
 

  
  
  

   شركت گزينه صنعت تاسيساتساختبوستر پمپ هاي  يمشخصات فنو  عملكرد 
 

    دور ثابتيبوستر پمپ ها: الف 
 از يك پرشرسوئيچ كه در حداقل و حداكثر فشار مورد نياز تنظيم             در بوستر پمپ تك پمپه عملكرد الكترو پمپ با فرامين صارده          

  .شده كنترل مي گردد 
سسوري تابلوي برق بوستر پمپ هاي چند پمپه مجهز به الكترو پمپ پيشرو به گونه اي طراحـي و برنامـه                     وبرد كنترل ميكرو پر   

فشار بـه حـداقل، ناشـي از مـصرف آب ، ابتـدا      ريزي شده است تا پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداكثر فشار ، با كاهش               
در صورتي كه مصرف    . پمپ پيشرو روشن شود تا در مدت مشخصي ضمن تامين آب مصرفي فشار سيستم را به حداكثر برساند                   

آب از ظرفيت الكترو پمپ مذكور باالتر باشد ، فشار سيستم در مدت تعيين شده به حداكثر نخواهد رسيد و يا به حداقل كاهش                        
در اين صورت يكي از الكترو پمپ هاي اصلي نيز به طور خودكار روشن خواهد شد تا به كمك الكترو پمپ پيشرو                      . واهد يافت   خ

اگر اين دو پمپ بتوانند عالوه بر تامين مصرف آب ، فـشار را نيـز بـه حـداكثر برسـانند ، پمـپ اصـلي                           . فشار سيستم را باال برد      
به دليل مصرف زياد دو الكترو پمپ مذكور نيز قادر به افزايش فشار تا حداكثر نباشـند و                  خـــــاموش مي شود و در صورتي كه        

روشن شدن پمپ   . يا فشار به حداقل نقصان يابد يا الكترو پمپ اصلي ديگر نيز به كمك دو الكترو پمپ روشن قبلي خواهد آمد                      
در اين وضعيت ابتدا آن الكترو پمپ اصلي كـه          . كثر برسد   ها به همين طريق تا بدانجا ادامه خواهد يافت تا فشار سيستم به حدا             

زودتر روشن شده بود خاموش مي گردد و اگر در مدت معين با خاموش شدن الكترو پمپ مذكور فشار سيستم به حداقل نرسيد                  
صرف ، افـزايش  و يا فشار به حداكثر افزايش يافت ، دومين الكترو پمپ اصلي نيز خاموش مي گردد و در صورتي كه با كاهش مـ                       

فشار سيستم به حداكثر ادامه يابد ، كليه الكترو پمپ هاي اصلي يكي پس از ديگـري بـه همـان ترتيبـي كـه روشـن شـده انـد                  
خاموش خواهند شد ولي اگر در خالل افزايش فشار سيستم و خاموش شدن الكترو پمپ هاي اصلي با افزايش مصرف آب ، فشار         

خـاموش و روشـن شـدن الكتـــــرو         . الكترو پمپ اصلي بسته به نوبت آن روشن مي گردد           سيستم مجدداً به حداقل برسد يك       
در . پمپ هاي اصلي به اين نحو ادامه پيدا خواهد نمود تا كليه الكترو پمپ هاي اصلي در حداكثر فشار سيستم خـاموش شـوند                         

اگر در خالل مدت تنظيم شـده فـشار         . اند  اين شرايط الكترو پمپ پيشرو همچنان براي تامين مصارف كم و جزيي روشن مي م              
سيستم به حداقل نرسد ، الكترو پمپ پيشرو نيز خاموش خواهد شد ولي در صورتي كه در اين مدت فشار سيـستم بـه حـداقل                          

