Automatic Multistage Pump
MÁY BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP

High Pressure
Áp suất cao
Energy saving
Tiết kiệm điện
Low noise
Độ ồn thấp
Non rusted
Không rỉ sét

UMCH-Series
CMCH-Series

iMCH-Series

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD

iMCH-Series
Inverter Drive Multistage Pump
Máy bơm tăng áp tích hợp biến tần
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

INTELLIGENT TECHNOLOGIES

NEW PUMP CONTROLLER TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN BƠM MỚI
Built-in electronic controller with inverter fuction to adjust appropriate
pump speed to satisfy water deman by any application. Results to more
energy saving and real constant pressure at any water usage.

Được tích hợp công nghệ điều khiển bằng Inverter, mang đến cho

máy bơm khả năng điều chỉnh được tốc độ bơm phù hợp với bất cứ
nhu cầu nào. Kết quả đạt được là tiết kiệm điện năng tiêu thụ và áp
suất đầu ra ổn định hơn.

DISPLAY LED FOR PUMP STATUS

MÀN HÌNH LED HIỂN THỊ TRẠNG THÁI
iZzz Inverter pump provides 7 segment LED display to show water level that pump provides and
show error alarm in case of abnormal condition.

Dòng bơm Inverter iZzz dùng màn hình LED dùng để hiển thị lưu lượng bơm và hiển thị các
thông tin lỗi khi bơm xảy ra sự cố.

REAL CONSTANT PRESSURE

ÁP LỰC ĐẦU RA LUÔN ỔN ĐỊNH

Even water are supplied by many discharge outlets at the same time, with fuzzy control system by microprocessor,

iZZZ INVERTER PUMP can keep constant water pressure continuously. Eliminate water pressure ﬂuctuation problem
in an ordinary automatic pump which is the ﬁnal solution for showering, spa or jacuzzi.

Ngay cả khi cùng nguồn nước, cung cấp cho nhiều vòi nước khác nhau cùng 1 lúc, bạn hoàn toàn yên tâm tận hưởng dòng nước

với áp lực ổn định nhờ hệ thống vi xử lý Fuzzy thông minh trang bị trên dòng bơm Inverter iZZZ. Đây là một giải pháp lý tưởng cho

Áp lực nước
Water Pressure

nhà tắm, spa hoặc jacuzzi nhằm loại bỏ hoàn toàn sự mất ổn định của áp lực nước đầu ra ở các loại bơm tự động thông thường.

INVERTER PUMP

Bơm có dùng biến tần

GENERAL PUMP
Bơm thông thường

1 Tap
1 Vòi nước

2 Taps
2 Vòi nước

3 Taps
Water Usage
3 Vòi nước Số vòi nước sử dụng

SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT
5 PRESSURE LEVELS USER SETTING

5 CHẾ ĐỘ ÁP LỰC ĐỂ LỰA CHỌN

With new MITSUBISHI ELECTRIC technology,

User can adjust water pressure up to 5 levels by only pressed
on level button to provides best satisfaction.

Được ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất
của MITSUBISHI ELECTRIC, người sử dụng có

20m

thể dễ dàng lựa chọn áp lực nước đầu ra chỉ

25m

30m

35m

40m

bẳng một nút nhấn (tối đa 5 cấp độ).

9-10 điểm sử dụng

5-6 điểm sử dụng
SP=50
SP=45
SP=40
SP=35
SP=30

SP=40
SP=35
SP=30
SP=25
SP=20

Note : Factory setting at 30m for iMCH-55VS and 40m for iMCH-100VS.
Lưu ý: Cài đặt mặc định là 30m cho iMCH-55VS và 40m cho iMCH-100VS.

ENERGY SAVING MODE
& PROTECTION FUNCTION

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ
CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ BƠM

Entering ECO mode for saving energy up to 50% by remained
Push Eco switch to change in to ECO mode
Chỉ việc nhấn vào nút Eco để chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng
PROTECTION FUNCTION

Các chức năng bảo vệ

Dry running protection
Chống hoạt động khô

Water leak alarm
Cảnh báo rò nước

Over current protection
Bảo vệ quá dòng

Over pressure protection
Bảo vệ quá áp

Low voltage supply protection
Bảo vệ thấp áp

High voltage supply protection
Bảo vệ quá điện áp

OUTLINE DIMENSIONS
b

high pressure.
Sử dụng chế độ tiết kiệm điện năng – Eco mode – có thể tiết
kiệm đến 50% điện năng tiêu thụ.
Fully protection function to ensure ultimate motor protection.
Also with water leak alarm function to warn if pump defect
water leak in system.
Bơm được trang bị đầy đủ các chức năng bảo vệ để đảm
bảo motor được an toàn khi sử dụng. Đồng thời, bơm còn
được trang bị chức năng cảnh báo khi phát hiện rò nước
trong hệ thống.

