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  ایدر ين هاکن یریآب ش

 Max-Q يسر Excelwater ییایدر ين هاکن یریآب ش

  نترل از دورکت یو قابل يوتریامپکنتل کستم یرد با استفاده از سکارکم یت تنظیا با قابلید آب شرب از آب دریبه منظور تول Max-Q يسر ين هاکن یریآب ش

  :یمشخصات فن

 بایار زیبس یطراح 

 کیتمام اتومات يوتریامپکستم یاستفاده از س UROC  ار سادهیرد بسکارکو 

 ت آبیفیکش یو نما يریاندازه گ يوتریامپکستم یس 

 صدا یرد آرام و بکارک 

 316ن از جنس ییپمپ فشار پاSS 

 316از جنس  يپمپ فشار قوSS 

 نگیم فالشیو تنظ کیتیاتوم يریت برنامه پذیقابل 

 رد دائمکارکت یقابل 

 316تحت فشار و اتصاالت از جنس  يمحفظه هاSS اهش فشارک يبخصوص برا یبا طراح 

 ازیه مورد نیش تصفیپ يلترهایف 

 ط مختلفیرد در شراکارکت یقابل 

 یننده داخلکزیتم ياجزا 

 ییایمیپمپ شستشو با مواد ش 

 

  

  

ت یظرف
)GPD(  600 1000  1500  

  3  2  1  نیتعداد ممبر
  ”40×”2.5  ”40×”2.5  ”40×”2.5  نیز ممبریسا

  2.5HP  2.5HP  2.5HP  قدرت موتور
  ”15.5×”17×”48  ”15.5×”17×”48  ”15.5×”17×”48  ابعاد
  170lbs  180lbs  190lbs  وزن

  یبرق مصرف
110,220VAC 

1Phase 
50/60Hz  

110,220VAC 
1Phase 

50/60Hz  

110,220VAC 
1Phase 

50/60Hz  
  2.23KW  2.23KW  2.23KW  مصرف برق
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 Neptune يسر Excelwater ییایدر ين هاکن یریآب ش

 یخصوص ين در هتل ها و اقامتگاه هایو همچن يریگیماه يق هایو قا يارکو  یحیتفر يق هایاستفاده در قا يا براید آب شرب از آب دریبه منظور تول Neptune يسر ين هاکن یریآب ش
  .باشند یار مناسب میا بسیبه در کینزد

  :یمشخصات فن

 بایار زیبس یطراح 

 کیتمام اتومات يوتریامپکستم یاستفاده از س UROC 

 ت آبیفیکش یو نما يریاندازه گ يوتریامپکستم یس 

 316ن از جنس ییپمپ فشار پاSS 

 316از جنس  يپمپ فشار قوSS 

 نگیم فالشیو تنظ کیاتومات يریت برنامه پذیقابل 

 رد دائمکارکت یقابل 

 تحت فشار و اتصاالت از  يمحفظه ها
 يبخصوص برا یبا طراح 316SSجنس 

 اهش فشارک

 80 ش یپ يلترهایفوت مربع مساحت ف
 ط مختلفیاردرد در شراکت یه قابلیتصف

 یننده داخلکزیتم ياجزا 

 ییایمیپمپ شستشو با مواد ش 

  

ت یظرف
)GPD(  1150 1750 2000 2400 3600 4475  

  4 3 2 4 3  2  نیتعداد ممبر
  ”40×”4 ”40×”4 ”40×”4 ”40×”2.5 ”40×”2.5  ”40×”2.5  نیز ممبریسا

  3HP  3HP 5HP 7.5HP 7.5HP 7.5HP  قدرت موتور
  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ابعاد
 375lbs 400lbs 425lbs 450lbs 475lbs 500lbs  وزن

  یبرق مصرف
220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  
  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  مصرف برق


