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 میاستخر لسوئ هیپمپ تصف کاتالوگ

 

 لسوئیم گروه Laswim امروزه استخر، های سیستم در معتبر جهانی برند یک عنوان به 

 و کشاورزی خانگی، های استفاده برای آب تامین های سیستم زمینه در پیشرو جایگاهی

 دارد. بزرگ های سیستم و آب کیفیت بهبود همچنین و صنعتی،

 هر در که داده پوشش را کشاورزی و صنعتی خانگی، بخش چهار لسوئیم مجموعه تولیدات 

 هفت و تولیدی سایت چهار دارای گروه این دهد. می ارائه را کیفیت حداکثر تضمین قسمت،

 تولید مراکز این در را خود محصوالت از ای گسترده طیف که بوده چین در لجستیک مرکز

 کند. می

 لسوئیم استخری تصفیه های پمپ (LASWIM) در مقاوم ترموپالستیکی بدنه با 

  .باشد می آب در موجود خورنده عوامل و کلر خوردگی و فرسایش برابر

 لسوئیم پمپهای کلیه (LASWIM) در موجود ذرات ورود از و بوده خود سر استرینر دارای 

 .میکند، جلوگیری آن های پره به یبآس و پمپ داخل به استخر آب

 محیطی حفاظت درجه با الکترموتور دارای IP55 حرارتی عایق و F دور 2850 و  

 دارد را دریا آب با کارکرد ابلیتق 

 لسوئیم استخری تصفیه های پمپ (LASWIM) اف ال ال اچ سری چهار در HLLF، ای 
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 .شوند می عرضه بازار به CEP پی ای سی ،HEP پی ای ،اچESP پی اس

 ها ویژگی : 

 مقاوم ترموپالستیکی بدنه 

 آب در موجود خورنده عوامل و کلر برابر در فرسایش عدم 

 استخر آب سیرکوله جهت 

 سرخود گیر برگ و استرینر دارای 

 محیطی حفاظت درجه با الکترموتور IP55 حرارتی عایق و F 

 دریا آب با کارکرد قابلیت 
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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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