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Kính gửi Quý khách hàng! 

 

Trước hết, Công ty TNHH bơm Ebara Việt Nam xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng và 

những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Thưa Quý vị, xuất phát từ thực tế tại một số vùng trên Việt Nam cũng như trên thế giới 

mực nước hút biến đổi rất nhiều trong năm, điều này gây ra những khó khăn khi thiết kế, 

lắp đặt các trạm bơm ly tâm thông thường và khi mùa lũ tới thường phải kéo động cơ lên 

trên. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã nghiên cứu, cải tiến và cho ra đời chủng loại 

bơm mới: Bơm ly tâm trục đứng hai cửa hút VD. 

 

Vậy những tính năng ưu việt của bơm VD là gì? 

Đó là: 

1. Khả năng hút cao 

2. Kết cấu gọn nhẹ 

3. Vận hành đơn giản 

4. Không phải di dời động cơ do động cơ ở vị trí cao nhờ bố trí đứng 

5. Tiết kiệm diện tích, chi phí xây dựng nhà trạm 

 

Do vậy, bơm VD đã được ứng dụng nhiều ở Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Tại Việt 

Nam, bơm VD được ứng dụng trong các nhà máy nước và dự án vốn nước ngoài yêu cầu 

kỹ thuật cao. 

 

Tập đoàn Ebara là một trong những công ty hàng đầu của Nhật Bản chuyên về lĩnh vực sản 

xuất các loại bơm và thiết bị xử lý môi trường. Được thành lập từ năm 1912 với tư cách là 

một nhà sản xuất bơm, hiện nay các sản phẩm của Ebara đã tăng không ngừng về số lượng 

và chất lượng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như cấp nước, xử lý nước thải, 

xử lý rác thải, hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho đường hầm, nhà máy nhiệt 

điện, thủy điện và hệ thống phòng chống lũ lụt, v.v…  

Những thành tựu kể trên có được là xuất phát từ mong muốn đem lại lợi ích thiết thực tới 

Quý khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng sản phẩm Bơm VD sẽ là giải pháp hữu 

hiệu cho các khó khăn của Quý vị và hy vọng nhận được sự hợp tác nhiệt tình từ Quý vị.   

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

CÔNG TY TNHH BƠM EBARA VIỆT NAM 

 

Để biết thêm chi tiết xin Quý khách tham khảo ở trang sau Phần Q & A. 

Để được tư vấn và đặt hàng xin vui lòng điền thông tin vào trang cuối cùng và gửi lại cho 

chúng tôi. 



BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG HAI CỬA HÚT VD 
 

I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

1. Model:    VD 

2. Đặc tính chung:  Bơm ly tâm trục đứng hai cửa hút 
- Đường kính :  φ200 ÷ φ1000 
- Lưu lượng  :  100 ÷ 10.000m3/h 
- Cột áp đẩy  :  2.5 ÷ 150m 
- Cột áp hút  :  6 ÷ 8m 
- Diện tích nhà trạm = ½ so với diện tích nhà trạm bơm ly tâm hai cửa hút                        

   thông thường 
3. Vật liệu: 

- Thân bơm  :  gang hoặc thép 
- Bánh công tác :  gang, đồng hoặc thép không gỉ 
- Trục   :  thép cacbon hoặc thép không gỉ 
- Vành mòn  :  đồng 
- Làm kín  :  sợi túp hoặc làm kín cơ khí 

4. Phụ kiện đi kèm: 
- Bệ bơm, bu lông móng, khớp nối 
- Bệ động cơ 
- Đồng hồ đo 
- Hộp dụng cụ (tiêu chuẩn và đặc biệt) 

 
II. ƯU ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG 

- Không phải di dời động cơ trong mùa lũ bởi động cơ đặt ở vị trí cao do bố 
trí đứng, khả năng hút của bơm cao 
- Tiết kiệm chi phí xây dựng do diện tích nhà trạm nhỏ gọn, đơn giản hơn so 
với các nhà trạm bơm ly tâm thông thường và bơm trục đứng khác 
- Áp dụng trong cấp nước nông nghiệp, nhà máy xử lý nước.. tại những nơi 
có mực nước biến đổi nhiều 
 

 











Q & A 
 

Q: T¹i tr¹m b¬m cña chóng t«i, chóng t«i lu«n ph¶i kÐo ®éng c¬ lªn cao khi mïa lò tíi. §«i 

khi, lò lªn qu¸ nhanh vµ ®éng c¬ ®· bÞ háng do ch×m trong níc v× chóng t«i kh«ng kÞp kÐo lªn. 
Nhng v× mét sè lý do, chóng t«i l¹i kh«ng thÓ x©y dùng tr¹m b¬m trôc ®øng kiÓu hai sµn. 

Cã thÓ ®Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p hoµn h¶o cho chóng t«i ®îc kh«ng? 

A: Khã kh¨n cña Quý kh¸ch hµng còng lµ cña chóng t«i. Do ®ã, chóng t«i ®· nghiªn cøu vµ 

®a ra mét ý tëng s¸ng t¹o míi – b¬m ly t©m trôc ®øng hai cöa hót VD – gi¶i quyÕt ®îc khã 
kh¨n cña Quý kh¸ch mét c¸ch dÔ dµng. Víi b¬m VD, Quý kh¸ch cã thÓ yªn t©m ®éng c¬ 
kh«ng bÞ ch×m trong níc khi mïa lò vÒ. Víi ®éng c¬ ®Æt vÞ trÝ cao, b¬m VD kh«ng sî bÞ lò 

lµm ch×m ®éng c¬. Thªm vµo ®ã, do ®Æt ®øng nªn diÖn tÝch nhµ tr¹m rÊt nhá gän, tiÖn lîi vµ 

kh«ng ph¶i x©y dùng nhµ tr¹m kiÓu hai sµn nh c¸c tr¹m trôc ®øng th«ng thêng. 
 

