
 :  610APIخدمات قابل ارائه به انواع پمپ های سانتریفیوژ استاندارد 
 

 
 

 شرکت آصا API610ی مشخصات فنی پمپ ها
 API610 OH4 Pump 

 Head: 5-200m  ;   Capacity: 2.5-1500m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

API610 OH2 Pump 

 Head: 0-300m    ;     Capacity: 0-2600m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

 API 610 OH1 pump 

 Head: 0-240m   ;    Capacity: 0-2600m3/h  ;    

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

  

 API610 BB2 Pump 
 Head: 30-300m   ;   Capacity: 2.5-600m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast iron,SS304,SS316L,Duplex SS 

 

API610 BB1 Pump 
 Head: 10-320m   ;     Capacity: 15-4500m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCU 

 API610 OH5 Pump 

 Head: 4-120m   ;    Capacity: 3-600m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

 

API610 BB5 Pump 
 Head: 600-2500m   ;   Capacity: 30-1250m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Oil,Water,Chemical solution 

 Material: Carbon steel, chrome steel 

API610 BB4 Pump 
 Head: 740-2150m   ;   Capacity: 100-580m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Oil 

 Material: Carbon steel,chrome steel 

API610 BB3 Pump 
 Head: 200-1050m   ;    Capacity: 25-800m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCU 

 

PumpAPI610 VS5  
 Head: 2.5-110m   ;    Capacity: 5-400m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

API610 VS4 Pump 
 Head: 5-100m    ;    Capacity: 2-400m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Water, sewage , chemicals 

 Material: Carbon steel,chrome steel,stainless 
steel 

Pump API610 VS1 

 Head: 0-200m    ;    Capacity: 100-10000m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCU 

 

  API610VS6 Pump 
 Head: 0-800m   ;    Capacity: 0-800m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast steel, SS304, SS316, SS316Ti, 
SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, 
Hastelloy Alloy 

 

 

 

 :پمپدر زمینه  (آراز صنعت آسیا شرکت دانش بنیان تجهیز دوار آصا ) فعالیت 

-تاسیس و فعالیت خود را با مهندسی معکوس کلیه قطعات تجهیزات دوار )توربین 1385در سال 

پروژه ساخت در زمینه انواع پمپ ها  165پمپ ( آغاز نموده و بالغ بر  –توربواکسپندر  –کمپرسور 

 به اتمام رسانده است. 1398تا سال 
این شرکت با تدوین دانش ساخت دیگر برندهای معتبر در کلیه قطعات استاتیکی و دینامیکی این نوع  

و همچنین  پمپتخصصی طراحی  ها و با کمک نرم افزارهایپمپ تجهیزات و با استفاده از معادالت حاکم بر 

( و دانش و تجربه نیروی   hysis-solid work – catia – ansys – abaqus – fluent)نرم افزارهای عمومی 

،  ANSI , API 610 دستورالعمل استاندارد های  و همچنین شناخت کامل انسانی و آموخته های دانشگاهی

قدم در ساخت پکیج  1393انجام داده و از سال پمپ ها را  انواعپروژه طراحی و ساخت مربوط به  165بالغ بر 

با  APIپمپ های سانتریفیوژ گذاشته  و در حال حاضر شاهد ساخت پکیج کامل  پمپ های سانتریفیوژکامل 

 .شرکت آصا ) آراز صنعت آسیا ( هستیم  دانش و تکنولوژی 

) طراحی و محاسبات ترمودینامیکی  یفیوژپمپ های سانترشرکت تجهیز دوار آصا با داشتن دانش طراحی 

پمپ ها با سیاالتی و مکانیکی ( به عنوان یکی از شرکتهای صاحب دانش طراحی و ساخت پکیج کامل  –

لوله  -سیستم روغنکاری   –سیستم خنک کاری  –)سیستم کنترل، برق و ابزار دقیق  کلیه متعلقات جانبی

 اینیگر متعلقات ( می باشد و گام های موثری در بومی سازی مخازن تحت فشار و رطوبت گیرها و د –کشی 

 برداشته است . پمپ هانوع 

این شرکت فعالیت خود را در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده و در حال حاضر با دیگر صنایع از 

 جمله صنعت فوالد، صنعت خودروسازی، نیروگاهها  ...  و مجموعه های خصوصی همکاری دارد.
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ی شرکت آصاپمپ هادیگر مشخصات فنی 


SLURRY PUMP 

(Vertical Sump  Slurry Pump

)Pump

 Head: 0-40m 

 Capacity: 17-1267m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Abrasive slurry with large particle 

 Material: Cr27,Cr28,rubber liner material 

 Slurry Pump (For Low Abrasive 
Slurry) 

 Head: 5-60m 

 Capacity: 25-13860m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Weak abrasive slurry 

 Material: Cr27, Cr28 and rubber liner material 

 Slurry Pump (For Heavy 
Abrasive Slurry)

 Head: 9-95m   ;    Capacity: 3-5000m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Slurry 

 Material: Cr27,Cr28,CD4MCu,rubber liner 
material 

 Slurry Pump(Multistage Pump)

 Head: 15-355m    ;    Capacity: 10-350 m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Slurry 

 Material: Cast iron,SS304,SS316L,Duplex SS 

 Slurry Pump(Oil Lubrication 
High Head Pump)

 Head: 25-90m    ;    Capacity: 50-1800m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Ash 

 Material: Cr27,Cr28 

 Slurry Pump(Dredge Pump for 
Sand and Gravel)

 Head: 5-80m   ;    Capacity: 36-5040m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Slurry 

 Material: Cr27,Cr28 



 Slurry Pump(Horizontal Froth 
Pump)

 Head: 0-37m   ;    Capacity: 0-3151m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Slurry with froth 

 Material: CR27,Cr28,CD4MCu 

 Slurry Pump(Vertical Froth 
Pump)

 Head: 5-25m   ;    Capacity: 7-570m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Difficult tenacious froth 

 Material: Cr27，Cr28，CD-4MCu 

 Submersible Slurry Pump

 Head: 7-1500m   ;    Capacity: 3-55m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Slurry 

 Material: Metal or rubber 

 

MAGNETIC DRIVE PUMP

MCM Magnetic Driven Pump

 Head: 0-300m   ;    Capacity: 0.5-35m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: cast iron,cast steel,stainless 
steel,Hastelloy,Ti and Ti alloy and so on 

 Magnetic Drive Pump MZF 

 Head: 0-200m  ;    Capacity: 3-55m3/h 

 Pump type: Horizontal or Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: cast iron,cast steel,stainless 
steel,Hastelloy,Ti and Ti alloy and so on 

SEWAGE PUMP

Non clog Pump

 Head: 5-100m   ;   Capacity: 2-5500m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: city water, the sewage , chemicals 

 Material: Cast iron, Ductile cast iron, SS410, 
SS304 

Submersible Sewage Pump

 Head: 7-52m  ;    Capacity: 50-5660m3/h 

 Pump type: Vertical 

 Media: Liquid of Petrochemical industry 

 Material: Cast iron, ductile cast iron, SS410, 
SS304 

WATER PUMPCLEAN 

Suction -Stage,Double-Single
Centrifugal Pump

 Head: 8-140m 

 Capacity: 108-6500m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Media: Water 

 Material: Cast iron,Stainless steel 

Suction -Stage,Single-Single
Centrifugal pump (ISO Standard 
Single Suction Pump

 Head: 5-125m 

 Capacity: 6.3-1900m3/h 

 Pump type: Horizontal 

 Mdia: Water 

 Material: Cast iron 
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