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سیستم   یکی از اصلی ترین بخش های یک  (Booster Pump)  بوستر پمپ

 وزه افت فشار آب در طبقات باالییامر .آب رسانی در ساختمان است

 با نصب بوستر پمپ ها ساختمان یک معضل اصلی به حساب می آید که

 .به راحتی برطرف می شود

 عملکرد و لزوم استفاده از بوستر  شما در پایان این مقاله به طور کامل با نحوه

 .پمپ ها آشنا می شوید

 

 بوستر پمپ خانگی 
بوستر پمپ ها مجموعه ای از پمپ ها هستند که فشار سیستم را در یک 

 .سطح مشخص نگه می دارند

 

 عملکرد بوستر پمپ 
  با !حتما با کم بودن فشار آب در ساختمان های چند طبقه مواجه شده اید

 ست و الگوی خاصی اینکه میزان مصرف آب دائما در حال تغییر اتوجه به 

 جود ندارد، همیشه شاهد کاهش فشاربرای مصرف آب در یک ساختمان و

مشکل از بوسترپمپ ها استفاده  آب در طبقات باالیی هستیم برای حل

 .شودمی 



 

2 www.namatek.com 

 
 

  را افزایش می دهد و در بسیاری از بوستر پمپ، فشار آب درون لوله ها 

 این کار به کمک یک سنسور .د باعث بهبود سرعت جریان آب می شودموار

 می گیرد انجام می شود به محض اینفشار که در خروجی بوستر پمپ قرار  

 ز کند فشار سیستم کم شده و سیستمکه یک مصرف کننده شیر آب را با

 .کنترل دستور روشن شدن پمپ را صادر می کند
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 تفاوت پمپ و بوستر پمپ
  به فشار سیکل بستههای آب زمانی استفاده می شود که در یک  از پمپ

 و چیلر که آب دائما فن کویلدر یک سیکل بین  ثابت نیاز باشد برای مثال

 سیستم آب رسانیاما در    .در جریان است پمپ های دائم کار نصب می شود

 رف متغیر است و هر لحظه ممکن استو آتش نشانی به دلیل اینکه مص

 به صورت دائم  برای این که پمپ های مجموعه  فشار سیستم افت پیدا کند،

 .روشن و خاموش نشوند از بوستر پمپ ها استفاده می شود

 

 اجزای بوستر پمپ 
 پمپ -1

 تابلو برق -2

 .مجموعه بر عهده تابلو برق سیستم استوظیفه کنترل و برق رسانی به 

 

https://namatek.com/%D9%81%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84/
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 سوییچ فشار یا سنسور فشار -3

  یستم، از سوییچ های فشار متصل به برای کنترل و مانیتورینگ فشار س

 .کلکتور مجموعه استفاده می شود

 کلکتور و اتصاالت -4

 
 

 منبع دیافراگمی -5

 ، آب را با فشار درون خود نگه میمنبع دیافراگمییا  منبع تحت فشار

 آب باز می شود ،فشار آب ازدارد و در مواردی که مدت زمان کمی شیر 

 ار باعث کمتر روشن شدن بوستر پمپاین طریق تامین می شود. این ک

 .و نیز افزایش کارایی آن می گردد
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 jockey pump  پمپ پیشرو -6

 ی با پمپ های اصلی نصب می شوند وبه صورت مواز  پمپ های جوکی 

  که مدت زمان کمی شیر آب باز  هرگاه .ری دارندظرفیت خیلی پایین ت 

  نیاز شود، پمپ های پیش رو به جایو حجم آب کم در سیستم  شود

 .پمپ های اصلی روشن می شوند

 

 انواع بوستر پمپ 
 ینکه برای چه کاربردی استفاده میبوستر پمپ ها براساس نحوه کارکرد و ا

 :شوند به دسته های زیر تقسیم می شوند
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  اساس نحوه کارکردبر 
 

 پمپ های دور ثابت بوستر

 ود، بوسترپمپ های دور ثابت به یکاگر فشار سیستم به میزان ناچیز کم ش

 این کار باعث افزایش مصرف برق و باره با سرعت نامی روشن می شوند و

 . برای بهبود عملکرد بوسترپمپ ازکاهش طول عمر این پمپ ها می شود

 .ده می شودحالت دور متغیر استفا

 

 بوستر پمپ های دور متغیر

 انجام می  درایو یا اینورترسیستم کنترل پمپ های دور متغیر به کمک یک 

 رخشکنترلی سرعت چمتناسب با کاهش فشار آب و با یک لوپ  شود و

 .پمپ ها تنظیم می شود

 

 

 

https://namatek.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1/
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  بر اساس نوع کاربری 
 

 پمپ آب رسانی بوستر

  ژه بزرگ ساختمانی کار دشواری است آب رسانی به طبقات باالیی یک پرو

 سانی این مشکل را تا حدودی برطرفولی استفاده از بوسترپمپ های آب ر

 .کرده است

 

 بوستر پمپ آتش نشانی

 از طریق بوستر پمپ های آتش نشانیاطفاء حریق  فشار آب در سیستم

 آتش نشانی از چند پمپ دور متغیر در بوسترپمپ های .تامین می شود

استفاده می شود تا فشار آب مورد نیاز برای تجهیزات اطفاء حریق را فراهم 

 .کند
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