
שואבים 
לשלמות



המניע משאבות גאה להציג בפניך קטלוג של מוצרים אותם אנו מייצרים ומשווקים.

ושיפוץ משאבות לתחומי  בייצור, שיווק  ועוסקת מאז הקמתה   1937 נוסדה בשנת  החברה 
התעשיה, הבניה והחקלאות.

מלבד הייצור המקומי של משאבות מים, מייצגת החברה בארץ חברות מהמובילות בעולם 
באספקת משאבות וציוד נלווה איכותי.

ברשותנו מלאי גדול של משאבות ויכולת לתת מענה הולם לדרישות הלקוח תוך מתן ייעוץ 
גופים  קבלניות,  חברות  תעשייה,  מפעלי  נמצאים  לקוחותינו  בין  גבוהה.  ברמה  הנדסי  טכני 

בטחוניים, מוסדות ציבור ולקוחות פרטיים.

בפברואר 2020 נמכרה פעילות החברה לקבוצת סקופ מתכות, ותחתיה ממשיך צוות העובדים 
הוותיק והמקצועי של המניע משאבות את הפעילות.

נשמח להעביר לך מידע טכני מלא או הצעות לציוד לפי בקשתך.

בכבוד רב

שלמה אנגלר
 המניע משאבות

קבוצת סקופ מתכות בע״מ

לקוח יקר

מפעל החברה ת"א שנת 1947/8.

יחידה נגררת המשלבת משאבת ואקום ומשאבת מים שנבנתה 
בחברה בשנות החמישים.

מייסד החברה מאיר קולודני ז"ל, מחלוצי תעשיית 
המשאבות בארץ בתחילת שנות ה-30.

ראשוני תעשיית המשאבות בארץ-ישראל
בשנות ה-30.



משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי

דגם TSRM תוצרת המניע
להנעה עם מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 250 מק"ש
עומד/לחץ - עד 100 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה
In Line ישר לקו

 IHM דגם
להנעה עם מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 220 מק"ש
עומד/לחץ - עד 60 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה 
מונובלוק אנכי

דגם TSRV תוצרת המניע
להנעה עם מנועים 

ב-1450 ו-2900 סל"ד
ספיקה - עד 650 מק"ש

עומד/לחץ - עד 55 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי

דגם TSRM תוצרת המניע
להנעה עם מנועים ב-1450 סל"ד

ספיקה - עד 650 מק"ש
עומד/לחץ - עד 55 מטר 

משאבות
למערכות מיזוג

אויר, קירור וחימום
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משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי עם חבורי הברגה

STM, STC דגם
חבורי הברגה, מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 100 מק"ש
עומד/לחץ - עד 60 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה
SPLIT CASE חצוי אופקי

משאבות צנטריפוגליות 
במבנה אופקי

דגם TSR תוצרת המניע
להנעה עם מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 250 מק"ש
עומד/לחץ - עד 100 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי עם אוגנים

STN דגם
 DIN 24255 לפי תקן

חבורי אוגנים, מנועים ב-2900 סל"ד
ספיקה - עד 180 מק"ש

עומד/לחץ - עד 90 מטר 

משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי עם מאיץ כפול

STB דגם
חבורי הברגה, מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 30 מק"ש
עומד/לחץ - עד 110 מטר 

משאבות טורבינה במבנה
מונובלוק אופקי

STP דגם
חבורי הברגה, מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 3 מק"ש
עומד/לחץ - עד 55 מטר 

משאבות לאספקת מים
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משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי עם מאיץ כפול

STB דגם
חבורי הברגה, מנועים ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 30 מק"ש
עומד/לחץ - עד 110 מטר 
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משאבות צנטריפוגליות במבנה
DIN מונובלוק אופקי לפי תקן
דגם GZAS מנירוסטה 304