KÍCH THƯỚC BƠM

BS2

a

h1

h2

BS1

UTION

MODEL NAME

m2
m1

L2
L1

n1
n2

DIMENSION IN / Kích thước (mm)

Outline dimensions
WEIGHT
Khối lượng
(kg)

20.5
21.5
Chiều dài cáp: 2m

UMCH-Series
Automatic Multistage Pump
Máy bơm tăng áp tự động
SPECIAL FEATURES

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

With diaphram pressure tank, reduce pump operation time almost 60% down

keep eletric cost less than general pump up to 20 $USD per year

Nhờ bồn đệm áp suất mà thời gian hoạt động của bơm giảm xuống 60%, giúp
tiêu thụ điện năng ít hơn so với bơm thông thường 20$ USD mỗi năm

Deep drawn steel

Brass air stem with

dome construction

corrosion-resistant cap

Thiết kế kim loại

Ống chân không bằng đồng

dạng bầu tròn

với nắp chống ăn mòn
Polypropylene liner in the water

High grade

chamber, prevent water out from

butyl diaphragm

contact with steel tank, prolongs

Màng được làm bằng

tank life time and always keeps

vật liệu Butyl cao cấp
Pressure tank and all pump part made from food grade material
veriﬁed by NSF standard. All water contact part made from

non-rust material.
Bồn tích áp và tất cả các bộ phận của bơm đều được làm từ vật
liệu an toàn cho thực phẩm được chứng nhận bởi Tiêu chuẩn

NSF. Tất cả các bộ phận tiếp xúc đều làm bằng vật liệu không gỉ.

water clean
Stainless steel

water connection
Bộ phận kết nối
bằng thép không gỉ

Bên trong bồn tích áp được tráng
một lớp nhựa Polypropylene giúp
cho nước tránh tiếp xúc trực tiếp
với bồn, làm tăng tuổi thọ của bồn
cũng như giúp nước không bị bẩn

TẠM BIỆT NỖI LO KHÔNG ĐỦ ÁP LỰC NƯỚC.

PUMP OPERATION CYCLE
Start-up cycle
Chu trình khởi động

Fill cycle
Chu trình làm đầy bồn tích áp

Đến người dùng

When tank is empty and

system pressure downs to

minimum limit for water usage,
pump will automatically.

Khi bồn tích trống và áp suất

hệ thống tuột xuống dưới mức
giới hạn. Bơm sẽ tự động
được kích hoạt.

CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM
Hold cycle
Chu trình giữ

Delivery cycle
Chu trình bơm nước đi

Đến người dùng

Đến người dùng

When pump starts, water

When tank is full and

While pump rests, air pressure

and ﬁlled into tank by

maximum limit, pump

downward to delivering water

will be delivered to user

system pressure ups to

pump at the same time.

will automatically stop.

Khi bơm hoạt động, nước

Khi bồn tích đầy và áp suất

Trong thời gian bơm tắt, áp

dụng đồng thời, nước

Bơm sẽ tự động tắt/ dừng

trong bồn vào hệ thống, nhờ

sẽ được đưa tới người sử
cũng sẽ làm đầy bồn tích.

hệ thống đạt được tối đa.
hoạt động.

in air chamber forces diaphragm
to system for energy save.

suất trong bồn tích sẽ đẩy nước
vậy hệ thống sẽ tiết kiệm điện
năng hơn.

SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT
POWER
Công suất PHASE
Pha
(W)

MODEL

UMCH-505S
UMCH-655S
UMCH-755S.15
UMCH-905S.15

500
650
750
900

Điện áp
V

220~230
220~230
220~230
220~230

BORE SIZE
PRESSURE
MAXIMUM
TANK SIZE
MAXIMUM
Dòng DEGREES OF
Tần số
Kích thước ống
SETTING
HEAD
Kích thước
FLOW RATE
PROTECTION
điện
IN
OUT Áp suất cài đặt Cột áp tối đa Lưu lượng tối đa bồn chứa
Hz
Tiêu chuẩn bảo vệ
(kgf/cm²)
(m)
(liter)
(l/min)
A
Đầu vào Đầu ra

50
50
50
50

3.3
4.1
4.9
5.9

1"
1"
1"
1"

IP55
IP55
IP55
IP55

1"
1"
1"
1"

33
40
33
40

2.5 - 3.3
3.1 - 4.0
2.5 - 3.3
3.1 - 4.0

80
80
110
110

AIR PRESSURE
IN TANK
Áp suất trong bồn
(psi)

18
18
24
24

Maximum depth : 6m

32
41
32
41

Hút sâu tối đa: 6 m

DRY RUNNING PROTECTION

CHỐNG HOẠT ĐỘNG KHÔ

Protect pump damage from dry running and other abnormal condition. Also have LED light to inform pump status.
Ngăn ngừa bơm bị hư hỏng do hoạt động khô cũng như những vấn đề bất thường khác. Bơm cũng tích hợp đèn LED để thông báo
tình trạng hoạt động của bơm.

