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 استخر داب هیپمپ تصف کاتالوگ

  داب استخر تصفیه پمپ DAB Swimming Pool Pump مدل سه در Euro 

cover  ، Euro swim  ، Euro pro . تولید می شود 

 در ور غوطه یا شناور اصطالحآ یا کوچک های کف کش  از انواع پمپ Euro coverمدل  

 .است آب

  متر  ۴20تا  3پمپ تصفیه استخر داب در مدل های مختلف دارای قابلیت تامین دبی آب از

 مکعب بر ساعت می باشند.

  متر مکعب برساعت تولید می شوند  180پمپ های استرینردارداب نهایتآ تا دبی. 

 از پمپ های  در ظرفیت های باالتر می توانNKM  داب با استرینرچدنی مخصوص داب

Prefilter  متر مکعب بر ساعت را بدست می دهند. ۴20 تا باال دبی که کرد استفاده 

 :ویژگی های پمپ تصفیه استخر داب

  درجه سانتیگراد است 50بیشینه دمای آب برای پمپ تصفیه استخری داب. 

 بدنه این پمپ ها از جنس پلیمر تقویت یافته فایبرگالس می باشد. 

 پمپ استخری داب دارای قابلیت گریز از مرکز خودمکش است. 

 این پمپ ها در حین کار آرام و کم صدا هستند. 
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  کیلوگرم وزن دارند 1۴پمپ ها تقریبا. 

 پمپ تصفیه استخری داب تک فاز هستند. 

 دور در دقیقه می باشد 2900داب  استخر تصفیه پمپ ردور موتو. 

 برای سیاالتی کهpH   است مناسب می باشد 8.۴و  6.5آنها بین. 

  بار می باشد 25بیشینه فشار در این پمپ ها. 

  الکتروپمپ استخری داب برای آب صاف و آب های آلوده دارای تار مو و ذرات ریز و آب های

 .با خاصیت اسیدی و بازی ضعیف مناسب است
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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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