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 BEHNCKE یشن لتریف کاتالوگ

 

 کمپانی BEHNCKE  در کشور آلمان جهت تولید و توسعه تجهیزات و  1946در سال

 ستخر و جکوزی تاسیس گردید.لوازم ا

  ، فیلتر شنی از جمله محصوالت این برند BEHNCKE سری Dresden  .می باشد 

 کیفیت محصوالت این برند همواره مورد قبول مصرف کنندگان بوده است. 

 آبی زالل و با کیفیت باال تحویل می دهد. 

 دستگاهی کارآمد و هماهنگ با محیط زیست است. 

 دارای بدنه ای با کیفیت باال است. 

  عملکرد این نوع فیلتر، به نحوی است که سبب کاهش مصرف آب، انرژی و مواد شیمیایی می

 .شود و به این ترتیب هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات آن نیز کاهش می یابد

 این نوع فیلتر، به یک گیج فشار با سیستم هواگیری دستی استاندارد، مجهز می باشد. 

 به اتصاالت و پیچ های استانداردی فیلتر شنی جهت تعمیرات و نگهداری آسان از این نوع ،

 .مجهز شده است

  

 مخازن با کیفیت باال از جنس فایبرگالس تقویت شده با پلی استررزین 

 ی سایزهای مختلف با دبی های متفاوت جهت فیلتراسیون تمامی استخرهادارا 

 مجهز به گیج فشار دارای شیر هواگیری دستی استاندارد 
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 دارای پوششی از جنس اکریلیک شفاف است. 

 مجهز به نازل های فیلتراسیون بسیار مقاوم که به صورت متقاطع ) صلیبی( است. 

 40بار و دمای کاری  2٫5 حداکثر فشار کاری این فیلترC می باشد. 

  راهه با کیفیت و راندمان فوق العاده و قابل تجهیز به شیر های اتوماتیک 6دارای شیر 

Besgo 

  میلیمتر می باشد 220این فیلتر دارای دریچه بازدید در باالی فیلتر به قطر. 

 برگرفته از تکنولوژی روز اروپا در کیفیت ساخت و نحوه آببندی 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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