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 پسولیکر یشن لتریف کاتالوگ

  آب مورد استفاده قرار می گیرندفیلتر های شنی معموال برای خالص سازی.  

  

اصوال فیلتر های شنی به وسیله بستری از سنگ ها و شن های ریز )سنگ ها و شن 

  .های سیلیس ( به تصفیه آب ورودی می پردازند

  

 می جدا آب از دیگر مواد برخی و ها هیدروکربن فلزات، رسوبات، معموال فیلتر شنی

 . کنند

 تقسیم دسته چندین به فیلتر کاری فشار یلتراسیون وفیلتر های شنی بر اساس نحوه ف

 .کرد مشخص ها آن برای توان نمی را واحدی بندی دسته که شوند می

 کریپسول استخری تصفیه فیلترهای Kripsol باشند می شنی های فیلتر نوع از. 

  ها استخر حجم به نسبت مختلف های سایز در و بوده کامپوزیت از ها فیلتر این بدنه 

 .میشوند ارائه

  و بوده اتوماتیک نیمه راهه چند شیر دارای کریپسول استخری تصفیه فیلترهای 

ی مکعوس به راحتی در آن انجام میشود که این مهم باعث شستشو و تخلیه عملیات

 کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.

 فیلتر های شنی kripsol  از کیفیت باال و قابلیت های فراوانی برخوردار می باشند که بر

 لتر شنی سریاز جمله فی kripsol شنی فیلتر اساس نیازتان می توانید از انواع مختلف

AK فیلتر شنی کریپسول سری ، BM و... استفاده نمایید. 
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 شوند.  این فیلترها هم بصورت عمودی و هم بصورت افقی ساخته می 

  متر  1.5الی 0.7متر و ارتفاع آن بین  3تا 0.5قطر فیلترهای عمودی استاندارد از حدود

 باشد. می

  تای ارتفاع آن ها عمل تصفیه فیزیکی فیلترهای عمودی به خاطر آنکه در تمام راس

  .گیرد به فیلترهای افقی ترجیح دارند انجام می
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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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