انواع کفشورهاي استنلس استیل آکوامارین
باالترین کالس و استاندارد کفشور استخر و جکوزي
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کفشورهای استنلس استیل استخر آکوامارین Aquamarine

کفشــور اســتخر صفحــه ای مشــبک اســت کــه معمــوالً بــه تعــداد دو یــا چنــد عــدد در عمیــق تریــن نقــاط
کــف اســتخر یــا جکــوزی نصــب مــی گــردد .کفشــورهای اســتخر آکواماریــن از جنــس اســتنلس اســتیل
بــوده و بــا حداکثــر کیفیــت و اســتحکام و دوام تولیــد شــده انــد .ســطح بــراق روی ایــن کفشــورها بــا دارا
بــودن طراحــی بدیــع ،در کــف اســتخر جلــوه گــر مــی باشــند .کفشــورهای اســتنلس اســتیل آکواماریــن در
ســه رده کلــی دســته بنــدی مــی شــوند:
 ) Aکفشورهای دایره ای با قطر  13سانتیمتر در سه طرح مختلف
 ) Bکفشورهای دایره ای با قطر  22سانتیمتر در سه طرح مختلف
 ) Cکفشــورهای مربعــی شــکل مــدل  Amorدر پنــج طــرح بــا طــول هــای هــر ضلــع  14و  20و  26و  34و 45
ســانتیمتر

شبیه سازی کامپیوتری جریان آب استخر با استفاده از کفشورهای آکوامارین
مطابــق شــبیه ســازی هــای هیدرودینامیکــی صــورت گرفتــه ،طراحــی ســطح و انــدازه هــای کفشــورهای
آکواماریــن بــه صورتــی اســت کــه میتواننــد بهتریــن مــدل زیرکشــی آب اســتخر و همگونــی کشــش آب و
حداقــل  Vortexدر آب ســطح اســتخر را ایجــاد کننــد کــه بــرای شــناگر ایــده آل خواهــد بــود.

) (aجریان المینار و آرام آب استخر باکفشورهای دایرهای آکوامارین.
) (bجریان المینار و آرام آب استخر باکفشورهای مربعی آکوامارین.

مدلســازی ســرعت جریــان آب اســتخر کــه
کفشوراســتخر آکواماریــن در انتهــای آن
قــرار گرفتــه اســت.

کفشورهای استنلس استیل آکوامارین طرح گرد با قطر  13سانتیمتر
قطــر ایــن کفشــورها حــدود  13ســانتیمتر بــوده و معمــوالً جهــت لولــه کشــی حداقــل  2و حداکثــر  4اینــچ مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد

مدل آرتمیس 13

مدل رعنا 13

مدل رسا 13

کفشورهای استنلس استیل آکوامارین طرح گرد با قطر  22سانتیمتر
قطــر ایــن کفشــورها حــدود  13ســانتیمتر بــوده و معمــوالً جهــت لولــه کشــی حداقــل  4و حداکثــر  6اینــچ مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیرنــد.

مدل آرتمیس 22

مدل رسا 22

مدل رعنا 22

کفشورهای استنلس استیل آکوامارین طرح مربعی:
این کفشورهای ممتاز دارای باالترین کالس و مؤلفه های یک کفشور استخر ایده آل می باشند:
 : Amor140کفشور مربعی شکل آکوامارین با طول هر ضلع  14سانتیمتر
 : Amor200کفشور مربعی شکل آکوامارین با طول هر ضلع  20سانتیمتر
 : Amor260کفشور مربعی شکل آکوامارین با طول هر ضلع  26سانتیمتر
 : Amor340کفشور مربعی شکل آکوامارین با طول هر ضلع  34سانتیمتر
 : Amor450کفشور مربعی شکل آکوامارین با طول هر ضلع  45سانتیمتر
dimensions in millimetrs

Aquamarine Amor Main Drain Dimensions
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