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 مکسیا یشن لتریف کاتالوگ

 مکس را می توان از برترین تولیدکنندگان فیلتر شنی فایبرگالس دانست.برند ای 

   ،این برند مطرح استرالیایی قابل استفاده در سیستم های تصفیه استخرهای خانگی

 خصوصی و همچنین استخرهای عمومی دانست. 

  در فیلتر شنی تصفیه استخر ایمکس ، نسبت میزان عبور آب به سطح سیلیس و شن

 باالست.

  امر بدین معنیست که این فیلترهای شنی دبی بیشتری با توجه به ابعاد کوچک خود  این

 دارند. 

  فیلترهای شنی فایبرگالس ایمکس نسبت به فیلترهای شنی فلزی میزان سیلیس و شن

 کمتری را در خود جای می دهد.

  درجه سانتیگراد  50به طور کلی حداکثر دمای مجاز در تمامی فیلتر شنی های ایمکس باید

 باشد

 به همین دلیل توصیه می سیستم فیلتر شنی استخر ایمکس به افزایش دما حساس می باشد

شود در روی خطوط گرمایش از ترموستات و شیر برقی استفاده شود. در غیر این صورت 

 .اگهانی دما موجب آسیب زدن به سیستم فیلتر شنی و کاهش عمر آن می شودافزایش ن

  

 استخر ایمکس در چهار سری فیلتر شنی MFS,NL,MFV,P عرضه گردیده است. 

 توانایی و قابلیت به کارگیری برای پروژه های سنگین را دارد. 
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 بدنه ی آن معموال از جنس فایبر گالس ساخته می شود. 

 دارای خاصیت ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی است. 

 این نوع فیلتر، دارای یک سال گارانتی می باشد. 

 فیلتر ایمکس (emaux)  مخزنی است که با فشار حداکثر سه بار کار بوده و به همین

 .منظور دارای گیج فشار است

 فیلتر شنی ایمکس (emaux) صفیه جهت گردش آب استخر یا نیاز به یک پمپ ت

 .جکوزی و سیلیس دانه بندی شده است

 فیلتر ایمکس(emauxe)  جهت کار تصفیه و زدایش امالح معلق در آب سیرکوله استخر

 .  دارای شیر پنج راهه است

 مناسب ترین محل نصب فیلتر تصفیه ایمکس (emauxe)  در موتورخانه و پایین تراز

 .سطح استخر میباشد
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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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