חבורי אוגנים, הנעה ב-2900 סל"ד
ספיקה - עד 75 מק"ש

עומד/לחץ - עד 57 מטר 

משאבות צנטריפוגליות 
במבנה מונובלוק אופקי 

עם מאיץ פתוח 
דגם BK מנירוסטה 304

חבורי אוגנים, הנעה ב-2900 סל"ד
ספיקה - עד 60 מק"ש

DL משאבות אנכיות רב דרגתיות דגם
להגברת לחץ והזנת דודי קיטור

ספיקה - עד 120 מק"ש
עומד/לחץ - עד 250 מטר

טמפ' - עד 110 מעלות

משאבות צנטריפוגליות במבנה
מונובלוק אופקי 

דגם WB,WB2 מנירוסטה 304
חבורי הברגה, מנועים 

ב-2900 סל"ד
ספיקה - עד 30 מק"ש

עומד/לחץ - עד 65 מטר 

 IN LINE משאבות במבנה ישר לקו
דגם GD מנירוסטה 304

חבורי אוגנים, הנעה 
ב-2900 סל"ד

ספיקה - עד 24 מק"ש
עומד/לחץ - עד 20 מטר 

משאבות נירוסטה
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משאבות למערכות מיזוג אויר, 
קירור וחימום   

HELIX V סדרת
משאבה צנטריפוגלית רב-דרגתית במבנה אנכי.

.IN-LINE חיבורים מאוגנים בתצורת
יעילות גבוהה, ריתוכי לייזר, מיטוב זרימה 

בטכנולוגיה מתקדמת.
מאיצים, מנתבי זרימה ומבנה עמידים לקורוזיה.

תחזוקה קלה ופשוטה.
מאושר למי שתיה ע"פ התקן האירופאי.

CronoBloc BL סדרת
משאבה צנטריפוגלית בתצורת מונובלוק 

אופקית.
חיבורים מאוגנים.

יעילות גבוהה, מיטוב זרימה בטכנולוגיה 
מתקדמת.

כל חלקי הברזל בעלי ציפוי המבטיח 
עמידות גבוהה לקורוזיה ואורך חיים ארוך.

תחזוקה קלה ופשוטה.

IP-E סדרת
משאבה עם מערכת בקרה מובנית בתצורת 

מונבלוק אנכית.
.IN-LINE חיבורים מאוגנים בתצורת

חיסכון באנרגיה ע"י שליטת הבקר המובנה 
על הזרם הנמשך.

ניתן לחיבור למודולי תקשורת לחיבור 
למרכז בקרה.

תצוגה דיגיטלית נוחה.
הגנות חשמליות ותרמיות מובנות.



7

Stratos PICO סדרת
משאבה קומפקטית עם מערכת בקרה מובנית.

חיבורים מתוברגים.
חיסכון באנרגיה ע"י שליטת הבקר המובנה על 

הזרם הנמשך.
צג דיגיטלי.

תחזוקה קלה ופשוטה.
הגנות חשמליות ותרמיות מובנות.

STAR RS סדרת
משאבה קומפקטית עם מערכת בקרה מובנית.

חיבורים מתוברגים.
3 מהירויות מוגדרות מראש 

וניתנות לבחירה.
התקנה קלה ופשוטה.

VeroTwin DPL סדרת
TWIN HEAD משאבה צנטריפוגלית

בתצורת מונובלוק.
.IN-LINE חיבורים מאוגנים בתצורת

מבנה קומפקטי ושימושי.
כל חלקי הברזל בעלי ציפוי המבטיח עמידות 

גבוהה לקורוזיה ואורך חיים ארוך.



משאבות צנטריפוגליות
 PROLAC HCP דגם

סדרת דגל של INOXPA מציעה 
את רמת הסניטריה הגבוהה 

ביותר לתעשיות המזון, הפארמה 
והקוסמטיקה לזורמים בעלי 

צמיגות נמוכה.

משאבות צנטריפוגליות 
הליקואידיות

 RV דגם
משאבות עם מאיץ בורגי מיוחד 

המתאימות להעברת נוזלים 
וחלקיקים מוצקים או נוזלים 

בעלי צמיגות בינונית שבד"כ אינם 
מתאימים למשאבות צנטריפוגליות, 
בצורה עדינה תוך פגיעה מינימלית 

במדיה הנשאבת.

משאבות צנטריפוגליות
 HYGINOX SE דגם

משאבות סניטריות לתעשיות המזון, 
הפארמה והקוסמטיקה מציעות 

שילוב מצוין של מחיר ותמורה.

משאבות תעלה צידית
 ASPIR SELF-PRIMING דגם

לשימוש בתעשיית המזון, התרופות 
והקוסמטיקה. 

מיועדות במיוחד להעברת נוזלים 
המכילים אוויר או גז. 

