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 واردیها یشن لتریف کاتالوگ

  

 فیلتر شنی هایوارد (Sand Filter) هایی از جنس فوالد گالوانیزه،  به مخزن

ای )و گاهی مربع( تحت  استوانههای  شود که به شکل فایبرگالس و استیل گفته می

آب به صورت فیزیکی ( تصفیه )فیلتراسیون شوند. که با فشار اتمسفریک ساخته می

باعث حذف ذرات معلق موجود در آب نظیر گل، رنگ، ذرات معلق و ذرات حاصل از 

 .شوند خوردگی می

 که با عبور آب از بستر شن و ماسه های دانه بندی شده، فیلترهای شنی استخر 

میکرون ( از آب در گردش را به  50وظیفه جداسازی ذرات معلق )معموال تا قطر 

عهده دارند، به عنوان پیش تصفیه باعث شفافیت و زالل شدن آب گردیده، ولی 

 .امالح و دیگر مواد شیمیایی موجود در آب را حذف و جذب نمی نمایند

 هایوارد استخری تصفیه فیلترهایHayward  لتر در دو نوع فیلتر های شنی و فی

 موجود می باشند. های دیاتومه در بازار

  بدنه این فیلتر ها از کامپوزیتGrid -Pro  بوده و در سایز های مختلف نسبت به

 حجم استخر ها ارائه میشوند.
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   از جمله ویژگی های فیلتر های تصفیه استخری هایوارد قابلیت استفاده مشترک

رفیت مورد نیاز به صورت موازی چند تایی )مدوالر( می باشد که میتواند بسته به ظ

 به کار گرفته شوند.

   همچنین فیلترهای تصفیه استخری هایوارد دارای شیر چند راهه نیمه اتوماتیک

بوده و عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام میشود که این 

 مهم باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.

  فیلتر های سری Rate-High وارد که با کد اولیههایS   شناخته می شوند، دارای

متر  32.0متر مکعب در ساعت الی  6.8بار بوده و از آبدهی  3.4فشار کاری حداکثر 

 مکعب در ساعت موجود می باشند.

    متر  256متر مکعب )و کمتر( الی  48قابلیت تصفیه استخرهای خانگی از حجم

 دار می باشد  مکعب را

  .فیلتر های سریRate -High  با خروجی شیر از بغل دارای بدنه کروی شکل

جهت بازدهی بیشتر بوده و دارای شیر خروجی اتوماتیک هوا از باالی فیلتر می 

 .باشند
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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/

