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 مکسیاستخر ا هیپمپ تصف کاتالوگ

 یت ایمکس یک برند استرالیایی است که در زمینه تولید تجهیزات استخر، سونا و جکوزی فعال

 گسترده ای دارد.

   پمپ تصفیه استخر یا پمپ استخری ایمکس از سری محصوالت با کیفیت این برند می

 باشند. 

  پمپ های تصفیه استخر ایماکس در سری های مختلفی با توجه به کاربری های مختلف

 . تولید و به بازار عرضه می شوند

 های سری در ایمکس استخر تصفیه پمپ SB ، EPH، SC، SEو HSP شوند. می تولید  

 باشد می ها جکوزی و عمومی و خصوصی های استخر در استفاده قابل ها پمپ این . 

 ایمکس استخر تصفیه پمپ ppum pool Emaux مدل 11 در   E-  Super

 power -SC  -SB-  NS -TS - SS  - SD - AquAmini -ES  و SAF  تولید 

        .میشود

 تمام مدل های پمپ تصفیه ی ایمکس بجز مدل RS و  TSو AFS متصل استرینر دارای 

 .هستند پمپ بدنه به

 متر مکعب و  1۴5تا  6ین دبی از پمپ تصفیه استخر ایمکس در مدل های مختلف قابلیت تام

 متر را دارد. 26توان پرتاب آب )هد( به میزان 
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 بیشتر پمپ های تصفیه ایمکس دارای بدنه پلیمری از جنس SAB الیاف با شده تقویت 

 .است شده تولید فیلتر و پمپ قسمت در چدن جنس از ES مدل تنها و هستند شیشه

 سیستم تصفیه استخر ، جکوزی ، حوضچه های  از پمپ تصفیه استخر ایمکس می توان برای

 آبسرد ، حوضچه های ماهی ، سیستم های تصفیه آب و... استفاده کرد.

  دور در دقیقه می  3000پل  2الکترو موتور بکار رفته در الکترو پمپ های ایمکس از نوع

 باشد.

  های پمپ ایمکس:ویژگی 

 یانرژ مصرف در جویی صرفه 

 تمتفاو های آبدهی با باال توان 

 سگال برفای جنس از بدنه 

 یعموم استخرهای برای مناسب 
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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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