בעלות יכולת יניקה מעומק 
.CIP ומשמשות בעיקר להזרמת נוזל

משאבות סניטריות למזון 
ופרמצבטיקה
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משאבות פוזיטיביות לוב גיר
 SLR דגם

 INOXPA סדרת דגל של
מציעה את רמת הסניטריה הגבוהה 

ביותר לתעשיות המזון, הפארמה 
והקוסמטיקה לזורמים בעלי צמיגות 

בינונית או גבוהה תוך פגיעה 
מינימלית במדיה הנשאבת.

משאבות צנטריפוגליות עם מאיץ גמיש 
 RF דגם

משאבות בעלות מאיץ גומי גמיש 
מאפשרות פעולה דו-כיוונית של המשאבה, 

כמו גם יניקה מעומק.
מבנה SELF PRIMING המאפשר הפרדת אוויר/

גז הכלוא בזורם הנשאב. המשאבות יכולות 
לשאוב נוזלים בצמיגות נמוכה או גבוהה, 

עם/ללא חלקיקים.

משאבות פוזיטיביות חילזון
 KIBER KS/KSF דגם

משאבות בעלות יכולת שאיבת 
זורמים בעלי צמיגות בינונית וגבוהה. 

 SELF PRIMING מבנה
המאפשר הפרדת אוויר/גז 

הכלוא בזרם הנשאב.
מספקות ספיקה אחידה 
בטווח רחב של צמיגויות.
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משאבות
לתעשיה

משאבות ואקום טבעת מים
Liquid Ring Pump

יניקה עצמית
Side Channel

משאבות למים חמים ושמן תרמי

VU, VH, VHC סדרת
ספיקה - עד 1,600 מק״ש.

ואקום - עד 33 מיליבר.

TOE סדרת
ספיקה - עד 1,600 מק״ש.

ואקום - עד 33 מיליבר.

מבנה ישר לקו
TOEGI סדרה

הנעה מגנטית
ספיקה - עד 540 מק״ש.

עומד/לחץ - עד 100 מטר.
.1800c מים חמים  - עד
.4000c שמן טרמי - עד

V סדרת
ספיקה - עד 350 מק״ש.
ואקום - עד 33 מיליבר.



יניקה עצמית
Side Channel

משאבות טורבינה

הזנת
דודי קיטור

SK, ASK סדרת

ES סדרת

אטם מכני או
הנעה מגנטית

ספיקה - עד 11 מק"ש. 
עומד/לחץ - עד 110 מטר.

.1600c מים חמים  - עד
.1800c שמן - עד

ספיקה - עד 110 מק"ש.
עומד/לחץ - עד 600 מטר.

.1200c טמפ׳  - עד ספיקה - עד 35 מק"ש.
עומד/לחץ - עד 350 מטר.
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משאבות
לתעשיה

סוג מאיץ

80060וורטקס

2,40070תעלה
35090חצי 
500140סגור

עומד מטר ספיקה מק״ש

משאבות מונובלוק אופקי
ספיקה - עד 250 מק"ש

עומד/לחץ - עד 60 מטר

משאבות מבנה אופקי עם
DIN24255 בית מיסבים לפי

ספיקה - עד 350 מק"ש
עומד/לחץ - עד 100 מטר

יציקה
פלב״מ 316

מתכות מיוחדות

חומרי מבנה

מגוון סוגי 
מאיצים

יכולת שאיבת
מוצקים

ונוזלים שוחקים

משאבות
ROTOJET
משאבות לחץ גבוה
PITOT TUBE בשיטת

ספיקה - עד 170 מק"ש
עומד/לחץ - עד 1676 מטר



משאבות
דיאפרגמה
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משאבות מכאניות 
 ARMSTRONG תוצרת

להשבת מי עיבוי )קונדנס( 
ממערכות קיטור, מופעלות בעזרת 

לחץ קיטור/אויר

משאבות פנאומטיות ברמת איכות גבוהה ביותר
.TUV NORD מאושרות בתקן האירופאי ובתקן

 ,PVDF ,מגוון חומרי מבנה: אלומיניום, פוליפרופילן 
ברזל ונירוסטה 316.

דיאפרגמות מ-BUNA, סנטופרן, טפלון ווייטון.
מידות: "3-"1/4 לטווח רחב של ספיקות.

אחריות לשנתיים.

ניתן לקבל לפי דרישה:
FDA משאבות נירוסטה עם אישור מזון  •

ATEX משאבות מאושרות בתקן  •
•  משאבות אלקטרו-מכאניות

TIGER  משאבות מים עם מנוע בנזין דגם
משאבה מונעת בנזין, המאפשרת פתרון שאיבה במקומות 

ללא גישה לחשמל.
בעלת יכולת יניקה עצמית ויניקה מעומק של 

עד 7 מטרים.
תצורת "סקיד" נוחה לנשיאה ולשינוע.

