
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Booster Pump 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

با بوستر پمپ،   ییآشنا
 اجزا و انواع آن
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در  ی آب رسان ستمیس کی یابخش ه  نیتر  ی از اصل ی ک ی بوستر پمپ
  کیساختمان  یی افت فشار آب در طبقات باال امروزه .ساختمان است

 ی نصب بوستر پمپ ها به راحت با که دیآ ی به حساب م  ی معضل اصل
مقاله به طور کامل با نحوه عملکرد و لزوم  نیا در  .شود ی برطرف م 

 .شد دی نوع پمپ ها آشنا خواه نیاستفاده از ا

 

 ست؟یمپ چبوستر پ 1#
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 شی افزا یاز پمپ ها ی در واقع نوع (Booster Pumps) پمپ ها بوستر
به مصرف کننده  هیرساندن آب از منبع اول یبرا عموما فشار آب هستند که 

  ع ی نوع پمپ در صنا نیاز ا استفاده .شوند ی با فشار مشخص، استفاده م 
توان به پمپاژ آب در  ی آن م  یکاربردها نیشتر یاست؛ اما از ب جی را ی مختلف

استفاده از   با .به باال اشاره کرد نی بلند مرتبه از طبقات پا  یساختمان ها
فشار   با شود و ی م  افتیدر هینوع پمپ ها آب با فشار کم از منبع اول نیا

 .شود ی طبقات ساختمان ارسال م ر یباالتر به سمت سا

 

 عملکرد بوستر پمپ  2#

  ی م  شیبوستر پمپ، فشار آب درون لوله ها را افزا میکرد انیکه ب همانطور
کار  نیا .شود ی آب م  انیاز موارد باعث بهبود سرعت جر یار یدهد و در بس

  ی انجام م ردیگ ی پمپ قرار م یسنسور فشار که در خروج کیبه کمک 
  ستمیآب را باز کند فشار س ریمصرف کننده ش کیکه  ن ی محض ا به .شود

  ستمیس شود و  ی م  یی کاهش فشار توسط سنسور شناسا نیکم شده و ا
  ی داخل ستمی س عملکرد .کند ی کنترل دستور روشن شدن پمپ را صادر م

به فن است که با استفاده از چرخش پره هوا را جا به  هیبوستر پمپ ها شب
به چرخش درآمده و  ی داخل یپروانه ها زینوع پمپ ن نیا در .ندک ی جا م

توان گفت بوستر    ی م گرید انیب به .شوند ی فشار آب م  شیسبب افزا
  یبرا رایز هستند؛ وژیفیسانتر ایاز مرکز  زیگر یپمپ ها از خانواده پمپ ها



 

3 www.namatek.com 

چند پروانه   ای  کیاز مرکز  زیگر یرو یفشار آب از ن شی پمپاژ کردن و افزا
 .کنند ی استفاده م 

 

 

 بوستر پمپ  یاجزا 3#

  یدارا ی بوستر آب همگ یپمپ ها دکننده،ی توجه به مجموعه تول بدون
 .پمپاژ را بر عهده دارند ی اساس نقش هستند که ری ز ی اصل یبخش ها

سازنده با  یاجزا ریاست بر اساس برندها و انواع مختلف آن ها سا ممکن
 .متفاوت باشند  گرید کی

 موتور  •

  ی ک یچرخاندن پروانه ها بر عهده موتور الکتر فهینوع پمپ ها وظ نیا در
 .است
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 ها  پروانه •

ثابت و چرخش توسط موتور، آب را به   یها غهیها با داشتن ت  پروانه
 .کنند ی از مرکز چرخانده و جا به جا م زی گر یرو یکمک ن

 یو خروج  یورود یرهایش •

 .شوند ی وارد کردن آب به پمپ و خارج کردن آن استفاده م  یاجزا برا نیا

 آب  ی دب ایفشار  یر یاندازه گ یسنسورها •

سنسورها در   نی نقش ا می قبل اشاره کرد یکه در بخش ها همانطور
 .زمان روشن و خاموش شدن پمپ است صیتشخ

 یافراگمید منبع  •

دارد   ی د نگه مآب را با فشار درون خو ،یافراگمیمنبع د  ایتحت فشار  منبع 
 نیشود، فشار آب از ا ی آب باز م  ریش ی که مدت زمان کم یو در موارد

 زیکار باعث کمتر روشن شدن بوستر پمپ و ن نیا .شود ی م  نیتام قیطر
 .گردد ی آن م یی کارا شیافزا

 

 انواع بوستر پمپ  4#

  ی م  میتقس ریز  یکارکرد و کاربرد به دسته ها پمپ ها براساس نحوه بوستر
 :شوند
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 بر اساس نحوه کارکرد 1-4#

دور ثابت و دور  ی پمپ ها به دو دسته اصل نی کارکرد ا وهیتوجه به ش با
 .شوند ی م  میتقس  ریمتغ

 دور ثابت یپمپ ها بوستر (1

 

دور ثابت به  ی کم شود، بوستر پمپ ها زیناچ زانیبه م ستمیفشار س اگر
مصرف   شیکار باعث افزا  نیا شوند و ی روشن م  ی باره با سرعت نام کی

  نیبهبود عملکرد ا یبرا .شود ی پمپ ها م  نیبرق و کاهش طول عمر ا
 .شود ی استفاده م ریپمپ از حالت دور متغ
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 ر یدور متغ یبوستر پمپ ها (2

 

  ی انجام م  نورتری ا ای  ویدرا کی کمک  به ریدور متغ یکنترل پمپ ها ستمیس
سرعت چرخش   ی لوپ کنترل کیبا کاهش فشار آب و با  متناسب شود و

 .شود ی م  میپمپ ها تنظ

 یبر اساس نوع کاربر  2-4#

  ی آب رسان  ستمی بوستر پمپ ها مورد استفاده در س ی دسته کاربرد اصل  2
 .است ی ساختمان و آتش نشان 
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 یپمپ خانگ بوستر (1

 

است   یکار دشوار  ی پروژه بزرگ ساختمان  کی یی به طبقات باال ی رسان آب
برطرف   یمشکل را تا حدود نیا یخانگ یاستفاده از بوستر پمپ ها ی ول

 .کرده است

 یبوستر پمپ آتش نشان  (2
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  ی آتش نشان یبوستر پمپ ها قی از طر قیاطفاء حر ستم یآب در س فشار
 ری از چند پمپ دور متغ ی آتش نشان  یبوستر پمپ ها در .شود ی م  نی تام

را   قیحر یاطفا  زات ی تجه یبرا ازیشود تا فشار آب مورد ن ی استفاده م 
 .فراهم کند
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 تفاوت پمپ و بوستر پمپ 5#

بسته به فشار   کلیس کیشود که در  ی استفاده م  ی آب زمان یپمپ ها از
که آب دائما   لری و چ لیفن کو نیب کلیس کیمثال در  یباشد برا ازیثابت ن
آب   ستمیدر س اما .شوند ی دائم کار نصب م یاست پمپ ها انیدر جر
است و هر لحظه ممکن   ریمصرف متغ نکهیا لیبه دل ی و آتش نشان  ی رسان

مجموعه به   یکه پمپ ها نیا  یبرا کند، دایافت پ ستمیاست فشار س
 .شود ی تفاده م صورت دائم روشن و خاموش نشوند از بوستر پمپ ها اس 


