
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH-BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BẰNG INOX ĐVT GIÁ 

1  
2CDX 120/30 

 

Mô tả sản phẩm : 
-Model: 2CDX 120/30 
-Công suất (HP): 3HP 
-Cột áp (M): 59-44 
-Lưu lượng (Lít/ phút): 40-150 
-Nguồn điện (V): 380 
-Nhiệt độ bơm được (Độ C): 60 
-Đường kính hút – xả (Mm): 42-34 
Ebara 2CDX 120/30 là kiểu bơm ly tâm hai tầng cánh cùng với thiết kế thành 
phần chạy bằng sức nước được chế tạo từ thép không gỉ AISI 304 thích hợp 
cho máy tăng áp bơm cấp nước sinh hoạt, trong công nghệ xử lý và bơm tưới 
trong nông nghiệp, hệ thống máy điều hoà, bơm nước sạch sinh hoạt. Bao 
gồm những chất lỏng có sự ăn mòn nhẹ. 

    

2  
2CDX 200/30 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Thông số kỹ thuật máy bơm Ebara 2CDX 200/30 
Nội dung Thông số 
Sản phẩm  
Bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/30 
Hãng sản xuất Ebara 
Loại Bơm ly tâm 2 tầng cánh 
Công suất (Kw) 2.2 
Lưu lượng (lít / phút) 60 – 210 
Cột áp  (m) 52 – 39.5 
Đường kính ống hút (mm) 49 
Đường kính ống xả (mm) 34 
Nhiệt độ chất lỏng 60oC 
Nguồn điện sử dụng 380V – 50Hz 
Ứng dụng trong Bơm tưới tiêu, rửa lọc, tăng áp 
Cánh bơm Inox 304 
Cấp độ bảo vệ IP55 
Con dấu cơ khí Carbon / Ceramic / NBR 

    



Lớp cách nhiệt F(155oc) 
Thân bơm, buồng bơm, động cơ Inox 304 
Áp lực 8 Bar 
SỬ DỤNG 
– Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2CDX 200/30 được ứng dụng rộng rãi để bơm 
nước, hút nước từ giếng, suối thác hồ, bồn, thủy cục.. trong gia đình, khách 
sạn, trường học, bệnh viện, công trình, nhà cao tầng… 
– Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2CDX 200/30 nhỏ gọn, dễ lắp đặt 
bảo trì. Đặc biệt có thể máy hoạt động êm ái. 
– Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái. 

3  
2CDX 200/40 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM :  
Hãng sản xuất Ebara 
Loại Trục ngang 
Công suất (Kw) 3 
Lưu lượng (m3/h) 0.21 
Cột áp (m) 63 
Đặc điểm khác Lưu lượng (m3/h) : 0.21 
Xuất xứ Ý 
SỬ DỤNG 
-Vận chuyển nước nóng, lạnh 
-Hệ thống bơm tăng áp – Booster 
-Hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt 
-Bơm tưới, tiêu, rửa lọc 
-Bơm dung dịch có độ ăn mòn 
-Ứng dụng trong công nghiệp và gia dụng 
-Ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm 

    



4  
2CDX 120/40 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM : 
Model 2CDX 120/40 
Công suất 3 Kw / 4 HP 
Đường kính Hút-Xả 42-34 
Điện áp 3 phase/380V 
Lưu lượng nước 40 ~ 150 lít/phút (2.4 ~ 9 m3/giờ ) 
Cột áp 68.5~ 52 m 
Áp suất vận hành max 8 bar 
Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm 
Bảo hành 12 tháng chính hãng 
Hãng sản xuất Ebara 
Xuất xứ Italia 
SỬ DỤNG : 
– Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2CDX 120/40 được ứng dụng rộng rãi để bơm 
nước, hút nước từ giếng, suối thác hồ, bồn, thủy cục.. trong gia đình, khách 
sạn, trường học, bệnh viện, công trình, nhà cao tầng… 
– Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara 2CDX 120/40 nhỏ gọn, dễ lắp đặt 
bảo trì. Đặc biệt có thể máy hoạt động êm ái. 
– Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái. 