מתאימה לשאיבת מים דלוחים.
  



משאבות יניקה עצמית
ספיקה - עד 727 מק"ש
עומד/לחץ - עד 64 מטר

מעבר חופשי - עד 75 מ״מ

משאבות
יניקה

עצמית

משאבות
לשאיבת שפכים

 Torque-Flow משאבות
מאיץ מוסט לאחור  

ספיקה עד 1,000 מק"ש 
עומד/לחץ עד 70 מטר 

לשאיבת שפכים, בוצה, כימיקלים, 
חומרים אברסיביים ונוזלים 

עם מוצקים גדולים

 Chop-Flow משאבות
משאבה קוצצת תוך כדי שאיבה  

ספיקה עד 2,000 מק"ש 
עומד/לחץ עד 34 מטר 

לשאיבת שפכים, נוזלים בתעשיית המזון, 
במעכלים במט"שים   

Screw Pump משאבות
  Clog-free נצילות גבוה, מאיץ בורגי

ספיקה עד 4,500 מק"ש 
עומד/לחץ עד 69 מטר 

לשאיבת בוצה, שפכים, ביוב לא מסונן, 
נוזלים בתעשיית המזון   
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 VS סדרה
מעבר חופשי עד 80 מ"מ

להנעה ב-2900 סל"ד
ספיקה - עד 95 מק"ש

עומד/לחץ - עד 26 מטר.

 VS סדרה
מעבר חופשי עד 100 מ"מ

להנעה ב-1450 סל"ד
ספיקה - עד 130 מק"ש

עומד/לחץ - עד 19 מטר.

משאבות טבולות לביוב ביתי
  SCOPE דגם

  VORTEX מאיץ מסוג
כולל מצוף פיקוד אוטומטי

ספיקה - עד 47 מק"ש
עומד/לחץ - עד 13 מטר

מנוע - עד 2 כ"ס
 

משאבות טבולות לביוב ביתי
מברזל יציקה
VORTEX דגם

תוצרת COMEX איטליה 
כולל מצוף פקוד אוטומטי

ספיקה - עד 18 מק"ש

DW משאבות טבולות דגם
לשאיבת מי תהום עם שאריות 

אדמה, חול ובנטונייט
ספיקה - עד 150 מק"ש

עומד/לחץ - עד 50 מטר
קרור עצמי, מאיץ מפלדת

כרום מוקשה

משאבות טבולות ומתקנים 
לתחנות שאיבה ומט"שים

משאבות טבולות
לביוב גולמי

תוצרת HQ איטליה 

משאבות טבולות גובה 0 
VENEZIA דגם

משאבות טבולות לשאיבה 
עד גובה 2 מ״מ

מבנה מחומרים פלסטיים 
ללא שימוש בברגים, 

כולל שסתום אל חוזר 
ומפסק מצוף מובנים.

ספיקה - עד 12 מק״ש.
עומד/לחץ - עד 12 מטר.
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משאבות טבולות 
S-WP סדרת

 S-WP5 עד S-WP1 דגמי
  DN600 עד DN50-חיבורים מ

ספיקות  עד 4,000 מק"ש 
עומד/לחץ - עד 105 מטר.  
מנועים עד 90 כ"ס ב-1450 

או 2,900 סל"ד.

משאבות חיצוניות
S-WN סדרת

 S-WN5 עד S-WN1 דגמי
  DN600 עד DN50-חיבורים מ

ספיקות עד 4,000 מק"ש 
עומד/לחץ - עד 105 מטר.  

מנועים עד 90 כ"ס ב-1450 או 
2,900 סל"ד.

 DIG משאבות
משאבות יניקה עצמית למים 
נקיים ודלוחים מברזל יציקה
במבנה מונובלוק אופקי עם  

מנועי חשמל
ספיקה – עד 100 מק"ש

עומד/לחץ – עד 25 מטר
יניקה עד עומק 7 מטר

 UKMS משאבות
משאבות יניקה עצמית לשאיבת מים 

נקיים, ביוב ובטונייט
משאבה ציר חופשי אופקית על בסיס 

משותף עם מנועי דיזל או חשמל
ספיקה – עד 730 מק"ש

עומד/לחץ – עד 40 מטר
יניקה – עד עומק 7 מטר

 

משאבות טבולות לביוב וניקוז
 משאבה טבולה לביוב 

VORTEX עם מאיץ מסוג
ספיקה עד 42 מק"ש

עומד/לחץ - עד 16 מטר
מעבר חופשי עד 80 מ"מ 

 

יניקה עצמית
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לשימוש בתחנות שאיבה לשפכים 
ושינוע בוצה ולהשקייה.

