
توضیحات تکمیلی مشخصات فنی مدل (ریال  )قیمت تصویر کاال 
MFV 17 فیلتر شنی ایماکس 

 میلیمتر425قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 7 حداکثر نرخ تصفیه 

( کیلوگرم40وزن سیلیس موردنیاز)  

MFV 20  فیلتر شنی   ایماکس 

میلیمتر500قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 10 حداکثر نرخ تصفیه 

( کیلوگرم70وزن سیلیس موردنیاز)  

MFV 24  فیلتر شنی   ایماکس

 میلیمتر600قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 14 حداکثر نرخ تصفیه 

( کیلوگرم125وزن سیلیس موردنیاز)  

GENUS 300 یا دو عدد HP 750T پمپ سازگار با فیلتر  MFV 27  فیلتر شنی  ایماکس 

 میلیمتر675قطر

 اینچ2 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 18 حداکثر نرخ تصفیه 

(کیلوگرم185وزن سیلیس موردنیاز)  

MFV 31 فیلتر شنی   ایماکس

 میلیمتر775قطر

 اینچ2 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 23.5 حداکثر نرخ تصفیه 

( کیلوگرم250وزن سیلیس موردنیاز)  
MFV 35  فیلتر شنی ایماکس  

  میلیمتر875قطر

 اینچ2 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت 30.5 حداکثر نرخ تصفیه 

( کیلوگرم325وزن سیلیس موردنیاز)  

GENUS 300 یا دو عدد HP 750T پمپ سازگار با فیلتر  P350 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر350قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  4.32حداکثر نرخ تصفیه 

 ( کیلوگرم20وزن سیلیس موردنیاز) -
P400 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر400قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  6.12حداکثر نرخ تصفیه 

 ( کیلوگرم35وزن سیلیس موردنیاز) -

P450 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر450قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  7.80حداکثر نرخ تصفیه 

 (کیلوگرم45وزن سیلیس موردنیاز) -

P500 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر500قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  10.80حداکثر نرخ تصفیه 

 (کیلوگرم85وزن سیلیس موردنیاز) -
P650 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر650قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  15.30حداکثر نرخ تصفیه 

 (کیلوگرم145وزن سیلیس موردنیاز) -
P700 فیلتر شنی   ایماکس 

 میلیمتر700قطر 

 اینچ1.5 حالته6سایزاتصاالت شیر ,  مترمکعب بر ساعت  19.20حداکثر نرخ تصفیه 

 ( کیلوگرم210وزن سیلیس موردنیاز) -

CF25فیلتر کاتریجی سری 
  اینچ1.5سایز اتصاالت ,  مترمکعب بر ساعت  5.5حداکثر نرخ تصفیه 

CF50فیلتر کاتریجی سری 
  اینچ1.5سایز اتصاالت ,  مترمکعب بر ساعت  11.4حداکثر نرخ تصفیه 

CF75فیلتر کاتریجی سری 
  اینچ1.5سایز اتصاالت ,  مترمکعب بر ساعت  17حداکثر نرخ تصفیه 

CF100فیلتر کاتریجی سری 
  اینچ2سایز اتصاالت ,  مترمکعب بر ساعت  22.9حداکثر نرخ تصفیه 

  

CF200فیلتر کاتریجی سری 
  اینچ2سایز اتصاالت ,  مترمکعب بر ساعت  40.9حداکثر نرخ تصفیه 

