.

آبگیری از خمیر آزبست.

ایجاد خالء در سیســتمهای تغلیظ، هواپراســیون و فیلتراســیون.

سیستم ساکشن مرکزی در بیمارستان ها.

فیلتراســیون، فلوتاســیون، کنســانتره و ریختــه گــری در خــالء 
در صنعت فلزات، معادن و صنایع غذایی.

تقطیــر فراورده هــا، فیلتراســیون، جایگزیــن اژکتور هــای بخار،
ایجــاد خــالء و هــوا گیــری در پروســه هــای مختلــف در صنعت 

نفت و پتروشیمی.

کندانسور خالء توربین های بخار و هوا گیری از آب در نیروگاه ها.

ــع ــگ مای ــوم رین ــپ وکی پم

 Liquid Ring  ــرد پمــپ وکیــوم مــوارد کارب
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LIQUID RING
VACUUM PUMP

  Liquid Ring مکانیزم عملکرد پمپ وکیوم

ایـن نـوع پمـپ وکیـوم دورانـی بوده با تشـکیل رینگ مایـع دور یک محـور )پروانـه( و با جـداره خارج از 
مرکز وکیـوم کار میکند.

کـه حرکـت دورانـی پروانـه و خـارج از مرکـز بـودن جـداره کـه سـبب پرتـاب سـیال از محـور وکیـوم و 
در طـرف دیگـر برگشـت سـیال بـه داخـل محـور کمپـرس انجـام مـی شـود حجم بسـته فضـای بین دو 
سرسـیلندر و پروانـه در جابجایـی حجـم و فشـار تاثیـر گذار بـوده و عمل خنـک کاری پمپ با سـیال در 

حـال گـردش انجام می شـود.
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پکیــچ وکیــوم پمــپ آب در گــردش بــا بوســتر وکیــوم بــه صــورت طبقاتــی بــا تر 
کیــب پمــپ رینــگ مایــع بــا بوســتر وکیــوم میتــوان پکیجــی بــا حجــم تخلیــه 
از 100 الــی 100.000 متــر مکعــب تهیــه کــرد کــه خالءنهایــی ایــن نــوع پکیــج 
ــتر  ــات بوس ــداد طبق ــع liquid ring و تع ــگ مای ــوع پمــپ رین ــه ن بســتگی ب
وکیــوم دارد کــه مــی تــوان بــه خــالء نهایــی 3 در 10 بــه تــوان منفــی چهــار

با حجم تخلیه مختلف دسترسی داشت.

 two stage liquid ring بـرای فشـار نهایـی پایین بهتـر اسـت از پمـپ هـای
اسـتفاده شود استفاده پمپ liquid ring مناسب برای این ترکیب موجب خواهد 
شـد فشـار خروجی )کمپرسـی( بوسـتر وکیوم پایین بوده و ا ز داغ شـدن بیش از 
انـدازه بوسـتر جلوگیـری شـود و در نتیجـه عمر بوسـتر وکیوم بیشـتر مـی گردد.

با بوستر وکیومپکیــج رینــگ مایع

10



بــا توجــه بــه مصــرف آب در سیســتم پمــپ وکیــوم رینــگ آبــی و اهمیــت دمــای 
ســیال ورودی  ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر تــوان مهندســان و تجربــه هــای قبلــی 
ــوم  ــپ وکی ــب روی پم ــت نص ــیون جه ــتم سیرکوالس ــی سیس ــه طراح ــدام ب اق
رینــگ آبــی نمــوده کــه از ویژگــی هــای آن مــی تــوان بــه صرفــه جویــی در ســیال 
)جلــو گیــری از هــدر رفــت(، آبگیــری اتومــات بــدون نیــاز بــه اپراتــور، انتقــال آب 
از مخــزن بــه داخــل پمــپ وکیــوم بــدون نیــاز بــه پمــپ انتقــال دهنــده، کاهــش 
صــدا، کاهــش رســوبات، افزایــش عمــر مفیــد پمــپ وکیــوم و الکتروموتــور، کاهــش 

مصــرف بــرق و... اشــاره نمــود.

ذخیره سیالپکیــج سیرکوالســیون

ایـن سیسـتم مـی توانـد بـه صـورت پرتابـل )چرخـدار( قابل حمـل طبق سـفارش 
مشـتری تولیـد و برای مصارف مختلف از جملـه جاروبرقی صنعتی جهت جمع آوری

مایعات، حبوبات، ذرات مواد اولیه پالستیک و موارد مشابه استفاده نمود.
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صنایع وکیوم سـبالن با بهره گیری از فناوری نوین در سـاخت سیسـتم های
کنترل صدا و غبارگیر جدیدترین نوع سایلنسـر و غبارگیر در رده محصوالت 

تولیدی قرار داده است.

با توجه به دانش و تجربه و کارگاه مجهز به بروزترین تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 
سایلنسر تولیدشده صنایع وکیوم سبالن بسیار کارآمد بوده و رضایت مشتریان از 
کیفیت و قیمت، این محصول )قابل مقایسه با نمونه های خارجی( کسب کرده است.