 
Q: Khu vùc chóng t«i qu¶n lý, mùc níc phÝa bÓ hót thay ®æi qu¸ nhiÒu trong khi cét ¸p 

®Èy yªu cÇu rÊt cao. Dïng b¬m ly t©m trôc ngang th× kh«ng æn v× ®Æt ë cao tr×nh thÊp th× khi 
mùc níc cao sÏ ph¶i kÐo ®éng c¬ lªn. Cßn ®Æt ë cao tr×nh cao th× b¬m kh«ng thÓ ho¹t ®éng ë 
mùc níc thÊp. H·y t vÊn cho chóng t«i, sö dông lo¹i b¬m nµo ®Ó hiÖu qu¶ nhÊt? 

A: Ebara ViÖt nam cã thÓ tù hµo giíi thiÖu mét s¶n phÈm míi lµ b¬m ly t©m trôc ®øng hai cöa 

hót VD tíi Quý kh¸ch hµng. Víi kh¶ n¨ng hót tõ 6 – 8m, kh¶ n¨ng ®Èy tíi 150m, dï mùc níc 
phÝa hót cao hay thÊp, b¬m vÉn ho¹t ®éng æn ®Þnh. Mùc níc cao cã thÓ lµm ch×m nhµ tr¹m 

nhng víi VD, møc níc cao vÉn kh«ng thÓ lµm ch×m ®éng c¬ bëi v× ®éng c¬ ®îc ®Æt ë vÞ trÝ 
cao nh»m ®¶m b¶o an toµn trong mïa lò.  
 

 
Q: VËy b¬m VD ®· ®îc øng dông t¹i ViÖt Nam hay cha? Lîi Ých cña khi sö dông b¬m nh 

thÕ nµo? 

A: MÆc dï lµ s¶n phÈm míi, nhng b¬m VD ®¸p øng ®îc nhiÒu yªu cÇu cña nhiÒu kh¸ch 

hµng nªn ®· nhanh chãng ®îc ¸p dông réng r·i t¹i NhËt B¶n vµ nhiÒu n¬i ë §«ng Nam ¸. T¹i 
ViÖt Nam, b¬m VD còng ®îc triÓn khai l¾p ®Æt trong c¸c nhµ m¸y níc vµ c¸c dù ¸n cã nguån 
vèn níc ngoµi vµ yªu cÇu kü thuËt cao. 
 
 
 
 
NÕu Quý vÞ cã bÊt cø th¾c m¾c hay yªu cÇu g× vÒ s¶n phÈm cña chóng t«i, xin vui lßng liªn hÖ: 
C«ng ty TNHH B¬m Ebara ViÖt Nam 
ĐT  :  84-4-328 99911 
Fax :  84-4-328 99955 
Phßng 022, tÇng 2, 14 Thụy Khuª, QuËn T©y Hå, Hµ Néi 



 

 

uý vÞ muèn cã bÊt cø yªu cÇu g×, xin liªn hÖ ngay víi chóng t«i theo ®Þa chØ sau vµ 

cho biÕt mét sè th«ng tin s¬ bé díi ®©y: 

C¤NG TY TNHH B¥M EBARA VIÖT NAM 
§iÖn tho¹i:  84-4-328 99911       Fax: 84-4-328 99955 

 

1. Tªn dù ¸n: ………………………………………………………………………… 

2. Môc tiªu cña dù ¸n:  Tíi   Tiªu   DÞch vô kh¸c 

3. H×nh thøc thùc hiÖn:  X©y míi   C¶i t¹o  

4. Thêi gian (kÕ ho¹ch cña dù ¸n) :     X©y dùng .................. VËn chuyÓn .................  

5. Tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ: ................ (m3/h) hoÆc ................. (m3/s) 

6. Sè lîng b¬m: ................ (tæ m¸y) 

7. C¸c mùc níc: 

BÓ hót BÓ x¶ 

 MN cao nhÊt                  (m) 

 MN thiÕt kÕ                   (m) 

MN cao nhÊt                  (m) MN thÊp nhÊt                (m) 

MN thiÕt kÕ                    (m)  

MN thÊp nhÊt                 (m)  

      Tæng cét ¸p thiÕt kÕ: ………… (m) 

8. C¸c cao tr×nh (mÆt c¾t däc nhµ tr¹m  còng nh vÞ trÝ ®êng truyÒn èng) 

Cao tr×nh ®Æt m¸y: ………… (m) 

     Cao tr×nh ®¸y s«ng: ………… (m) 

9. §êng èng:    ChiÒu dµi ……… (m)    KÝch thíc ………. (m) 

10. ChÊt lîng níc:  

 Níc s«ng      Níc lî      Níc biÓn       Níc s¹ch     Níc th¶i 

11.  Sè giê vËn hµnh  ………… (giê/n¨m) 

12. Ph¹m vi cung cÊp:  Tæ b¬m vµ ®éng c¬ 

 HÖ thèng ®êng èng 

 HÖ thèng tñ ®iÖn 

 M¸y biÕn thÕ  

13. Tªn kh¸ch hµng: ……………………………………………………… 

Tªn c«ng ty:  ……………………………………………………… 

Tel:   ……………………………………………………… 

Fax:   ……………………………………………………… 

14. C«ng ty t vÊn:       ……………………………………………………… 

Q
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