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מסנני רשת M300 עם מנגנון ניקוי חצי אוטומטי משולב. בחלקה הפנימי של רשת הסינון 
נמצא אלמנט הניקוי של המסנן. על-ידי סיבוב הידית החיצונית מסתובב אלמנט הניקוי 

בצורת ספירלית ומנקה ביניקה את כל שטח הרשת. הניקוי נעשה מבלי להפסיק את 
אספקת המים למסנן ומבלי לפתוח אותו. סיבוב הידית מבחוץ עושה את העבודה.

www.mayan-wt.com

טכנולוגיה
 AZUD של  SPIRAL CLEAN M300 מסנני

בעלי שטח סינון גדול במיוחד, ופיות 

יניקה שתוכננו בקפידה להסיר את כל 

החלקיקים שהצטברו על רשת הסינון תוך 

כדי תהליך הסינון.

עם מנגנון ניקוי חצי אוטומטי משולב, 

פתיחת הברז וסיבוב הידית החיצונית 

מאפשר לפיות תנועה ספירלית והן 

סורקות את 100% שטח הרשת, יונקות את הלכלוך מהרשת 

ומסלקות אותו דרך פתח הניקוז בתחתית המסנן.

  שטח סינון גדול  לסינון מירבי

  ניקוי מושלם ויעיל - על-ידי השלמת מהלך אחד 

שלם של אלמנט הניקוי, מתקבל ניקוי של 100% 

מרשת הסינון

  המסנן מתנקה ללא צורך בפתיחתו

  מנגנון הבורג וההנעה נמצא בתא מבודד  

ואינו בא במגע עם המים המלוכלכים

  עבודה ללא הפסקה - אין צורך להפסיק את 

אספקת המים למסנן בעת הניקוי

  תחזוקה מיזערית - ללא צורך בכלים

  מודולריות, גמישות בהתקנה ותאימות למערכות 

בשטח - למסנן אפשרויות רבות של חיבורים 

והתקנה ללא צורך באביזרים נוספים

  מיוצר מפלסטיק הנדסי

  חוסך מים ואנרגיה

  האיכות של AZUD מובטחת
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  לחץ עבודה מירבי: 10 בר

  טמפרטורת עבודה מירבית: 60 מעלות

  לחץ מינימלי לשטיפה: 1.8 בר

  הספיקה המומלצת לעבודה תלויה באיכות המים ותכיפות השטיפות 

נא להתיעץ עם הספק
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חומרי מבנה

פוליאמיד מחוזק בסיבי זכוכית בית המסנן

רשת פלב"מ אלמנט הסינון

פלב"מ מנגנון הסגירה

NBR אטמים
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