
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

95  

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

 پسولیاستخر کر هیپمپ تصف کاتالوگ

 

 الزامی در هر استخری می باشد. تجهیزات استخری پمپ تصفیه استخر از 

  استخر برای استخر  استفاده از پمپ برای تصفیه استخر به عنوان یکی از سیستم گردش آب

 .ضروری می باشد

  ی مختلف با پمپ تصفیه استخر در واقع با سیرکوله کردن آب در استخر در طی باز های زمان

توجه به نوع و کاربری استخر و پس از عبور از فیلتر شنی آب استخر شفاف و از راکد ماندن 

 آب استخر جلوگیری میکند.

  ش از درون استخر کشیده و آن را آبک و اسکیمر از استفاده با را آب استخر، آب تصفیه پمپ

به سمت فیلتر هدایت کرده و سپس پس از تمیز شدن کامل و گرفتن هر گونه کثیفی، مجدد 

 کند.  آب را به درون استخر پمپاژ می

 کریپسول ساخت کشور اسپانیا می باشد.  پمپ تصفیه استخر 

  این شرکت با تجربه سی ساله خود در زمینه تجهیزات استخری یک برند مطرح و معتبر

 دجهانی در سیستم های استخری می باش

 دارای قابیت استرینر سرخود بوده ، که از ورود ذرات معلق  کریپسول تصفیه پمپ همه ی

 .موجود در آب به داخل پمپ آب و آسیب به بدنه و پره های پمپ جلوگیری می کند

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://pumpekhoob.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c/
https://pumpekhoob.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c/
https://pumpekhoob.com/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1/
https://pumpekhoob.com/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

95  

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 2 | صفحه

 :پمپ تصفیه استخر کریپسول ویژگی های

 بدنه این پمپ تصفیه استخری از جنس ترمو پالستیک مقاوم است. 

 خاصیت ضدخورندگی در برابر کلر و دیگر عوامل خورنده در آب 

 این پمپ برای به گردش در آوردن آب استخر عملکرد خوبی دارد. 

 ب دریا می باشدقابل استفاده برای آ 

  این پمپ دارای استرینر و فیلتر برگ گیر می باشد که این امر از عبور ذرات به داخل پمپ

 .آسیب وارد نمی شود استخر پپم یجلوگیری می کند. در نتیجه به پره ها

  سال گارانتی عرضه می شوند 1این پمپ ها با. 

 :کریپسول تصفیه پمپ سری های مختلف

KTB ,KAN  ,KAP  ,KPR  ,KSV  ,AP  ,KSE  ,CK , OK 
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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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