.  از زمان تعيين شده ، همچنان به كار خود ادامـه خواهـد داد                يكاهش يابد ، الكترو پمپ مذكور بدون در نظر گرفتن طي بخش           
 برنامه ريزي براي با تاخير خاموش شدن الكترو پمپ پيشرو جلوگيري از قطع و وصل متوالي و كاهش اسـتهالك آن اسـت                      علت

زيرا پس از خاموش شدن سيستم ، الكترو پمپ پيشرو اولين الكترو پمپي خواهد بود كه با كاهش فشار به حداقل ، بايـد روشـن            
  .شود 

رو پمپ پيشرو ، روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها مطابق آنچه براي الكتـرو پمـپ                  در بوستر پمپ هاي چند پمپه بدون الكت       
  .هاي اصلي در بوستر پمپ مجهز به الكترو پمپ پيشرو گفته شد به صورت نوبتي خواهد بود 

 بـرق  فشار بوستر پمپ توسط دو پرشرسوئيچ حداقل و حداكثر حس مي شود و برد كنترل ميكرو پروسسوري مدار فرمان تابلوي              
  بر اين اساس فرامين مناسب به پمپ هاي بوستر پمپ را صادر مي نمايد

  ري دور متغيبوستر پمپ ها: ب 
در  .ران استـ در اييافراگمياز به منبع دي ني بر با فشار كامالً ثابت آبي دور متغياين شركت تنها توليدكننده بوستر پمپ ها

ر اين شركت از يك درايو متناسب با شدت جريان نامي الكتروپمپ يا ي دور متغييون بوستر پمپ هاـوهاي اتوماســـتابل
  .در بوستر پمپ استفاده گرديده استالكتروپمپ هاي پيش بيني شده 



 

  
  
  
  

ميكروپروسسوري منحصر بفرد اين  رلــكنتطه بردـــوان بواســـĤورد تا بتـدرايو پيش بيني شده در تابلو اين امكان را بوجود مي
كتروپمپ هاي در حال كار هر سيستم و دور الكترو پمپي را كه در مدار درايو قرار دارد به گونه اي كنترل نمود شركت تعداد ال

  .تا با هر مقدار مصرف آب فشار آب كامالً ثابت بماند 
هاي برد كنترل ميكروپروسسوري هوشمند اين شركت به گونه اي برنامه ريزي شده است تا با افزايش مصرف آب، الكتروپمپ 

موجود در بوستر پمپ را بصورت نوبتي در مدار درايو قرار دهد و با كاهش مصرف آب ، الكتروپمپ هاي در حال كار را به همان 
  .ترتيبي كه شروع به كار نموده اند از مدار خارج نمايد 

. تور پيش بيني شده است ر اين شركت براي هر الكترو پمپ دو عدد كنتاكي دور متغيدر تابلوهاي اتوماسيون بوستر پمپ ها
گر كه منبعد كنتاكتور اينورتر ناميده ييك كنتاكتور كه ميتواند از طريق برق شهر الكترو پمپ را به كار بيندازد و كنتاكتور د

  .ميشود ، قادر است دور الكترو پمپ را با فركانس برق خروجي از اينورتر كنترل نمايد 
ين شركت بمنظور عدم امكان ارتباط همزمان برق شهر و برق درايو از طريق دو كنتاكتور  عالوه بر امكاناتي كه در برد كنترل ا

مذكور به هر الكترو پمپ پيش بيني شده ، براي ضريب اطمينان كامل ، در حد فاصل كنتاكتورهاي مذكور، از قفل كن كنتاكتور 
  .اط همزمان دو كنتاكتور را به يك الكتروپمپ نميدهد نيز استفاده شده است كه با مكانيزم اله كلنگي به هيچ وجه اجازه ارتب

 در مـدار آن قـرار ميگيـرد و دور آن            ويـ درابا شروع مصرف آب ، ابتدا با فرمان برد كنترل اولين الكترو پمپ از طريق كنتـاكتور                  
  .گاه دارد متناسب با تغييرات فركانس برق خروجي از درايو چنان تنظيم ميشود كه فشار سيستم را كامالً ثابت ن