LED Status / Trạng thái đèn LED
LED Status

Pump operation
Pump is in normal state. Pump has electrical supply stand by. Pump ready start.

ERROR RUNNING READY

Bơm trong tình trạng bình thường. Bơm đã được cấp điện và sẵn sàng hoạt động.
Pump is in normal state and running.

ERROR RUNNING READY

Bơm trong tình trạng bình thường và đang hoạt động.
Pump stop because an error occur.

ERROR RUNNING READY

Bơm dừng vì đã xảy ra lỗi.
No power supply or the controller box error.

ERROR RUNNING READY

Bơm chưa được cấp nguồn hoặc hộp điều khiển bị lỗi.

Addition pump protection

Các chức năng bảo vệ khác
Over current
Quá dòng
ERROR

RUNNING

Low voltage supply

READY

PUMP STATUS

Điện áp thấp
High voltage supply
Điện áp cao

LED Status (On terminal box)
Đèn LED trạng thái (Đặt ở hộp điều khiển)

OUTLINE DIMENSIONS
d

a

b

KÍCH THƯỚC BƠM

W

m2
m1

L2
L1

T

h2

h1

BS1

BS2

MODEL

n2
n1

UMCH-505S
UMCH-655S
UMCH-755S.15
UMCH-905S.15

BORE SIZE
Kích thước
ống

BS1 BS2 a

1"
1"
1"
1"

1"
1"
1"
1"

b

d

h1 h2 n1 n2 m1 m2 L1 L2 W

X

Y

Z

WEIGHT
Khối
lượng
(kg)

149
149
149
149

480
509
480
509

167
167
167
167

623
623
701
701

10
10
10
10

7
7
7
7

18.5
19.0
23.5
24.5

DIMENSIONS / Kích thước (mm)

210
239
210
239

Cable length: 2m
Equipped with thermal protector

235
235
235
235

231
231
231
231

216
216
216
216

380
380
380
380

336
336
336
336

36
65
36
65

58
87
58
87

289
289
294
294

Chiều dài cáp: 2m
Được tích hợp rờ le bảo vệ nhiệt

CMCH-Series
Electronic Controller Multistage Pump
Máy bơm tăng áp điều khiển bằng điện tử
SPECIAL FEATURES

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
One touch operation

Pump start operation by only press on

“Restart” button. Also provide user friendly
control panel to indicate pump operation.

Vận hành chỉ với một chạm

Bơm có thể vận hành chỉ bằng cách nhấn vào

nút “Restart”. Bảng điều khiển với giao diện thân thiện,
dễ nhận biết tình trạng hoạt động của bơm.

Electronic Controller

Bộ điều khiển điện tử

Dry running protection

With built-in ﬂow switch in controller, pump will stop immediatly when
water is lacked to prevent from pump damage by dry running.

Chức năng chống hoạt động khô

Được tích hợp “công tắc đo dòng chảy” trong bộ điều khiển, bơm sẽ tự động
dừng ngay lập tức nếu phát hiện không có nước. Việc này sẽ bảo vệ bơm
khỏi bị hư hỏng bởi việc hoạt động khô.

Constant water pressure

Electronics system in controller device controls pump operation. Automatically start pump when water is required.
Enable users to enjoy shower with constant pressure and stop pump when no water usage or any abnormal
condition occurred.

Giữ áp lực nước luôn ở mức ổn định

Hệ thống điện tử sẽ điều khiển hoạt động của bơm. Bơm sẽ tự động hoạt động khi người dùng cần nước,
đem lại sự thoải mái khi tắm nhờ giữ áp lực nước luôn ở mức ổn định.