 ספיקה - עד 40,000 מק"ש
גובה הרמה - עד 12 מטר

 ספיקה - עד 300 מק"ש.
עומד/לחץ - עד 80 מטר.
מעבר חופשי עד 100 מ"מ

 ספיקה - עד 540 מק"ש.
עומד/לחץ - עד 80 מטר.
מעבר חופשי עד 150 מ"מ

Vortex מאיץ
מאיץ אידיאלי לשאיבת ביוב גולמי

מעבר חופשי מלא למניעת סתימות
יכולת העברת מוצקים גדולים

שחיקה נמוכה של המאיץ

טבולות לביוב 
DWP

חיצוניות לביוב 
BWP

מאוררי שטח

משאבות 
ארכימדס

בורגיות



משאבות מברזל יציקה
עם מאיצים מסוג 

VORTEX
   SINGLE CHANEL

MULTI BLADE
מעבר חופשי - עד 140 מ"מ

ספיקה - עד 500 מק"ש

משאבות מנירוסטה 316
ומברונזה ימית

מעבר חופשי - עד 100 מ"מ.
ספיקה - עד 500 מק"ש.
עומד/לחץ - עד 82 מטר

מדחף מיציקת נירוסטה
316 ללא ריתוך

שיטות 
התקנה

להתקנה ניידת 
על רגלית

בתא יבש עם רגלית 
ומעטפת קירור חיצונית

חיבור מהיר תחתון 
למסילות

P
להתקנה ניידת על 

רגלית עם 
קשת והברגה

S

E

R

מיקסרים
טבולים 
לערבול 

וסחרור בוצה
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משאבות כיבוי אש למאגר
תחתון במבנה טורבינה אנכית
להנעה עם מנועי דיזל וחשמל

  500-5000 GPM ספיקה
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משאבות כיבוי אש עם מנועי דיזל
  250-5000 GPM ספיקה

לוח פיקוד מאושר
UL/FM

משאבות כיבוי אש עם מנועי חשמל
SPLIT CASE במבנה חצוי אופקי

או END SUCTION יניקת קצה
   250-5000 GPM ספיקה

משאבות
כיבוי אש

מאושרות
UL/FM

משאבות עזר 
Jockey



S

"סילוקית 500"
מתקן אוטומטי למטבחון, 
מכונת כביסה ומדיח כלים.

"סילוקית 3000"
ריסוק לאיסוף,  אוטומטי  מתקן 
וסילוק שפכים מהאסלה לצנרת 
הביוב. מאפשר הוספת שרותים
במרתף, במקלט או בכל מקום
4" לצנרת  מראש  הכנה  אין  בו 

נבדק על ידי 
מכון התקנים 

900/1לפי תקן ישראלי 
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תוכנה לבחירת משאבות 
וציוד טכני

BIM ספרייתRevit קבצי -

התוכנה מאפשרת:

בחירת משאבות מתוצרת "המניע משאבות" וחברות נוספות המיוצגות בארץ ע"י סקופ מתכות.   .1
     ניתן לבחור משאבות לאספקת מים, הגברת לחץ, מערכות מיזוג אויר, טבולות וכיבוי אש

     כמו כן יש אפשרות להציג גרפים של המשאבות עם שינוי תדר .

2.  בחירת ציוד טכני המשמש במערכות מיזוג אויר ואינסטלציה: מגופים, ברזים, אל חוזרים, מסננים, 
     מחברי התפשטות, מפחיתי לחץ, שסתומי בטחון, מדי לחץ וטמפרטורה.

עם המעבר לשימוש הולך וגובר בתכנון בשיטת BIM, מידול בתלת מימד של אלמנטים המשמשים בשלל 
מבנים כמו גורדי שחקים, מבני ציבור, מגדלים ומרכזי אנרגיה, "מידלנו" בסקופ מתכות את המשאבות והציוד 

 RFA הטכני: למעלה מ-25 משפחות מוצרים שונות הכוללות יותר מ- 200 פריטים שניתן לטעון בקלות כקובץ
לפרויקט, כולל מק"ט סקופ בכל פריט!