با افزايش مصرف آب فركانس برق خروجي از درايو و دور الكترو پمپ مذكور افزايش مييابـد تـا بـدانجا كـه فركـانس درايـو بـه                             
الكترو پمپ مذكور آزاد شده و همزمـان        و  يدرادر اين لحظه با فرمان برد كنترل ، بصورت آني كنتاكتور          . فركانس برق شهر برسد     
ر همان الكتروپمپ ميچــسبد تا الكترو پمپي كه از طريق مدار درايو به دور نامي رسـيده بـا همـان دور                      با آن كنتاكتور برق شه    

 در مـدار الكتـرو پمـپ        2 الكترو پمپ شماره     ويدراولي با برق شهر به كار خود ادامه دهد و درايو براي ارتباط از طريق كنتاكتور                 
 .بعدي قرار گيرد 

 همواره قـادر بـه تـامين دبـي          1 دور متغير ميگردد تا با مجموع دبي ثابت الكترو پمپ شماره             2از اين لحظه الكترو پمپ شماره       
حال اگر افزايش مصرف ادامه يابد ، فركانس برق اعمالي از طريق درايو به اين الكتـرو پمـپ                   . متغير سيستم در فشار ثابت باشد       

ايـن عمـل تـا    . همان طريق در مدار برق شهر قرار خواهد گرفت     نيز به فركانس برق شهر خواهد رسيد و اين الكترو پمپ نيز به              
رو پمـپ دور   ــالي به الكت  ـ اعم وي درا انس برق ـاز اين زمان فرك   . بدانجا ادامه خواهد يافت تا مصرف آب سير نزولي به خود بگيرد             

در اين زمان كنتاكتور بـرق      .  گردد    آن ، الكترو پمپ خاموش     ويدرامتغير كاهش مييابد تا به صفر برسد و با آزاد شدن كنتاكتور             
 همـان الكتـرو     ويدراشهر الكترو پمپي كه زودتر از بقيه وارد مدار درايو شده بود بصورت آني آزاد شده و همزمان با آن كنتاكتور                      

ابد پـس از    حال اگر سير نزولي مصرف ادامه ي      . پمپ ميچسبد تا اين الكترو پمپ مجدداً در مدار برق خروجي از درايو قرار گيرد                
  . مدتي فركانس درايو مجدداً به صفر خواهد رسيد و اين الكتروپمپ نيز خاموش خواهد شد

خاموش شدن الكترو پمپ ها به همين منوال ادامه مييابد تا آخرين الكترو پمپي كه ديرتر از بقيه در مدار درايو قرار گرفته بـود                         
 كنتـرل و  يدر تـابلو . ن نمايـد  ــــ ار ثابـت تامي ــدود را در فـش ـــ مـصارف مح دداً در مدار درايو قرار گيرد و با دور متغير           ــمج
رف آب به صفر برسد ، دستـگاه       كه مص يتا در صورت   ن امكان فراهم شده است    ين شركت ا  ير ا يدور متغ  يبوستر پمپ ها   ـــانفرم

  . خاموش شود و با آغاز مجدد مصرف آب ، دوباره روشن گردد 
   ساتينه صنعت تاسيساخت شركت گز ري دور ثابت و دور متغيهارپمپ  بوستيايمحاسن و مزا
  .ز است ير بوستر پمپ ها متمايل از ساي ذياين شركت با توجه به محاسن و مزاي ساخت ايبوستر پمپ ها

  ارمــــد.  بوسترپمپ هاي دو يا چند پمپه اين شركت به يك تابلوي برق مجهز ميباشد كه داراي  مدار فرمان و قدرت است -1



 

  
    
  
  
  . فرمان تابلوي برق داراي برد كنترل مجهز به سيستم هوشمند الكترونيكي قابل برنامه ريزي است  
     ، روپمپــشش الكت مپ ها و مجموعة الكترو پمپ ها تا هر يك از الكترو پ در هر برد كنترل عالوه بر امكان راه اندازي دستي-2