ĐẢM BẢO NƯỚC ẤM VỚI ÁP LỰC ỔN ĐỊNH KHÔNG QUÁ NÓNG HOẶC QUÁ LẠNH

Áp lực nước

COMPARISON OF PRESSURE VALUES
High pressure, too cold
Áp lực cao, quá lạnh

So sánh giá trị áp lực nước

High pressure, too cold
Áp lực cao, quá lạnh

Constant pressure,

Constant pressure,

suitably warm
Áp lực ổn định,

suitably warm
Áp lực ổn định,

ấm phù hợp

ấm phù hợp

CMCH Operation
UMCH Operation

(traditional vessel and

pressure switch system)

Low pressure,

Low pressure,

too hot

too hot

Áp lực thấp,

Áp lực thấp,

quá nóng

quá nóng

Thời gian

SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL

POWER
Công suất
(W)

PHASE
Số pha

Điện áp
V

CMCH-505S
CMCH-755S.15

500
750

1
1

220~230
220~230

BORE SIZE
Dòng
MAXIMUM
MAXIMUM
START UP
DEGREES OF
Kích thước ống
Tần số điện
HEAD
FLOW RATE
PRESSURE
PROTECTION
Áp lực nước Cột áp tối đa Lưu lượng tối đa
IN
OUT OUT
Hz
Tiêu chuẩn bảo vệ Đầu vào Đầu ra
A
(m)
(l/min)
(Bar)

50
50

3.3
4.9

1"
1"

IP55
IP55

1"
1"

1.5 ~ 2.0
1.5 ~ 2.0

Maximum depth: 6m

39.1
40.2

80
110

Hút sâu tối đa: 6m

CONTROLLER OPERATION

CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Trạng thái bơm

Đèn xanh: sáng

Trạng thái: sử dụng nước

Đèn vàng: sáng

Trạng thái bơm: bơm hoạt động

Trạng thái chờ

off

Trạng thái: không sử dụng nước

Đèn xanh: sáng

Trạng thái bơm: bơm ngừng hoạt động,

Đèn vàng: tắt

hệ thống trong trạng thái chờ

Trạng thái khô

off
Đèn xanh: sáng

Trạng thái: không có nước cung cấp

Đèn vàng: tắt

Trạng thái bơm: bơm ngừng hoạt động,
nhấn vào nút restart khi nước cấp có lại.

WARNING

CẢNH BÁO

Chiều cao cột áp giữa bộ điều khiển và vòi ra không được quá 15 mét

OUTLINE DIMENSIONS
d

a

Không quá 15 mét

KÍCH THƯỚC BƠM

BS2
MADE IN EU

Power on

MONDIALPRESS
HYDRAULIC
ELECTRONIC
SYSTEM BY

0608

Pump on

Restart

WATERTECH

BIN

Max 8 bar (0.8 MPa)
Max 60 C Max 1.1kW - 1.5HP

m2
m1

L2
L1

IP65

h2

MODEL

h1

BS1

O

230V~ 50-60Hz Max 16(6)A
DISCONNECT POWER SOURCE BEFORE OPENING

n2
n1

BORE SIZE
Kích thước
ống

BS1 BS2 a

CMCH-505S 1"
CMCH-755S.15 1"

DIMENSIONS / Kích thước (mm)

d

h1 h2 n1 n2 m1 m2 L1 L2

X

Y

1" 210 480 167 447 231 216 380 336 36 58 10 7
1" 210 480 167 447 231 216 380 336 36 58 10 7

Cable length: 2m
Equipped with thermal protector

WEIGHT
Khối
lượng
(kg)

15.4
19.9

Chiều dài cáp: 2m
Được tích hợp rờ le bảo vệ nhiệt

MCH-Series
High Head Multistage Pump
Máy bơm tăng áp điều khiển bằng điện tử
SPECIAL FEATURES

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
High in water pressure, durable and rust-proof, suitable for drinking
and clean water, public facility water system to home, residence,
building and various factory

Với ưu thế áp lực nước cao, bền bỉ và chống gỉ, thích hợp sử dụng
cho nước uống và nước sạch. Ứng dụng từ hệ thống nước công

cộng cho đến hệ thống nước gia đình, nhà riêng, cao ốc văn phòng
và nhà xưởng

 Hiệu suất cao
 High performance
Provide both highest performance
comparing to other kind of pump.
Suitable for water booster system.

for quiet operation to suit for

45
40
MULTI
ST
35 HOME AGE PUMP
PUM
30
P
25
20 CENTRIFUGAL PUMP
15
10
5

trội so với những bơm khác. Thích
hợp với những hệ thống cần áp lực
nước mạnh.

 Vận hành êm ái

Motor và đầu bơm được thiết kế đặc
biệt, giúp bơm vận hành một cách êm

Head (m)
Cột áp

 Quiet operation
Both pump and motor are design

Mang đến hiệu suất hoạt động vượt

PUMP 400W COMPARISON
So sánh bơm có cùng công suất 400W

household application.

 Longer life

0

ái. Đặc biệt thích hợp cho những ứng
dụng trong nhà.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pump component are manufactured
from non-corrosion materials.

 Độ bền ưu việt

Flow Rate (l/min)
Lưu lượng (l/min)

Tất cả những bộ phận của bơm đều
được làm từ những vật liệu chống ăn
mòn. Giúp cho bơm có tuổi thọ lâu hơn.

