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 IML یشن لتریف کاتالوگ

 

 دارای چهار مدل فیلتر شنی این نوع lisboa,roma,teida,vinea ر کدام است که ه

 .ویژگی های مخصوص به خود را دارا می باشند

 از رزین پلی استر و فایبر گالس با پایه پالستیکی تولید می شود.  فیلتر شنی بدنه 

 فیلتر شنی در مدل viena  بار و در سایر مدل ها قابلیت تحمل  ۴تا قابلیت تحمل فشار

 .بار را دارد 2/5فشار تا 

 فیلتر شنی شیر های نصب شده روی IML  حالت شامل حالت کار  6از نوع چند راهه با

 ، بکواش ، تخلیه ، بسته ، شستشو و گردش آب بدون پمپ است

  متر بر ساعت را داراست 285تا  5این فیلتر، ظرفیت تصفیه ی آب از. 

  ... بسته به نوع آن ها از جنس هایی مثل، رزین پلی استر با فایبر گالس، پلی اتیلن و

 .ساخته می شوند

 فیلتر های سری Roma  دارای شیر شش راهه از باال ، مانومتر )فشار سنج( و سایت

 . پالس می باشد

 جنس بدنه فیلتر های شنی سری Roma  باعث می شود تا فیلتر شنی در برابر رطوبت

باالی استخر و آب مقاومت باالیی داشته باشد و از خوردگی و زنگ زدگی آن جلوگیری 

 .می کند

  فیلتر تصفیه استخری IML اسپانیا سری ROMA دارای لوله جهت تخلیه هوا است . 
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 کاربری فیلتر شنی تصفیه استخر IML اسپانیا سری Roma  در استخر ها و جکوزی

 . های خانگی است

 کاربری آسان فیلتر های IMLسری Roma  به دلیل استفاده از شیرهای چند راهه

 . است که عملیات بک واش یا پسشویی فیلترهای شنی استخری را ساده می کند

 گرامی  و نیازی به باز و بسته کردن چندین شیر فلکه نمی باشد .در نتیجه خریدارن 

 .ص ندارندمتخص نیروی به نیاز فیلترها واش بک نیزجهت

 این محصول دارای شیر تخلیه هوا می باشد بنابراین نیاز به هواگیری فیلتر تصفیه سری 

Roma  نیست . 

  

 پس از فروش می باشدسال خدمات  10سال گارانتی و  1رای ااین نوع فیلتر، د. 
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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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