
ــا  ــی SPECK آلمــان در ســال 1909 میــادی ب کمپان

هــدف نوآوری در تولید محصــوالت مدرن در صنعت 

تاسیســات، راه انــدازی شــد. اولیــن پمــپ پلیمــری 

اســتخر در دنیــا بــا نــام تجــاری BADU نیــز توســط 

 ایــن کمپانــی در ســال 1967 تولیــد و عرضــه شــد.

پمـپ استخـر

Made In Germany



* کارایــی باال و کاما بدون صدا

)PPGF30( جنس بدنه و پروانه از پلی پروپیلن تقویت شــده با فایبرگاس *

)PA66GF30( جنــس دیفیوزر از پلی آمید تقویت شــده با فایبرگاس *

* جنــس آب بندهای پمپ از کربن، ســرامیک و نیتریل

* قابل اســتفاده برای اســتخرهای آب شــور با درصد نمک 5 گرم بر لیتر

) * خودمکش )قابلیت نصب تا ارتفاع 3 متر باالتر از ســطح آب اســتخر

* دارای صافی 3 لیتری از جنس پلی پروپیلن با ســایز مش 3.2×2.6 میلیمتر

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

 پمــپ هــای ســری BADU Prime کمپانــی SPECK آلمان

ــرد ــه ف ــر ب ــی منحص ــوآوری و طراح ــه ن ــه ب ــا توج  ب

از لحــاظ عملکــردی به کم صداترین پمپ های تولیدشــده 

 ایــن کمپانــی معروفنــد. هــم چنیــن محفظه الکتریــکال و

مکانیــکال در ایــن پمــپ هــا کامــا جــدا از هــم بــوده و 

 ســیال، هیــچ گونه تماســی بــا شــفت الکتروموتور نــدارد.

(m3/h) آبدهی (in( سایز اتصال

فاز

تـوان

12mمـدل 10m 8m مکش دهش KW HP

11 15 17
2'' 11.2'' 1

0.75 1 Prime 15

15 17 21 1 1.4 Prime 20



)PPGF30( جنس بدنه، پروانه و دیفیوزر از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگاس *

* دارای اتصال مهره ماســوره چســبی UPVC در مکش و دهش پمپ

* جنــس آب بندهای پمپ از کربن، ســرامیک و نیتریل

Pentair برند Super Flow و سری Hayward برند Super قابلیت جایگزینی با پمپ های سری *

* قابل اســتفاده برای اســتخرهای آب شــور با درصد نمک 5 گرم بر لیتر

) * خودمکش )قابلیت نصب تا ارتفاع 3 متر باالتر از ســطح آب اســتخر

* دارای صافــی 3 لیتــری از جنس پلی پروپیلن با ســایز مش 3.2×2.6 میلیمتر

* مجهز به دســتگیره مقاوم جهت نصب و حمل آســان پمپ

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

SPECK کمپانی BADU SuperPro پمــپ هــای ســری 

ــفت ــه ش ــد ک ــده ان ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــان ب  آلم

ــدارد ــیال ن ــا س ــی ب ــه تماس ــچ گون ــور هی  الکتروموت

و بــا توجه به دســتگیره تعبیه شــده در بدنــه پمپ، این 

 پمــپ هــا به راحتی قابــل حمل و جابجایی می باشــند.

(m3/h) آبدهی (mm( سایز اتصال

فاز

تـوان

12mمـدل 10m 8m مکش دهش KW HP

11 13 15

63 63 1

0.65 0.85 SuperPro 15

12 16 19 0.8 1 SuperPro 19

16 20 23 1 1.3 SuperPro 23

22 25 29 1.3 1.7 SuperPro 29

32 37 40 2.2 3 SuperPro 40
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* قــدرت، کیفیت و راندمان فوق العاده باال

)PPGF30( جنس بدنه، پروانه و دیفیوزر از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگاس *

* جنــس آب بندهای پمپ از کربن، ســرامیک و نیتریل

* قابل استفاده برای استخرهای مجموعه های بزرگ، هتل ها و آبشارهای تزیینی بزرگ

) * خودمکش )قابلیت نصب تا ارتفاع 3 متر باالتر از ســطح آب اســتخر

* دارای صافی 10 لیتری از جنس پلی پروپیلن با ســایز مش 3.2×3.4 میلیمتر

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

 پمپ هــای ســری BADU Resort کمپانــی SPECK آلمان

بــا توجــه به طراحــی منحصر به فــرد و راندمــان و کیفیت 

ــی و  ــتخرهای عموم ــه اس ــت تصفی ــاده، جه ــوق الع ف

 مجموعــه هــای آبی بــزرگ مورد اســتفاده قرار مــی گیرند.

