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کاتالوگ تجهیزات داخل استخر



بطور کلی لوازم و تجهیزات استخر ،سونا ،جکوزی طیف گسترده ای از انواع لوازم تاسیسات را
شامل می گردند.



این لوازم و تجهیزات استخر مجموعه دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب ،تامین فشار و
گردش آب ،گرمایش و رطوبت گیری از محل سالن استخر و جکوزی تا تجهیزات و لوازم
جانبی از قبیل چراغ استخر ،تخت ،سایبان ،دایو و  ...را شامل می گردند.



در حیطه دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب از مجموعه لوازم و تجهیزات استخر ،سونا،
جکوزی می توان به انواع فیلترهای تصفیه ،انواع پکیج های تصفیه ،انواع کلرزن ها ،جاروهای
استخر ،المپ  UVو ازن زن ها ،از برندهای ایمکس ،هایوارد Prozone ،و  Omniو ...اشاره
نمود.



همچنین در خصوص تجهیزات تامین فشار و گردش آب در سیستم از مجموعه لوازم و
تجهیزات استخر ،سونا ،جکوزی می توان به پمپ های تصفیه ،جت پمپ های جکوزی،
بلوئرها و سیستم استخر بی پایان از برندهای ، IMLایمکس و  PSHاشاره کرد.



انواع گرمکن های آب استخر و جکوزی و همچنین هیترهای برقی و گازی سونا نیز از
مهمترین لوازم و تجهیزات استخر ،سونا ،جکوزی می باشد



به طور کلی ،تجهیزات استخر به جهت فراهم نمودن شرایط و بهبود امکانات الزم برای
شناگران ،مورد استفاده قرار می گیرد.
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این امکانات و شرایط با توجه به ابعاد و هدف سازنده از احداث استخر مشخص می شود .اما
به طور معمول اغلب لوازمی که برای تجهیز یک استخر خانگی یا عمومی استفاده می شوند،
مشترک و یکسان هستند و تنها تمایز آنها در نوع و مدل این وسایل خواهد بود.



از نظر ساختاری ،تجهیزات استخر به دو بخش لوازم اصلی و لوازم جانبی استخر قابل تفکیک
هستند .لوازم اصلی ،مجموعه تجهیزاتی هستند که وجود آنها برای احداث هر نوع استخری
ضروری است.،



لوازم جانبی به ابزار و وسایلی گفته می شود که هر فردی متناسب با خواست خود و یا
کارایی ،از آنها بهره می برد.



معموال لوازم تزئینی و لوکسی که بیشتر جنبه زیبایی و دکوراتیو دارند ،به عنوان لوازم جانبی
محسوب می شوند.
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام
به آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا
انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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