   

BƠM LY TÂM HAI TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG     



5  
CDA 3.00 T 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM : 
Model CDA 3.00T 
Công suất 2.2 Kw / 3 HP 
Đường kính Hút-Xả 42-34 
Điện áp 3 phase/ 380V 
Lưu lượng nước 40~ 140 lít/phút (2.4 ~ 8.4 m3/giờ ) 
Cột áp 60.5~ 32 m 
Áp suất vận hành max 10 bar 
Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm 
Bảo hành 12 tháng chính hãng 
Hãng sản xuất Ebara 
Xuất xứ Italia 
SỬ DỤNG: 
Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Ebara CDA 3.00T với cấu tạo đầu bơm 
và vỏ motor bằng gang, giúp giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thấp 
nhưng vẫn giữ được công suất, lưu lượng, và cột áp ổn định. Được sử dụng 
rộng rãi trong cả công nghiệp và dân dụng, dùng để bơm dẫn nước sạch cho 
các tòa nhà, bơm nước sinh hoạt gia đình, bơm dẫn nước sạch cho các nhà 
máy, xí nghiệp... 
Thường sử dụng máy bơm nước công nghiệp 1 tầng cánh Ebara CDA 3.00T 
cho việc bơm nước từ đường ống thủy cục lên bồn chứa, bơm nước cho nhà 
máy công nghiệp có môi trường nhiệt độ cao, bơm nước nóng có nhiệt độ cao 
lên đến 90 độ C… 
Bơm ly tâm Ebara có cấu tạo khá đơn giản, khởi động máy nhanh, dễ dàng lắp 
đặt ở mọi vị trí mà không tốn nhiều diện tích sử dụng nhờ kích thước nhỏ. 
Máy bơm nước công nghiệp của Ebara được sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu R&D tập trung vào việc phát triển công 
nghệ và sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cấp cho thị trường 
các dòng sản phẩm máy bơm nước chất lượng tốt nhất. 

    



6  
CDA 4.00 T 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM : 
Model CDA 4.00T 
Công suất 3 Kw / 4 HP 
Đường kính Hút-Xả 49-42 
Điện áp 3 phase/ 380V 
Lưu lượng nước 50~ 190 lít/phút (3 ~ 11.4 m3/giờ ) 
Cột áp 67~ 48 m 
Áp suất vận hành max 10 bar 
Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm 
Bảo hành 12 tháng chính hãng 
Hãng sản xuất Ebara 
Xuất xứ Italia 
SỬ DỤNG : 
Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Ebara CDA 4.00T với cấu tạo đầu bơm 
và vỏ motor bằng gang, giúp giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thấp 
nhưng vẫn giữ được công suất, lưu lượng, và cột áp ổn định. Được sử dụng 
rộng rãi trong cả công nghiệp và dân dụng, dùng để bơm dẫn nước sạch cho 
các tòa nhà, bơm nước sinh hoạt gia đình, bơm dẫn nước sạch cho các nhà 
máy, xí nghiệp...  
Thường sử dụng máy bơm nước công nghiệp 1 tầng cánh Ebara CDA 4.00T 
cho việc bơm nước từ đường ống thủy cục lên bồn chứa, bơm nước cho nhà 
máy công nghiệp có môi trường nhiệt độ cao, bơm nước nóng có nhiệt độ cao 
lên đến 90 độ C… 
Bơm ly tâm Ebara có cấu tạo khá đơn giản, khởi động máy nhanh, dễ dàng lắp 
đặt ở mọi vị trí mà không tốn nhiều diện tích sử dụng nhờ kích thước nhỏ. 
Máy bơm nước công nghiệp của Ebara được sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu R&D tập trung vào việc phát triển công 
nghệ và sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cấp cho thị trường 
các dòng sản phẩm máy bơm nước chất lượng tốt nhất. 

    



7  
CDA 5.50 T 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 
Model CDA 5.50T 
Công suất 4 Kw / 5.5 HP 
Đường kính Hút-Xả 49-42 
Điện áp 3 phase/ 380V 
Lưu lượng nước 50~ 210 lít/phút (3 ~ 12.6 m3/giờ ) 
Cột áp 76.5~ 54 m 
Áp suất vận hành max 10 bar 
Kích thước đóng gói .. x .. x .. mm 
Bảo hành 12 tháng chính hãng 
Hãng sản xuất Ebara 
Xuất xứ Italia 
SỬ DỤNG : 
– Bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 5.50T  thích hợp cho việc tưới tiêu và xử 
lý nước thải ở các khu dân cư và khu công nghiệp 
– Thiết kế của Bơm ly tâm 2 tầng cánh  Ebara CDA 5.50T nhỏ gọn, dễ lắp đặt 
bảo trì, máy hoạt động êm ái 
– Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái. 

    

 