SELECTED MATERIAL

LỰA CHỌN VẬT LIỆU
Mechanical seal:

Pump body & Suction body:

Ceramic-graphite

Technopolymer with stainless steel thread

Phốt cơ khí:

Thân bơm và đầu hút:

Được bọc sứ

Nhựa tổng hợp cao cấp với sợi thép không gỉ

Motor frame: Aluminium with
high ventilation system and
coating for corrosion resistance
Vỏ động cơ:
Được làm bằng nhôm với hệ thống
tản nhiệt tối ưu. Vỏ còn được sơn

Casing & Impeller:

phủ một lớp sơn chống ăn mòn.

Technopolymer with NSF 61 Standard
Cánh bơm:
Nhựa tổng hợp cao cấp theo tiêu chuẩn NSF 61

Pump cover & Shaft: Stainless steel
Vỏ bơm và trục: Inox

SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT
POWER

Công suất

MODEL

(W)

MCH-355S
MCH-505S
MCH-655S
MCH-755S.15
MCH-905S.15

PHASE

POLE

Số Pha Số cực

Điện áp

Tần số

V

Hz

điện m³/h
A

350
500
650
750
900

1
1
1
1
1

220~230
220~230
220~230
220~230
220~230

2
2
2
2
2

FLOW RATE / Lưu lượng

Dòng

l/min

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4

6.0

6.6

7.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

23.8
32.5
40.0
36.2
45.8

21.2
29.4
36.0
34.6
43.6

18.1
25.8
31.4
32.5
40.6

14.6
21.8
25.8
30.3
37.3

10.6
17.1
20.1
27.1
33.5

2.7
29.6 28.0 26.1
3.3
39.1 37.3 35.1
TOTAL
4.1
48.7 46.1 43.3
HEAD
4.9
40.2 39.2 38.1
(m)
5.9
50.8 49.4 48.0

50
50
50
50
50

6.6 11.3 13.4 23.6 19.7 15.4 10.0
29.1 24.2 18.1 11.7

Maximum depth : 6m

-

Hút sâu tối đa: 6m

CHARACTERISTIC CURVES

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

70
60
MCH-905S.15

Head (m)
Cột áp (m)

50

MCH655S
40 MCH-755S.15

30 MCH-355S

MCH-5

05S

20
10
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Flow Rate (l/min)
Lưu lượng (l/min)

OUTLINE DIMENSIONS

KÍCH THƯỚC BƠM
MODEL

MCH-355S
MCH-505S
MCH-655S
MCH-755S.15
MCH-905S.15

BORE SIZE
Kích thước
ống

BS1
1"
1"
1"
1"
1"

BS2
1"
1"
1"
1"
1"

a b d
147 99 322
175 102 375
204 102 404
175 102 415
204 102 444

h1
117
117
117
117
117

h2
158
146
146
146
146

Equipped with thermal protector

CIRCUMSTANT CONDITIONS
Ambient Temperature

n1
148
148
148
148
148

n2
112
112
112
112
112

m1
110
110
110
110
110

m2 L1
90 177
90 215
90 244
90 233
90 261

L2
187
225
254
243
271

W
149
167
167
167
167

T
189
189
189
189
189

X
18
18
18
18
18

Z
7
7
7
7
7

WEIGHT
Khối lượng
(kg)

10.2
10.7
11.2
15.2
15.2

Được tích hợp rờ le bảo vệ nhiệt

Môi trường hoạt động
-20 ~ +40°C

Ambient Humidity

95% RH or less

Operation Altitude

Less than 1,000m above sea level

Environment

No bursting / erosive gas or vapor

Nhiệt độ
Độ ẩm
Độ cao hoạt động
Môi trường

Clean water, household supply water, drinking water,

Pumped Liquids

h3
157
157
157
157
157

DIMENSIONS
Kích thước
(mm)

non-aggressive water with pH rang 5-9 and
hot water with temperature not over than 40°C

Môi chất

-20 ~ +40°C
≤ 95% RH
< 1000m so với mực nước biển
Không hoạt động trong môi trường dễ cháy nổ hoặc có khí/
hơi ăn mòn.Dùng cho nước sạch, nước cấp và nước uống
Nước không có tính chất ăn mòn và nồng độ PH trong
khoảng từ 5 – 9. Nhiệt độ của nước không quá 40oC

HSP-Series
High Head Submersible Pump
Máy bơm chìm đẩy cao

SPECIAL FEATURES

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Sand abrasive resistance impeller made from Acetal homopolymer resin (POM)
Cánh bơm được làm bằng Acetal homopolymer resin (POM)
All structure made form SUS-304
Tất cả được làm bằng Inox 304
Able to use with supply voltage drop to 160V
Có khả năng hoạt động ngay cả khi điện thế cấp vào bị rớt xuống 160V
Able to use with ﬂuctuated supply as generator
Có khả năng sử dụng với nguồn điện không ổn định như dùng với máy phát điện
Built-in overload protector
Được tích hợp bảo vệ quá tải
Built-in removable spring check valve
Được tích hợp van một chiều
Cable VCT-GRD 1 mm² length 20 m
Bao gồm cáp VCT-GRD 1mm2 dài 20 mét

APPLICATIONS

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Use pumping water ﬂow through motor for cooling. Able to use with any well,
reservoir, river or other eater resource properly.