  .  پمپها وجود داردالكترو توانايي راه اندازي و كنترل اتوماتيك   
  لو ، ـــ برق ورودي تاب كليد اصلي براي قطع و وصل جريان در مدار قدرت از تجهيزات تابلويي با مشخصات مورد نياز از جمله-3

  ع و ــ جهت امكان قطي حرارتيدهايكل  پمپ ها ، كنتاكتورها و الكتروكليدهاي فرعي براي قطع و وصل جريان برق هر يك از   
پ ها و ـ پم الكترو پمپ ها از طريق مدار فرمان ، بي  متال ها براي كنترل بار اضافي الكترووصل اتوماتيك جريان برق   

  . ترمينال هاي مناسب استفاده شده است 
  اي ـــپمپ هروـالكت كليه،  كه موجب ميگردد در  طول عمر بوسترپمپ  )CHANGE OVER( پمپ ها  الكتروكار نوبتي -4

 .  آن به يك ميزان  كار كنند ةتشكيل دهند    
  ر   يسارد ــــو عملك  پمپ هاي بوسترپمپ جهت تعمير بدون تأثير در برنامه كنترلالكترو از مدار خارج كردن هر يك ازامكان -5

  . پمپ هاي بوسترپمپ وجود دارد الكترو    
  ش از ـــافزايش بي ه دليل بروز خرابي در لوله كشي و يانشتي در شبكه مصرف ب سيستم جلوگيري از هدر رفتن آب ناشي از -6

  .  پيش بيني گرديده است  آبحد مصرف    
   رف آبـــــط ايده آل مصــ قابليت برنامه ريزي و امكان تغيير محتواي برنامه براي حصول شراي-7
  شده در برد كنتــرل تابلوي   ش بيني يكي از بارزترين ويژگيهاي بوسترپمپ هاي اين شركت سيستم عيب ياب اتوماتيك پي -8

  :   ر است ي     برق آن بشرح ز
ك بوستر پمپ ، كار نرمــال آن را با   يگمنت است كه در حالت عملكرد اتوماتيك چراغ سون سيستم مجهز به يمدار فرمان س

 تجهيزات تابلويي به كار رفتـــه در صورتي كه عيبي در مدار كنترل و فرمان تابلوي برق و يا    .روشن نشان ميدهد oحرف 
درآن بروز كند، همچنين زماني كه سطح آب منبع ذخيره به حد شناور برقي كنترل حداقل سطــح برسد ويا شناور برقي 

 به صــورت چشمـــك زن نوع 9 الي0 و اعداد Z الي Aازحروف  خاص ي خرابياشكال شود ، چراغ مذكور با كدها ــاردچــ
  .ميدارد ماعالعيــب را  

با استفاده ب حاصل را در محل مناسب ي شده است تا بروز عينيش بي پي خاصي خروجي هانالي برق بوستر پمپ ترميدر تابلو
ب مذكور مربوط به كاهش سطح آب در ي كه عيا اشخاص مسئول اطالع دهد و در صورتيبه شخص ا چراغ چشمك زن ير ياز آژ

 جهت ممانعت از خشك كار كردن ، بوستر پمپ را ي آب منبع باشد ، ضمن اعالم خراب حداقل سطحيا شناور برقيره يمنبع ذخ
  .د ينمايخاموش م

   دور متغير ي هامحاسن و مزاياي بوسترپمپر يسا
  .كننده ميدهد  تي فشار احساس مطلوبي را به مصرففشار آب در هر زمان و در هر نقطه از ساختمان ثابت است و يكنواخ-1
  ي از ـناش،  متناسب با تغييرات مصرف صورت ميگيرد و هيچگونه تغييرات فشار الكترو پمپ هااهش تدريجي دورافزايش يا ك -2

