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 استخر ساتیتاس کاتالوگ

  تاسیسات استخر های شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آن ها متفاوت است اما در اکثر استخر ها

  .خانه استفاده می کنندبرای سیستم تاسیسات آن از موتور

  استخر ها اگر به صورت سرپوشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیز موتورخانه آن ها

 متفاوت است.

   در استخر های سرباز نیاز به سرمایش وگرمایش محیط نمی باشد و تنها تصفیه و گرمایش آب

تخر های سرپوشیده و در پارک نیازمند سیستم های تاسیساتی است. این در حالی است که در اس

های آبی سرپوشیده سیستم های سرمایش وگرمایش مناسب باید برای استخر انتخاب گردد و در 

 .موتورخانه استخر قرار گیرد

  .در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن، وجود دارد 

 وب باشد. برای تامین این درجه سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطل

 .حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد

 شامل هیتر های برقی سونا خشک , سونا بخار , پمپ استخر , فیلتر شنی ,  تجهیزات استخر

کلرزن ها , تجهیزات روشنایی استخر , تجهیزات نظافت و غیره می باشد که می توان از شرکت 

 .چون : هایوارد , ایمکس , هایپرپول , فلکسینوکس و غیره ... نام بردهای معتبری هم

 ها هستند که وظیفه جابجایی و انتقال آب را بر یکی از پرکاربردترین دستگاهها در تاسیسات،پمپ
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های سانتریفوژیا همان گریز از مرکز در دو نوع یک طبقه و چند طبقه در بازار عهده دارند. پمپ

 وجود دارد.

  تفاده در استخرها از نوع سانتریفوژ یک طبقه بوده و ظرفیت آن باید به گونه ای های مورد اسپمپ

 بار در شبانه روز آب کل استخر را سیرکوله )گردش برای فیلتراسیون( کند. 3باشد که حداقل 

  توان شود می هایی که در سیستم سیرکوالسیون موتورخانه استخر از آن استفاده میاز دیگر پمپ

خطی اشاره کرد که معموال برای گردش آب تصفیه جکوزی از این نوع پمپ استفاده های به پمپ

 .شودمی
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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.

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/