Outlet
Ngõ ra

Sử dụng ngay nước bơm lên để làm mát động cơ bơm. Thích hợp sử dụng trong
các giếng, hồ chứa, sông, ...
Easy installation by only submersing into water. No need to connect suction pipe or
priming water as jet pump or centrifugal pump.

Motor
cooling
Làm mát
motor

Dễ dàng lắp đặt (chỉ bằng cách đặt bơm vào trong nguồn nước). Không cần phải
kết nối các đường ống hút hay bơm mồi như những loại bơm khác.
Able to apply with bore hole with dimension larger than 4" size.
Có thể sử dụng cho tất cả các giếng có đường kính lớn hơn 4 inch.

Suitable for pumping water from depth
that centrifugal pump can not lift up.
Pumping water from natural reservoir that
far from home.
Dễ dàng bơm được nước từ những giếng sâu
mà bơm ly tâm thường không bơm được.
Ngoài ra còn được dùng để bơm nước từ
các hồ chứa cách xa nơi sử dụng.

Inlet
Ngõ vào

SPECIFICATIONS / THÔNG SỐ KỸ THUẬT
POWER

MODEL

HSP-375S32-8
HSP-375S32-6
HSP-375S32-5
HSP-755S32-7

Công suất
(W)

PHASE POLE

Số Pha Số cực

375
375
375
750

2
2
2
2

1
1
1
1

Điện áp

Tần số

V

Hz

220 ~ 230
220 ~ 230
220 ~ 230
220 ~ 230

50
50
50
50

Dòng
điện
A

FLOW RATE / Lưu lượng
m³/h

0

0.6

1.2

l/min

0

10

20

62.1 55.8 48.0
4.0
TOTAL
39.8 38.7 37.4
3.8
HEAD
32.7 32.1 31.4
4.4
(m)
47.0 46.3 45.7
5.7

1.8

2.4

30

40

36.9
37.3
31.1
45.2

21.9
34.1
31.1
45.1

CHARACTERISTIC CURVES

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4

6.0

6.6

50

60

70

80

90

100

110

7.0 29.5 23.9 17.7 10.3 29.2 26.8 24.4 20.5 16.6 11.6 42.9 39.7 36.4 31.5 25.6 20.1 13.5

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

70
60
40

HSP

-755

30

S327
HSP-3
HSP 75S32-5
-37
5S3
2-6

HSP

20

S32

-375

Head (m)
Cột áp (m)

50

-8

10
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Flow Rate (l/min)
Lưu lượng (l/min)

OUTLINE DIMENSIONS
MODEL

HSP-375S32-8
HSP-375S32-6
HSP-375S32-5
HSP-755S32-7

KÍCH THƯỚC BƠM

DISCHARGE
Kích thước ngõ ra
(d)

P.F.
1¼"

B

98
98
98
98

Equipped with thermal protector

C

STAGE

WEIGHT
Khối lượng
(kg)

610
613
624
786

8
6
5
7

8
8
8
11

Được tích hợp rờ le bảo vệ nhiệt

INSTALLATION

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Apply with electronic controller for automatic operation with constant pressure
Có thể kết hợp với bộ điều khiển điện tử để bơm hoạt động tự động với áp suất luôn ổn định
Suitable for pumping water from well that water level is lower than 6m.
(Normal surface pump can not be used)
Thích hợp cho việc bơm nước từ các giếng có độ sâu hơn 6m.
(Những bơm thông thường không thể sử dụng được)
Electronic controller also stop pump when well lack of water to protect pump damage
from dry running.
Kết hợp với bộ điều khiển điện tử còn giúp cho bơm tự động dừng hoạt động khi không
có nước từ đó bảo vệ bơm khỏi hoạt động khô.
Pipe Lock
Chốt giữ ống cố định

