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 پول استار یشن لتریف کاتالوگ

 پول استار استخر تجهیزات از محصوالت استار پول خرفیلتر شنی تصفیه است 

Poolstar .ساخت کشور چین می باشد 

 در مقایسه با دیگر برندهای فیلتر شنی به لحاظ کیفیت و قیمت  شنی فیلتر نای

 . در رنج مطلوبی قرار دارد

  فیلتر شنی استخر پول استار از جنس فایبر گالس است که در برابر رطوبت و

 .زنگ زدگی مقاوم می باشد

  فیلتر هایی که در زمینه ی تصفیه شنی پول استار از نظر طرز کار و نگهداری

  .نداردبسیار ساده هستند و نیاز به تخصص 

 نوع ترین شده شناخته و صرفه به نگهداری ی هزینه رنظ از شنی فیلترهایی 

 . شنی استخر است فیلتر

  عملیات خروجی آب تصفیه شده از دستگاه مورد نظر به این صورت انجام می

گیرد که ابتدا آبی را که باید تصفیه شود ،از قسمت فوقانی دستگاه وارد می شود 

و بعد از داخل صافی عبور می کند در همین حال تمامی ذرات ریز و درشت را از 

ایین دستگاه مورد نظر در اب جدا می کند و در آخر آب تصفیه شده از قسمت پ

 . قسمت مخزن قرار می گیرد و از سیستم فیلترینگ خارج می شود

 مجهز به شیر هواگیری و فشار سنج 

 مجهز به دریچه های بازدید باال و پایین 
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  معکوس شوی و شست اتوماتیکقابل تجهیز به سیستم 

 صافی بدنه خارجی سطوح و بدنه داخلی های قسمت در اپوکسی رنگ الیه سه 

  .شوند می پوشیده مناسب رنگ و رنگ ضد با که

  بار فشار را به خوبی تحمل می کند 5بدنه صافی . 

 فایبر گالس پول استار حتما از افراد مجرب و کارشناسان  فیلتر شنی برای نصب

 با تجربه کمک بگیرید .

   پر کردن سیلیس بیش از حد اعالم شده توسط شرکت سازنده باعث افزایش نرخ

گالس پول استار را کاهش می فیلتراسیون نخواهد شد و کارایی فیلتر شنی فایبر 

 دهد 

 رف زمان و دقت این کار انجام شود در زمان اتصال به سیستم لوله کشی با ص

زیرا با توجه به جنس پالستیکی شیر اعمال فشار بیش از حد باعث شکستن و یا 

خراب کردن دنده های شیر چند راهه فیلتر شنی فایبر گالس پول استار می 

  . دشو

  با توجه به جنس ، فشار ، نوع قالویز شیر توسط شرکت سازنده ، اتصاالت نصب

ان به سادگی آب بندی کرد . در زمان پر کردن فیلتر شنی فایبر شده را می تو

گالس پول استار با سیلیس دقت شود که لوله هدر درست در مرکز فیلتر شنی 

 . فایبر گالس پول استار قرار گرفته باشد
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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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