تاسیسات دات کام :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات

کاتالوگ فیلتر شنی لسوئیم


گروه لسوئیم  Laswimبه عنوان یک برند جهانی معتبر در سیستم های استخر ،امروزه
جایگاهی پیشرو در زمینه سیستم های تامین آب برای استفاده های خانگی ،کشاورزی و
صنعتی ،و همچنین بهبود کیفیت آب و سیستم های بزرگ دارد.



تولیدات مجموعه لسوئیم چهار بخش خانگی ،صنعتی و کشاورزی را پوشش داده که در هر
قسمت ،تضمین حداکثر کیفیت را ارائه می دهد.



این گروه دارای چهار سایت تولیدی و هفت مرکز لجستیک در چین بوده که طیف گسترده
ای از محصوالت خود را در این مراکز تولید می کند.



برای برآورده ساختن نیازهای بازار فعلی ،توسعه محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب
نیازمند یک فرایند پیشرفته بوده که امکان تولید محصوالت با استاندارد های باال را فراهم می
کند و این فرایند باعث بهره وری بیشتر و صرفه جویی در انرژی می شود.



ارائه این محصوالت در بخش های مختلف تولیدی همراه با کیفیت و اطمینان باال می باشد.
زیرا در این مجموعه اهداف مشتریان به عنوان معیاری برای ارتقاء کیفیت برندینگ کمپانی
لسوئیم  Laswimمحسوب شده تا به سهم مهمی از بازار دست یابند.



سری  SDGساخته شده از مواد پلی اتیلن )(HDPEبا چگالی باال ،ضد خوردگی ،سازگار
با محیط زیست بامیزان آبدهی  7.0الی  16.0متر مکعب در ساعت میباشد.

صفحه | 1
آدرس فروشگاه بزرگ تاسیسات دات کام :تهران  -خیابان آیت اهلل طالقانی  -بین بهار و شریعتی  -پالک
95
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) 021-77655388

تاسیسات دات کام :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات


فیلتر تصفیه استخری لسوئیم ) (LASWIMسری  SDGدارای شیر  6راهه نیمه اتوماتیک
همراه با گیج فشار در باال که عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام
میشود که این باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.



ورودی وخروجی شیر فیلتر در مدل  26،24،20،17در سایز  1.5اینچ میباشد .



حداکثر فشار کاری این مدل  4کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است



فشار کاری نرمال آن  1.5کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و فشار تست آن  4کیلوگرم بر سانتیمتر
مربع می باشد.



دمای کارکرد سری  SDGتا  50درجه سانتیگراد بوده و سایز شن مناسب آن  0.4الی 0.8
میلیمتر می باشد.
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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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