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 ولپرپیها یشن لتریف کاتالوگ

 

 ذرات تنها استخر شنی فیلترهای بقیه مثل پول هایپر استخر تصفیه شنی فیلتر 

 ندارد. را محلول و ریز ذرات عبور توانایی و کند می فیلتر را معلق درشت

  شود می استفاده استخری فیلترهای این در نرم سیلیس از. 

 شنی های فیلتر های مزیت از یکی مقاوم، فایبرگالس جنس از بدنه بودن دارا بدلیل 

 فیلترهای این خوردگی و زدگی زنگ عدم فلزی، شنی فیلترهای به نسبت هایپرپول

 .باشد می شنی

 استخرهای و 260 حجم حداکثر با سرپوشیده استخرهای در استفاده برای مدل این 

 .باشد می مناسب مکعب متر 205 حجم حداکثر با روباز

 این درجه و دستگیره از متشکل که شنی فیلترهای این باالیی قسمت همچنین 

 .است شده ساخته فایبرگالس نسج از باشد، می محصوالت

 72 برابر شنی فیلترهای این کاری فشار حداکثر PSI معادل (5 bar) باشد می. 

 است سانتیگراد درجه 50 معادل هایپرپول شنی فیلترهای در آب دمای حداکثر. 

 توجه استخر ابعاد و استخر بودن خصوصی یا عمومی به شنی فیلتر انتخاب هنگام در 

 .شود
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  عدم زنگ زدگی و خوردگی فیلتر شنی هایپرپول از مزیت های مهم این فیلتر شنی

 .می باشد

 در این نوع فیلتر شنی تنها باید از سلیس نرم استفاده شود. 

 گالس می باشد و در قسمت باالیی آن از دستگیره و  این فیلتر شنی از جنس فایبر

 .درجه این دستگاه تشکیل شده است

 است گراد سانتی 50 معادل  نهایت دمای آب در این فیلتر. 

 عمومی و خصوصی بودن استخر در انتخاب یک فیلتر خوب موثر 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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