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CMB 4.00T 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 
Model CMB 4.00T 

Công suất 3 Kw / 4 HP 

Đường kính Hút-Xả 60-42 

Điện áp 3 phase/ 380V 
Lưu lượng nước 100~ 280 lít/phút (6 ~ 16.8 m3/giờ ) 

Cột áp 45~ 33.5 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 : 

Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Ebara CMB 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 CMB 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. 
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CMB 5.50T 

 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Model: CMB 5.50T 
Công suất (HP) : 5.5HP 

Cột áp (M): 54-43 

Lưu lượng (Lít/ phút): 100-280 

Nguồn điện (V): 380 
Nhiệt độ bơm được (Độ C): 90 

Đường kính hút - xả (Mm): 60-42 

Bảo hành:12 tháng 
Xuất xứ: ITALIA 

Hãng sản xuất: EBARA 

SỬ DỤNG : 

- Buồng bơm bằng gang và cánh bơm bằng đồng không gỉ sét do đó bơm được các 
chất lỏng có độ ăn mòn cao. 

- Sử dụng bơm cho tăng áp, cung cấp và xử lý nước, cung cấp 1 lượng nước lớn dùng 

trong thủy lợi, nhà máy, công trình, dự án, sử dụng cung cấp nước cho tòa nhà, khu 
dân cư, hệ thống cung cấp nước sạch. 

- Đặt biệt phốt máy bằng Inox và có thể đáp ứng tốt các yêu cầu khắc khe của Quý 

khách. 
- Có hệ thống bơm và hê thống điều hòa nhiệt độ. 

- Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn. 

- Máy được thiết kế gọn nhẹ, không chiếm không gian, dễ dàng di chuyển. 

- Máy được thiết kế chuyên dụng để bơm hút chất lỏng, rất hiệu quả trong việc bơm 
nước, dẫn nước. 

- Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CMB 5.50T 5.5HP bơm được nước nóng ở nhiệt độ 

80 độ C và nước lạnh. 

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: 
- Class F: Cấp chịu nhiệt của vật liệu cách điện và cuộn dây lớn nhất là 1550C. 

- IP55: Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, nó không thể ngăn chặn sự 
xâm nhập bụi hoàn toàn, nhưng bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của thiết bị. Ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các 

hướng. 

- Phiên bản một pha có tụ điện bảo vệ khi quá tải. 
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CMD 3.00 T 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Model CMB 3.00T 
Công suất 2.2 Kw / 3 HP 

Đường kính Hút-Xả 60-42 

Điện áp 3 phase/ 380V 

Lưu lượng nước 100~ 280 lít/phút (6 ~ 16.8 m3/giờ ) 
Cột áp 34.5~ 27 m 

Áp suất vận hành max 6 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 CMB 3.00T  thích hợp cho việc tăng áp, phục vụ tưới 

tiêu có quy mô nhỏ, dùng để xử lý nước thải cho dân dụng và khu công nghiệp 

– Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMB 3.00T nhỏ gọn, dễ lắp đặt bảo trì, 
máy hoạt động êm ái 

– Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái. 
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CMD 4.00 T 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Model CMD 4.00T 
Công suất 3 Kw / 4 HP 

Đường kính Hút-Xả 76-76 

Điện áp 3 phase/ 380V 

Lưu lượng nước 300~ 1100 lít/phút (18 ~ 66 m3/giờ ) 
Cột áp 17.8~ 10.4 m 

Áp suất vận hành max 6 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 CMD 4.00T  thích hợp cho việc tăng áp, phục vụ tưới 

tiêu có quy mô nhỏ, dùng để xử lý nước thải cho dân dụng và khu công nghiệp 

– Thiết kế của Bơm ly tâm trục ngang Ebara CMD 4.00T nhỏ gọn, dễ lắp đặt bảo trì, 
máy hoạt động êm ái 

– Kích thước gọn nhẹ, tiết kiệm điện, máy hoạt động êm ái. 


