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 واردیاستخر ها هیپمپ تصف کاتالوگ

 

  در شهر 1930شرکت هایوارد که از دهه Pomona  در ایالت کالیفرنیا آمریکا در زمینه تولید

 تجهیزات با کیفیت استخر فعالیت می نماید

 لید و تامین تجهیزات استخر ، سونا و جکوزی شناخته شده و پرفروش در یکی از برندهای مهم تو

 .ایران و جهان می باشدبازار 

  کشور جهان از جمله فرانسه ، کانادا و چین دارای  3امروزه شرکت معتبر هایوارد آمریکا در بیش از

از کشورهای کارخانه های تولید محصوالت و تجهیزات استخر، سونا و جکوزی بوده و در بسیاری 

 . جهان دارای نمایندگی های فروش فعال می باشد

  شرکت هایوارد با استفاده از جدیدترین دانش روز و تکنولوژی های پیشرفته و تخصص های

مختلف و همچنین دارا بودن تجربیات ارزنشمند در زمینه تولید طیف گسترده ای از انواع 

ع فیلتر تصفیه استخر، تجهیزات روشنایی استخر، تصفیه استخر، انوا تجهیزات استخر، مانند پمپ

هیتر و بخاری استخر و... انتخابی مطمئن برای افرادی است که قصد دارند اقدام به ساخت استخر 

 .در ساختمانهای مسکونی و حتی اماکن عمومی ورزشی و تفریحی نمایند

 .جهت تصفیه آب استخر از پمپ تصفیه استخری استفاده می گردد 

   .تفاوت پمپ استخری با دیگر پمپ های آب در داشتن استرینر پمپ یا همان آشغالگیر می باشد 

  وظیفه آشغالگیر در پمپ تصفیه استخری جلوگیری از ورود آشغال ها به مسیر سیرکوله آب

 پره های پمپ استخر می باشد. پاستخر و جلوگیری از آسیب رسیدن به 
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 .رطرفدارترین پمپ تصفیه استخر و پمپ سیرکوله استخر ، پمپ استخری هایوارد می باشد 

   شرکت هایوارد با تولید بهترین تجهیزات استخری، جزء شرکت های برتر در زمینه تأسیسات

 استخری می باشد. 

 مقابل مواد خورنده و کلر موجود در  بدنه پمپ تصفیه استخر هایوارد از جنس کامپوزیت بوده و در

 آب استقامت دارد. 

 موتور پمپ استخری هایوارد ساخت شرکت A.O smith کشور آمریکا و با استاندارد IE2  تولید

 گردیده است. 

 از تولیدات پمپ استخری شرکت هایوارد می توان به مدل های پمپ استخری هایوارد Tri Star  ،

و پمپ استخری  Super pump ، پمپ استخری هایوارد Power-Flo پمپ استخری هایوارد

 اشاره کرد Super pump 2 هایوارد

  از مزیت های پمپ استخری هایوارد مصرف بهینه انرژی الکتریکی آن می باشد.  
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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.

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/