SILENCER
BLOWER

پکیـج سایلنسـر

شاسی این نوع از ساینسر به نحوی طراحی می گردد که کلیه سیستم ها از
جملـه نحـوه قرارگیـری پمپ، الکتـرو موتور، شـیر یکطرفـه و... قابل تنظیم 
و تغییـر بـوده کـه ایـن طراحـی امـکان تغییـر سـایز پمـپ برنـد پمـپ یـا 
الکتروموتـور را بـه مصـرف کننـده مـی دهـد تا سایلنسـر مختـص یک پمپ  
یـا الکتروموتـور خـاص نباشـد و در صـورت نیـاز امـکان نصب یک سیسـتم 

دیگـر را بـه مصـرف کننده مـی دهد. 
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تمامی قطعات پکیج بلوئرهای هوادهی سـاخت این شـرکت بوده و پس از طراحی و سـاخت و تسـت 
روی دسـتگاهای بلوئـر نصـب مـی گـردد از ایـن قطعات می توان به شـیر ونت و شـیر یکطرفـه ، فولی 
اشـاره نمـود که پس از طی مراحل ریختگری و ماشـین کاری با دقت بسـیار مونتـاژ و نصب می گردد.
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1-شاسی بلوئر  با قابلیت تغییر و اندازه

2-صدا خفه کن در ورودی و خروجی با سیستم نوین )برگرفته از صدا خفه کن اسلحه(

3-فیلتر ورودی هوا با امکان کنترل زمان تعویض با استفاده از گیج مخصوص

4-شیر یک طرفه در خروجی هوا در صورت استفاده از چندین پمپ

5-پولی گوه ای  و تسمه کره ای محافظ تسمه

6-لرزه گیر استاندارد آلمانی و لرزه سنج بلوئر

7-پوشش کوره ای

8- گیج فشار 

9-تابلو برق راه انداز نرم

اجزای تشکیل دهنده سایلنسر
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ایـن نوع پمـپ برای ایجـاد خال در سیسـتم های
پزشـکی، آزمایشـگاهی، صنعتی، آبکاری فلزات،

سرامیک و کاشی، صنایع غذایی و...

روتس وکیوم
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جهـت ایجـاد خـال اسـتفاده مـی گـردد؛ تفاوت ایـن نوع پمـپ ها که ظاهـری شـبیه بلوئر هـای هوادهی 
دارد در سیسـتم آبنـدی و نـوع بیرینـگ ها می باشـد که تمامی قسـمت های روتس وکیوم بـا اورینگ و 
قسـمت شـفت بـا کاسـه نمـد دوبل آبندی بـوده و بـا توجه به اینکـه لوب روتـس وکیوم در خال و فشـار 
هـوای پاییـن کار مـی کند فشـار کمـی روی بیرینگ ها بوده کـه از این رو بیرینگ های ایـن نوع پمپ ها

از نوع دور باال با سطح درگیری خیلی کم و روانتر از بیرینگ های بلوئر می باشد.

از مزایای استفاده از روتس وکیوم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

• افزایش ظرفیت خال با توجه به پمپ پشتیبان
• خالءنهایی مطلوب با توجه به تعداد طبقات روتس وکیوم
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REPAIR
صنایـع وکیـوم سـبالن بـا بیش از یک دهـه تجربه در زمینه سـاخت، فـروش، تعمیر و بازسـازی 
پمـپ هـای وکیـوم و پمپ های هوا سـاز و انتقـال مواد آمـاده ارائه خدمات سـرویس و نگهداری 
و مشـاوره بـه مشـتریان بـوده و تمامـی پمـپ هـای تولیـدی و تعمیـری )تمامـی برندهـا( را بـا 

گارانتـی و تسـت بـه مشـتریان عرضه مـی نماید

خدمــات پس ازفــروش، تعمیر و ســرویس تجهیرات
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Repair and servicing of equipment



                یکـی از معتبـر تریـن تولیـد کننـده هـای پمـپ هـای وکیـوم ، روتس وکیوم ، بلوئـر و روغن وکیوم 
در امریـکا مـی باشـد کـه در تمامـی کشـور ها دنیـا نمایندگـی معتبر دارد بـا توجه به نبـود تجارت بیـن ایران و 

امریـکا این کشـور هیچ نمایندگی در ایران نداشـته اسـت.
صنایـع وکیـوم سـبالن در سـال 1395 بـا اخـذ عاملیـت فـروش روغـن وکیـوم شـرکت ارمنسـتانی اروپ اویـل 
)نماینـده رسـمی شـرکت امریکایـی( موفـق بـه واردات روغـن وکیـوم آمریکایـی بـه بـازار ایـران شـده اسـت.

1- مقاومت در برابر حرارت باال با توجه به فشار پایین نسبت به روغن های دیگر برنده ها
2- روان کاری قطعات پمپ های وکیوم با توجه به تلرانس خیلی کم و افزایش خالء

3- عدم ترکیب بخار و رطوبت هوا با روغن با توجه به ساختار شیمیایی
عرضه شده توسط صنایع وکیوم سبالن اصل بوده و با تضمین ، عودت در صورت عدم رضایت و کارایی و برگه گمرک ارایه میگردد. 

وکیوم روغـن  خصوصیات 
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www.sabalanvacuumpumps.com
info @ sabalanvacuumpumps.com

تلفن:   021-65610986-7
همراه:  

تهران،بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج(،سه راهی شهریار، شهرک صنعتی گلگون
خیابان چهارم غربی،پالک 17                                             کد پستی : 3359751799

0912 - 760 24 11 0912 - 760 97 16
تلفکس:    021-65610832