ספריית ה-BIM של סקופ נוצרה כדי לסייע למתכננים בעבודת התכנון. 
קבצים אלה מיועדים לעבוד עם תוכנת Autodesk Revit לתכנון.

.www.scope.co.il :ניתן להוריד מאתר סקופ מתכות ישירות את הקבצים לשימושכם מאתר סקופ

www.scope.co.il :להורדת התוכנה הכנסו לאתר סקופ
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דגשים בהזמנת 
והפעלת משאבות

22

כיצד משפיע שינוי תדר על נתוני 
העבודה של המשאבה?

כיצד לחשב הספק עבודה 
של משאבה?

1. בעת הזמנת ציוד
למשאבות אנכיות המותקנות בחוץ יש להזמין כובע  הגנה בפני כניסת מים דרך מאורר המנוע  )"כובע סיני"(

למשאבות אנכיות יש לציין כוון אוגני כניסה ויציאה )במידה ולא יוגדר אזי יהיה 180 מעלות(

2. בעת התקנת הציוד
למשאבות אופקיות עם בסיס יש לוודא שכל ברגי הבסיס מחוברים

יש לוודא כי בעת חיבור אוגני הצנרת לאוגני המשאבה לא תווצר כל מתיחות שתגרום למאמצים במשאבה 

3. בעת הפעלת הציוד
יש לוודא כוון סבוב המנוע לפי חץ כוון סיבוב )לרוב עם כוון השעון כאשר עומדים מאחורי המנוע(. 

במתקנים בהם אין חשמל קבוע יש לוודא שלא היה היפוך פאזה לאחר הפעלה.

נקודת עבודה של המשאבה - יש לוודא שהפרש הלחצים בין כניסה ליציאה תואם לנקודת העבודה עבורה 
הוזמנה המשאבה

יש לוודא כי זרם המנוע בעבודה סביר - צריך להיות עד 80% מזרם העבודה הרשום על המנוע 

משאבות אופקיות על בסיס - בצוע שוור בין משאבה ומנוע טרם הפעלה. שחרור אויר מהמערכת 

4. בעת עבודה
לוודא שאין רעשים חריגים מאזור המשאבה, המקשר או המנוע. 

במידה ונשמע רעש של חצץ במשאבה - בעיית קויטציה - יש לטפל מידית על ידי סגירת ברז ביציאה או 
חריטת מאיץ

במשאבות אופקיות עם בית מיסבים יש לוודא מפלס שמן תקין בבית המיסבים 

כאשר משנים את תדר המנוע, מהירות הסיבוב של 
המשאבה )N( משתנה באופן ליניארי. 
ההשפעה על בצועי המשאבה תהיה : 

Q2 
= 

  N2                                    ספיקה - Q
Q1      N1                                                     

H2  
=

  ( N 2 (²                    )עומד )לחץ - H
H1      ( N 1 (²                                                   

P2  
=

 ( N 2 (³                            הספק - P
     P1     ( N 1 (³                                                     

P - הספק בכ"ס            
Q - ספיקה במק"ש

H - עומד )לחץ( במטר
Eff - נצילות המשאבה בשבר עשרוני

P (HP( = Q (m3/h( x H (m( 
           270 x Eff                      



פרוייקטים
משאבות המניע מותקנות 

במערכות אספקת מים,
מיזוג אויר, כיבוי אש 

וטיפול בשפכים
באלפי פרוייקטים בישראל

 UL/FM משאבות כיבוי אש  מאושרות
במחלבת תנובה אלון תבור

מגדל השחר - גבעתיים
מערכת מיזוג

בית חולים בלינסון,
פתח תקוה

פארק דניב, פתח תקוה

משאבות לתעשיה מפעל על בד

משאבות לשאיבת ביוב גולמי 
העובדות בטור ללחץ 16 אטמ' 

 ביתר עילית

משאבות למערכת מזוג במפעל טבע
ירושלים

המגדל העגול והמגדל המרובע
מרכז עזריאלי, תל-אביב

נתב"ג

משאבות יניקה עצמית
אבן קיסר
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www.scope.co.il www.hamenia.co.il

pumps@scope.co.il

המרכבה 75, פארק תעשיות "ראם", בני עי"ש

טל : 08-8631040

איטליהאיטליה

הולנד איטליה

איטליה

איטליה

דנמרק ספרד

ארה״ב

ארה״ב ארה״ב

גרמניה

גרמניה
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