Ground Stand
Chân đế

IDENTIFY SYSTEM
Lựa chọn hệ thống
LỰA CHỌN BƠM

PUMP SELECTION
Quan tâm đến áp lực đầu ra ổn định

Tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm không gian lắp đặt

dù có sử dụng tại nhiều điểm cùng lúc

Hạn chế khởi động nhiều lần

Dễ bảo trì

Có thể lựa chọn áp lực nước đầu ra

Độ bền tuyệt đối

Thích hợp sử dụng cho hộ gia đình

Bảo vệ bơm tối đa

1. Bơm nước từ bồn chứa

Có thể bơm được nước nóng

INVERTER TYPE

PRESSURE TANK TYPE

ELECTRONIC CONTROLLER TYPE

Bơm tích hợp biến tần

Bơm tích hợp bồn tích áp

Bơm điều khiển bằng điện tử

iMCH

UMCH

CMCH

UMCH

CMCH

2. Bơm nước từ ao/ hồ hay giếng (độ sâu không quá 6m)

iMCH
3. Bơm nước từ ao/ hồ hay giếng (độ sâu hơn 6m)

HSP
+

CONTROLLER

COMPARISON AUTOMATIC SYSTEM
iMCH-Series
(Inverter Drive)

ITEM
1.) Price

Giá

3.) Energy Saving

Tiết kiệm điện năng

2.) Constant Pressure
4.) Durability

5.) Compact Size

6.) Easy Maintenance

7.) Dry Run Protection

SO SÁNH GIỮA CÁC MODEL BƠM
UMCH-Series
(Pressure Tank/Switch)

Ổn định áp lực đầu ra
Độ bền

Kích thước nhỏ gọn
Dễ bảo trì

Chống hoạt động khô

8.) Over/Lower Voltage Function Chức năng bảo vệ điện áp
9.) Over Load Protection

10.) Water leak Troubling
Best Tốt nhất

Bảo vệ quá tải

Chẩn đoán thiếu nước
Good Tốt

Moderate Đạt yêu cầu

CMCH-Series
(Electronic Controller)

MODEL SELECTION

LỰA CHỌN MODEL BƠM

For single house and townhouse
Dùng cho gia đình và nhiều hộ gia đình
4-5 usage spots 2 stores house
4-5 điểm sử dụng
Nhà 2 tầng

5-6 usage spots
5-6 điểm
sử dụng

UMCH-505S / CMCH-505S

3 stores house
Nhà 3 tầng

= Kitchen sink
Vòi rửa chén

= Shower
Vòi tắm

= Sprinkler
Vòi phun tưới nước

For resort and Bungalow
Dùng cho Resort và Bungalow

7-8 usage spots
7-8 điểm sử dụng

= Bath tub
Bồn tắm

= Big shower
Vòi tắm lớn

UMCH-655S

For large single house
Dùng cho căn hộ lớn

= Faucet
Vòi nước

9-10 usage spots
9-10 điểm sử dụng

Large house
Nhà lớn

Resort and Bangalow

UMCH-905S.15 / iMCH-100VS

UMCH-755S.15 / CMCH-755S.15 / iMCH-55VS

INSTALLATION

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Pumping from well

Pumping from tank

Bơm từ giếng

Bơm từ bồn chứa
Attach tee connection for priming
Kết nối van 3 ngã để mồi bơm
Suction depth must not exceed 6m
Độ hút không sâu quá 6m

Globe
valve
Van cầu

Globe Van
valve cầu

By pass

Globe Van
valve cầu

Van Globe
cầu valve
Foot valve
Valve một chiều

Van Check Globe
một valve valve
chiều

Globe
valve
Van cầu

By pass

Strainer
Bộ lọc
Globe Van
valve cầu

Warning: Always install Check Valve or Foot Valve at pump inlet pipe. Otherwise the automatic system not work properly.
Kết nối với Van một chiều hoặc ở đầu vào bơm. Nếu không, hệ thống tự động sẽ hoạt động không ổn định.
Warning: Should install globe valve both on suction and discharge of pump. To check leakage in system.
Nên lắp đặt van cầu ở cả đầu hút lẫn đầu đẩy của bơm để kiểm tra việc rò rỉ trong hệ thống.
Warning: Should be checking no water leakage in the system.
Nên kiểm tra việc rò rỉ trong hệ thống trước khi vận hành.
Warning: Should install pump to be nearest to well or tank. Apply less elbow at suction side as possible.
Nên lắp đặt bơm gần nguồn hút như giếng hay bồn chứa. Hạn chế gấp khủy ở đường hút, càng ít càng tốt.

PRODUCT FOR YOUR HOME
Sản phẩm của gia đình bạn
HIGH PRESSURE

ÁP LỰC CAO

With multistage centrifugal pump which provide higher pressure and capacity than other automatic pump. Hence “SUPERPUMP” can
offer more discharge spots of water usage at the same time.

Bơm tăng áp "Super Pump" mang đến cho gia đình bạn lưu lượng và áp lực nước mạnh hơn so với những bơm thông thường khác.
Đặc biệt, còn có thể sử dụng nước tại nhiều điểm khác nhau trong cùng một thời điểm mà vẫn giữ được áp lực bơm mong muốn.

