
پـمپپـمپ  های استخـر و جکـوزیهای استخـر و جکـوزی

__________________________________________
I t a l i a n  name    I t a l i a n  Techno l og y__________________________________________



شــرکت ایتالیایــی AQUASTRONG، در زمینــه ی تولیــد انــواع 

پمــپ آب، از جملــه پمــپ هــای خودمکــش تصفیــه ی اســتخر 

و پمــپ جــت جکــوزی، فعالیــت مــی کنــد. محصــوالت ایــن 

ــی  ــد ایتالیای ــا برن ــد شــده و ب ــن تولی ــه و چی شــرکت، در ترکی

ــر موفــق شــده  ــد معتب ــن برن ــازار عرضــه مــی شــوند. ای ــه ب ب

 اســت بــا اجرایــی ســاختن فرآینــد کنتــرل و نظــارت بــر کیفیــت

در کلیــه ی مراحــل تحقیــق و توســعه، تولیــد، بازاریابــی، 

 فــروش و خدمــات پــس از فــروش، محصــوالت خــود را

ــتریانی در  ــه مش ــا ب ــتانداردهای اروپ ــن اس ــا باالتري ــق ب مطاب

ــوآوری  ــاالی قطعــات، ن ــد. کیفیــت ب ــا عرضــه کن سرتاســر دنی

در تولیــد و قیمــت رقابتــی، از ویژگــی هــای پمــپ هــای 

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش AQUASTRONG ب



Aquastrong پمپ استخر___________________________
EKP سـری

مدل
سایز اتصالتوان

)mm(

حداکثر دبی 

)m3/h(

حداکثر هد 

)m( HPKW

EKP5560.750.6

50

1810

EKP85610.81911

EKP11061.51.12215

EKP160621.62817

EKP220632.23118

. جنس بدنه از پالستیک های مهندسی تقویت شده
. مجهز به استرینر با سبد پالستیکی

F دارای الکتروموتور با کالس عایقی .
IPX5 درجه حفاظتی الکتروموتور .

. جنس شفت از استنلس استیل 304
. دارای اتصال مهره ماسوره چسبی UPVC در مکش و دهش

. حداکثر دمای کاری سیال 40 درجه سانتیگراد
. حداکثر فشار کاری 3 بار

. قابلیت نصب تا 3.5 متر باالتر از سطح آب استخر
. دارای کلید محافظ حرارتی

. عملکرد بی صدا
2 سال گارانتی میراب آرین



Aquastrong پمپ استخر___________________________
EKP سـری

مجهز به استرینر سرخود به همراه سبد پالستیکی

بدنه کامال یکپارچه و ضد آب

اتصاالت مهره ماسوره ای از جنس PVC در سایز 50

مجهز به شیر تخلیه جهت جلوگیری از یخ زدگی



Aquastrong پمپ جت_________________________
EST سـری

مدل
حداکثر دبی سایز اتصال )mm(توان

)m3/h(

حداکثر هد 

)m( HPKWدهشمکش

EST32 -160/ 304363402735

EST40 -160/ 405.54

75

504838

EST50 -160/ 557.55.5
6372

32

EST50 -160/ 75107.540

EST65 -160/ 1101511907512036

HT200 جنس بدنه از چدن ضد زنگ .
. مناسب برای دمای عملکردی سیال 10- الی 85 درجه سانتیگراد

F دارای الکتروموتور با کالس عایقی .
IP54 درجه حفاظتی الکتروموتور .

. جنس پروانه از استنلس استیل 304
. دارای اتصال ورودی و خروجی فلنچی

)PN12( حداکثر فشار کاری 12 بار .

توان های 3 الی 7.5 کیلووات

توان 11 کیلووات

2 سال گارانتی میراب آرین


