
 
 : 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

 نیکیاستخر سرت یشن لتریف کاتالوگ

 سرتیکین استخر شنی فیلتر  nCertikiاست دوام با و کیفیت با شنی های فیلتر جزء 

 باشد. می سرتیکین برند پرطرفدار محصوالت از که

  جهانی های بازار به و تولید روز فناوری بروزترین با را کیفیتی با محصوالت شرکت این 

 .کند می عرضه

 ی امروزه جزء کاربردی ترین فیلتر های شنی بخصوص برا فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین

 مصارف خانگی می باشد .

  فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین جز فیلتر های گذر سریع( ( High Rate می باشد . 

  فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین با میزان باال گذر آب نسبت به سطح سیلیس و شن می

اند در ابعاد کوچک دبی باالتری را برای تصفیه جبران کند به همین خاطر ابعاد فیلتر شنی تو

فایبر گالس سرتیکین نسب به فیلتر های شنی فلزی کوچک تر حجم سیلیس کمتری در 

خود جای می دهد با این حجم کم سیلیس حتما باید با کیفیت باال و با بهترین مرغوبیت 

 ون حفظ شود .باشد تا کیفیت فیلتراسی

  درجه سانتیگراد می باشد و در زمان  50فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین دارای دمای کاری

کار کرد حتما باید از ترموستات و شیر برقی بروی خط گرمایش استخر و یا جکوزی استفاده 

کرد تا افزایش دما موجب صدمه زدن و کاهش عمر مفید فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکن 

 . نشود
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  37فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین دارای فشار کاری PSI  می باشد که در زمان انتخاب

پمپ تصفیه استخر باید دقت شود که اعمال فشار باالتر و استفاده از پمپ قوی می تواند 

فایبر  وارد کند و از آنجا که فیلتر شنی  صدمات جدی به فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین

یبر گالسی بوده و قابل تعمیر نمی باشد در صورت آسیب دیدن باید فیلتر فا گالس سرتیکین

 تعویض شود .

  با توجه به دما و فشار کاری فیلتر شنی فایبر گالس سرتیکین ، از فیلتر شنی فایبر گالس

سرتیکین می توان در خطوط تصفیه جکوزی و قبل ازهیتر آبگرم یا مبدل حرارتی استفاده 

 . کرد

 

 این نوع فیلتر، دارای مدل های مختلفی است. 

 بدنه ی آن از جنس فایبر گالس است. 

 ذرات درشت آب را به بهترین شکل جذب می نماید. 

 ماده ی مورد استفاده در آن سیلیس است. 

 دارای خاصیت ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی است. 

 سال خدمات پس از فروش می باشد 5 تی واین نوع فیلتر، دارای یک سال گاران. 
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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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