LOWER NOISE

ĐỘ ỒN THẤP

Pump materials made from plastic with low friction and absorb vibration better than metal which provides lower noise than general pump.
Với thiết kế độc đáo, đầu bơm được làm từ nhựa tổng hợp cao cấp nhằm làm giảm ma sát, triệt tiêu những rung động khi hoạt động
mang đến khả năng vận hành êm ái hơn so với những bơm thông thường khác.

ANTI-RUST DESIGN

CHỐNG GỈ SÉT

All water-contact parts made from plastic, stainless steel and brass to prevent from
corrsion and suitable to use with food contact ﬂuid or drinking water.

Tất cả những bộ phận tiếp xúc đều được làm bằng nhựa, inox hay bằng đồng giúp
ngăn ngừa việc gỉ sét. Hoàn toàn thích hợp cho thực phẩm hoặc nước uống.

DURABLE & SAFETY

BỀN BỈ VÀ AN TOÀN

All MEATH automatic pump come with protection from dry running condition and motor high temperature

from abnormal voltage supply or impeller lock condition. With protection against dust deposit and water jets
followed by IP55 standard, it can be installed both inside and outside building.

Tất cả những bơm tự động của MEATH đều được trang bị chức năng chống hoạt động khô và chống
quá nhiệt do sự cố về nguồn điện hoặc cánh quạt bị kẹt trong quá trình vận hành. Ngoài ra, bơm còn

chống nước và chống bụi theo tiêu chuẩn IP55, giúp cho bơm có thể được lắp đặt bên trong nhà hoặc
bên ngoài trời.

ERROR

RUNNING

READY

PUMP STATUS

LED Status (On terminal box)
Đèn báo LED (trên tủ điều khiển)

ACCESSORIES / PHỤ KIỆN
EXPANSION TANK

BỒN MỞ RỘNG

Made from high grade butyl diaphragm optained Nitrogen gas to reduce water

Thân được làm từ kim loại
Khí Nitro

ﬂuctuation. No need to ﬁll air or any other maintenance along life span.

Màng được làm từ vật liệu Cao su Butyl cao cấp, bên trong chứa khí Nitro nhằm làm

Màng bơm

giảm độ dao động của nước. Sự dao động của áp lực nước. Không cần thiết thêm khí
hoặc các bảo dưỡng khác trong quá trình sử dụng.
PRESSURE SENSOR

CẢM BIẾN ÁP SUẤT

High accuracy sensing water pressure.
Cảm biến chính xác áp lực của nước.
PRESSURE GAUGE

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

Checking water leakage in system.
Kiểm tra việc rò rỉ trong hệ thống.
PRESSURE SWITCH

CÔNG TẮC ÁP SUẤT

Automatic start-stop pressure switch ensure controlled pressure in your water supply system.
Tự động khởi động/ tắt bơm để đảm bảo áp lực nước luôn luôn không đổi.

PRESSURE TANK

BỒN TÍCH ÁP

Pressure tank 18 and 24lit.
Bồn tích áp 18 và 24 lít

CONTROLLER

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

Electronic Controller start-stop pump and maintain constant pressure.
Bồn tích áp 18 và 24 lít.

CHECK VALVE & STRAINER

VAN MỘT CHIỀU VÀ ĐẦU LỌC

Brass check valve & Stainless steel strainer for corrosion resistant.

Van một chiều bằng đồng và lưới lọc đầu vào bằng inox chống ăn mòn.
CONNECTOR

KHỚP NỐI

All connectors made from non rust materials.

Tất cả các khớp nối đều được làm bằng vật liệu chống gỉ.

** All accessories available for sales.
Please contact nearby dealer

Five-Ways Connection

Four-Ways Connection

Male Pipe Coupling

Female Pipe Coupling

Connecting Pipe

** Tất cả những phụ tùng trên đều được
bán đầy đủ. Vui lòng liên hệ với bộ phận
kinh doanh gần nhất để được hỗ trợ.

Flange Tube Coupling

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO., LTD
Headquarter: Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84) 028.39105945 Fax: (84) 028.39105947
Ha Noi branch: 24th Floor, Handico Building, Pham Hung Street, Me Tri Ha, Me Tri, Nam Tu Liem district, Ha Noi, Tel: (08) 024.3937.8075 Fax: (84) 024.3937.8076
Da Nang branch: Unit 1102, 11th ﬂoor, Thanh Loi Building, 249 Nguyen Van Linh Street, Vinh Trung ward, Thanh Khe district, Da Nang, Tel: (84) 0236.365.6245 Fax: (84) 0236.365.6246

