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کاتالوگ پمپ استخر




پمپ استخری وسیلهای ضروری برای استخرها است.
این وسیله ،که یکی از مهمترین بخشهای سیستم تصفیه استخر نیز محسوب میشود ،ضمن
اینکه آب را به گردش در میآورد ،آن را تصفیه نیز میکند.



پمپ تصفیه استخر ،قلب سیستم تصفیه آن است که در کنار فیلتر تصفیه استخری میتواند آب
باکیفیت و زاللی را برای استخر شما فراهم کند.





این پمپ دارای انواع مختلف با ویژگیهای گوناگون ،بخصوص در هد و دبی است.
این دستگاه از ترکیبات مختلف پالستیک و پلیمر ساخته میشود که مقاومت باالیی داشته و
نسبت به برنز و برنج ،کارایی بهتری دارد.



جنس شفت پمپهای استخری نیز از استیل  316است که خاصیت ضد خورندگی دارد.



پمپ استخری با جنس چدن به مرور زمان دچار خوردگی شده و آسیب میبیند.



یک پمپ استخری با کیفیت باال ،باید در برابر کلر و ناخالصی آب مقاوم باشد.



پمپهای استخری عموماً در زمان کارکردن ،دمایی در حدود  0تا  60درجه سانتیگراد دارند و
تا  5.2بار فشار را تحمل میکنند.



استرینر یا موگیر وظیفه تصفیه آب از ذرات معلق به اندازه  1الی  2میلی متر را دارد.
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با ورود آب به قسمت برگگیر و نیز عبور از قسمت سطل و سبد پالستیکی دستگاه ،ذراتی که از
این قسمتها رد شدهاند توسط استرینر تصفیه شده و از آب جدا میشوند.



یکی از پرکاربردترین دستگاهها در تاسیسات،پمپها هستند که وظیفه جابجایی و انتقال آب را بر
عهده دارند.



پمپهای سانتریفوژیا همان گریز از مرکز در دو نوع یک طبقه و چند طبقه در بازار وجود دارد.



پمپهای مورد استفاده در استخرها از نوع سانتریفوژ یک طبقه بوده و ظرفیت آن باید به گونه ای
باشد که حداقل  3بار در شبانه روز آب کل استخر را سیرکوله (گردش برای فیلتراسیون) کند.



از دیگر پمپهایی که در سیستم سیرکوالسیون موتورخانه استخر از آن استفاده می شود میتوان
به پمپهای خطی اشاره کرد که معموال برای گردش آب تصفیه جکوزی از این نوع پمپ استفاده
میشود.
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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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