(m3/h) آبدهی (mm( سایز اتصال

فاز

تـوان

15mمـدل 12m 10m مکش دهش KW HP

70 98 105 110 110 1 5.5 7.5 Resort 110



* پکیــج کامل تصفیه آب اســتخر با عملکرد فوق العاده

)PPGF30( جنس اجزای داخلی از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگاس *

* جنــس آب بندهای پمپ از کربن، ســرامیک و نیتریل

* خودمکش، بدون نیاز به بکواش و کاما بهداشــتی

* دارای صافی در مکش پمپ و فیلتر کارتریجی با سایز مش 50 میکرومتر در دهش پمپ 

* ســهولت در شستشــوی کارتریج فیلتر و نصب آسان

* دارای گیج فشــار جهت کنترل فشــار فیلتراسیون

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

پکیــج کامــل آب اســتخر ســری BADU Star کمپانــی 

ــی  ــتخرهای خانگ ــه آب اس ــت تصفی ــان جه SPECK آلم

ــا  ــه ای کام ــی گزین ــای خصوص ــوزی ه ــک و جک کوچ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــب ب مناس

(m3/h) آبدهی (mm( سایز اتصال

فاز

تـوان

10mمـدل 8m 6m مکش دهش KW HP

14 19 23 50 50 1 0.45 0.6 Star 913





* ســاخته شــده از متریال ABS با کیفیت فوق العاده آنتی UV و ضد خش

2.6kw با توان SPECK مجهز به پمپ جت قدرتمند *

* دارای چــراغ های LED بر روی نازل

* قابل اســتفاده در انواع اســتخرها با ســازه های مختلف به صورت روکار

* حمل و نصب آسان

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

 BADUJET Riva پکیــج کامــل اندلــس پــول روکار ســری

ــرد در  ــه ف ــر ب ــی منحص ــا طراح ــان ب ــی SPECK آلم کمپان

انــواع اســتخرها بــا ســازه هــای مختلــف )بتنــی، فایبــرگاس، 

 شیشــه ای، وینیلــی( مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

زاویه چرخش نازل

)درجه(

سرعت خروجی آب

(m/s)

فشار نازل

(bar)
فاز

تـوان

KWمـدل HP

60 1.2 1.1 3 2.6 3.4 Riva

R



* کیفیــت فوق العاده آنتی UV و ضد خش

* ســاخته شــده از متریال ABS به همراه کاور از جنس اســتنلس استیل

2.6kw با توان SPECK مجهز به پمپ جت قدرتمند *

UPVC اتصــال مکش و دهش پمپ از جنس *

UPVC مجهز به شــیر توپی و اتصاالت از جنس *

* 3 ســال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش میراب آرین

زاویه چرخش نازل

)درجه(

سرعت خروجی آب

(m/s)

فشار نازل

(bar)
فاز

تـوان

KWمـدل HP

60 1.1 1 3 2.6 3.4 Primavera Deluxe

 BADU پکیــج کامــل اندلــس پــول تــوکار ســری

بــا  آلمــان   SPECK کمپانــی   Primavera Deluxe

طراحــی منحصــر بــه فــرد جهــت نصــب در دیــواره ی 

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــتخرهای بتن  اس



R



برای مشاهده ویدیو و دریافت اطالعات بیشتر از محصوالت SPECK روی لینک های زیر کلیک کنید

https://www.instagram.com/p/CJG98_PjjJT/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CM2SUDZjOUK/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CLXIkqsjKIn/?utm_source=ig_web_copy_link

__________________________________________________________

Made In Germany


