
 
 : 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

 استخر لئو هیپمپ تصف کاتالوگ

 

  سری مختلف با قدرت های متفاوت تولید شده که می توان آنررا بره    4پمپ استخری لئو در

ستخرهای تفریحری، جوروزی و   طور اختصاصی برای استخرهای خانگی، استخرهای ورزشی، ا

 .پارک آبی مورد استفاده قرار داد

        پمپ استخری جزء مهم ترین تجهیزات استخر به شرمار رفتره کره بررای سیرکونسریون آ

استخر بسیار حیاتی است. پمپ استخر لئو به واسطه بدنه پالستیوی مهندسی شده از جرن   

درجه  35برابر حرارات مایع تا + ، توانایی مقاومت در  304AISI، شفت  (ABS)ای بی اس

متر بر ثانیه، این محصرول را بره یوری از بهتررین پمرپ       3.5سانتی گراد و توان موش آ  تا 

 .استخری بازار بدل ساخته است

 پمپ استخر لئوLEO  سریXKP   یوی از شناخته شده ترین ملزومات مهم استخر به شمار

 رفته که در بیش از چندین کشور دنیا نماینده رسمی دارد.

  پمپ های استخر لئو سریXKP     دارای استرینر )برگ گیر( بوده کره برا جلروگیری از ورود

 ذرات در آ  استخر به پره های پمپ از صدمه خوردن به پروانه پمپ جلوگیری می کند.

         این پمپ ها جهت سیرکونسیون آ  اسرتخرهای خرانگی سرایز کوچرم و متوسرط کراربرد

 شند.می با 304داشته و دارای بدنه ترموپالستیم همراه با شفت استیل 
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  + درجه سانتیگراد می باشد.  35حداکثر دمای سیال در این پمپ ها 

  پمپ های سریXPR  8وات بوده و برا آبردهی    2200وات الی  600لئو دارای الوترو موتور 

 متر موجود می باشند. 8متر موعب در ساعت در هد  26متر موعب در ساعت الی 

  مترر موعرب مری     200الری   60حجرم   این پمپ ها قادر به تصفیه آ  استخرهای خانگی با

 باشند.

  کلیه پمپ هایXPR  اینچ میباشد. بدنه و پروانه این پمپ ها  2لئو دارای ورودی و خروجی

درجره سرانتیگراد را پمژرا      35از جن  پالستیوی بوده و می توانند سیال با حداکثر دمرای  

 کنند.
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصونت و مقایسه با سایر محصونت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخا  بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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