 . ضربه قوچ در شبكه مصرف وجود ندارد  و به تبع آنپمپ هاالكتروروشن يا خاموش شدن آني    
  اير قسمتهاي ـــستهالك كوپلينگ ها و س، ا) ضربه قوچ ( شدن آني الكتروپمپ ها و خاموش با حذف ضربات ناشي از روشن -3

  .متحرك بوسترپمپ كاهش يافته و عمر مفيد آن افزايش مييابد   
  .ن مييابد ييبا كاهش استهالك بوسترپمپ هزينه سرويس و نگهداري آن بنحو چشمگيري پا-4
  .ردروشن يا خاموش شدن الكتروپمپ ها از حالت سكون تا دور مورد نياز به تدريج صورت ميگي-5
  



 

  
  
  
   مثلث  –  ستاره هت راه انـدازي نيازي به استفاده از كنتاكتورهاي كمكي و تايمر جــپمپ هاير تدريجي دور الكتروغيبدليل ت-6

   .نميباشد اسب و به باال 15 با قدرت پمپ هايالكترو
  تر پمپ ـ بوسهزينه برق  مصرفيبدليل روشن شدن آرام الكتروپمپ ها و حذف شدن شدت جريان راه اندازي الكتروپمپ ها ، -7

 . كاهش مييابد %50تا    
  فاده  از منايع ـــازي به استــــبه لحاظ تنظيم دائمي دور الكتروپمپ ها جهت تأمين مصارف لحظه اي آب در فشار ثابت ، ني-8

 .ديافراگمي نميباشد    
  غال ـــانه  را اشـــكمتري از موتورخانه يا پمپ خ بوسترپمپ فضاي  ،با حذف منابع ديافراگمي، ضمن صرفه جويي قيمت آن-9

 .ميگرددمينمايد و موجب افزايش فضاي سرويس ونگهداري يا اختصاص فضاي مذكور به ساير مصارف مورد  نياز    
ك ي كم و محدود به كار ي ساختمان كه مقدار آب مصرفي از بهره برداريك پمپ در اوقاتي از كار ممتد يري جلوگيبرا -10
قه با ي دق45قه تا ي دق5ن زمان از يا.  شده استينيش بيپ) SWITCHING(  كار پمپ هايض زمانيستم تعويمپ است، سپ

ت دارد كه پس از گذشت زمان مذكور الكتروپمپ در حال كار را خاموش و يستم قابلين سيا.  م استي قابل تنظ5 از يمضرب
  .د بوسترپمپ را فراهم آوردير مفش عميد و موجبات افزاي را روشن نمايالكتروپمپ بعد

  مصرفشروع آن با قابليت خاموش شدن بوستر پمپ دور متغير به هنگام قطع كامل مصرف آب و امكان روشن شدن مجدد -11
  .آب وجود دارد    

  مشخصات تجهيزات اصلي مورداستفاده در ساخت تابلوهاي بوستر پمپ 
  صنعت تاسيسات با گارانتي دائم برد كنترل ميكروپروسسوري ساخت شركت گزينه  -1
   .فرانسه  Telemecanique متال ساخت يه بي متال ، پاي ، بيد حرارتي كنترل فاز ، كنتاكتور ، قفل كن كنتاكتور ، كل-2
   .فرانسه Merlin Gerin كليدهاي اتوماتيك و مينياتوري همگي ساخت -3
مپ ـــروپـدرت الكتــناسب با قــــبا شدت جريان نامي مت فرانسه  Telemecaniqueا ي فنالند Vacon درايو ساخت -  4

  .ري دور متغيدر بوستر پمپ ها
  .  آلمانWikaساخت  ) تر يپرشرترانسم( سنسور فشار -5
درجه               با  كوره اي كي الكترو استات متناسب با تعداد و قدرت الكترو پمپ ها از ورق ســــياه با رنــگ با ابعاد قاب تابلو -6

  .IP54حفاظت 
  

  