جکوزی ایماکس / توضیحات فنی تجهیزات استخر 
فیلتر شنی و کارتریجی ایماکس 

 درجه 40حداکثر دمای قابل تحمل ,  بار 2بدنه با  فشار کاری *

سانتی گراد 

مقاوم در برابر  نور  (پلی اتیلین چگالی باال ) HDPEجنس بدنه * 

خوشید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در 

آب استخر

 0.8الی 0.5: سایز سیلیس پیشنهادی توسط کارخانه سازنده *

میلیمتر 

عرضه شده به همراه مهره ، اتصاالت ، گیج بار و کلمپ نگه *

دارنده  مطابق استاندارد جهانی

 درجه 50حداکثر دمای قابل تحمل ,  بار 2.8بدنه با  فشار کاری *

مقاوم در برابر  نور  (پلی اتیلین چگالی باال ) HDPEجنس بدنه * 

خوشید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در 

آب استخر

 0.8الی 0.5: سایز سیلیس پیشنهادی توسط کارخانه سازنده *

میلیمتر 

عرضه شده به همراه مهره ، اتصاالت ، گیج بار و کلمپ نگه *

دارنده  مطابق استاندارد جهانی

 درجه  40حداکثر دمای قابل تحمل ,  بار 2.5بدنه با  فشار کاری *

سانتی گراد 

پالستیک یو وی مقاوم مقاوم در برابر  نور خوشید ، خوردگی ،  *

دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در آب استخر

عرضه شده به همراه مهره ، اتصاالت ، گیج بار و کلمپ نگه *

دارنده  مطابق استاندارد جهانی



-CF25کیت تصفیه فیلتر کارتریجی  

CE

-CF50کیت تصفیه فیلتر کارتریجی  

CE

-CF75کیت تصفیه فیلتر کارتریجی  

CE

-CF100کیت تصفیه فیلتر کارتریجی  

CE

-CF200کیت تصفیه فیلتر کارتریجی  

CE

 اسب1پمپ مدار تصفیه 

SPH 100-  ایماکس

 مترمکعب بر ساعت سایز اتصاالت ورودی 22 متر ، حداکثر دبی  16حداکثر ارتفاع 

 میلیمتر50وخروجی 

 اسب1.5پمپ مدار تصفیه 

SPH 150- ایماکس 

 مترمکعب بر ساعت سایز اتصاالت ورودی 26 متر ، حداکثر دبی 18حداکثر ارتفاع 

 میلیمتر50وخروجی 

 اسب2پمپ مدار تصفیه 

SPH 200-  ایماکس 

 مترمکعب بر ساعت سایز اتصاالت ورودی 29 متر ، حداکثر دبی 20حداکثر ارتفاع 

 میلیمتر50وخروجی 

 اسب3پمپ مدار تصفیه 

SPH 300- ایماکس 

 مترمکعب بر ساعت سایز اتصاالت ورودی 32 متر ، حداکثر دبی 21حداکثر ارتفاع 

 میلیمتر50وخروجی 

EM0055

 پانل جت استخر بی انتها

 استخر خود را به اقیانوس تبدیل"

" کنید

 

 میلیمتر 75: سایز اتصال لوله پمپ 

:  پمپ های جت کالمو  قابل اتصال  شامل 

HP 750T - HP 550T - HP 400

 ABSجنس بدنه از پالستیک *

(بدون رزوه  )اتصاالت ورودی و خروجی به صورت چسبی *

دارای تک نازل خروجی در سطح استخر *

به منظور روشنایی   ( RGBسفید رنگ ،  ) LEDدارای یک عدد *

دبی آب خروجی و نورپردازی

دارای شیلنگ مکش هوا*

پمپ  دبی باالی ایماکس 

 APS 750

  مترمکعب بر ساعت سایز اتصاالت ورودی 110 متر ، حداکثر دبی 22حداکثر ارتفاع 

 اینچ4وخروجی 

 درصد مس100سیم پیچ *

SS316 + EPDM+ سرامیک  + جنس سیل مکانیکی از کربن *

 316جنس شفت از  استنلس استیل *

PPO+ فایبرگالس  + 316جنس پروانه از  استنلس استیل *

پلی پروپیلن+ جنس بدنه پمپ و دفیوز  فایبرگالس *

جنس بدنه الکتروموتور از آلمینیوم *

IP55درجه حفاظت رطوبت  - Fدارای کالس عایقی *

پمپ دبی باال مدار تصفیه و آب شور ایماکس

( SPHسری  )پمپ های مدار تصفیه استخر و جکوزی ایماکس 

شفت استیل -  درصد مس  100سیم پیچ *

بهره گیری از کلید حفاطت حرارتی* 

IP55درجه حفاظت رطوبت   - Fدارای کالس عایقی *

 درجه50حداکثر دمای محیط و حداکثر دمای آب *

 متر باالتر از سطح استخر3قابلیت خود مکش به ارتفاع *

 میکرون  15قابلیت جذب ظرات ریز در حدود - جنس کیت فیلتر از پلی استر  -  عدد 150تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی 

 میلیمتر184.5ارتفاع -  میلیمتر 183: قطر 
 میکرون  15قابلیت جذب ظرات ریز در حدود - جنس کیت فیلتر از پلی استر  -  عدد 150تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی 

 میلیمتر364.5ارتفاع -  میلیمتر 183: قطر 
 میکرون  15قابلیت جذب ظرات ریز در حدود - جنس کیت فیلتر از پلی استر  -  عدد 150تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی 

 میلیمتر544.5ارتفاع -  میلیمتر 183: قطر 
 میکرون  15قابلیت جذب ظرات ریز در حدود - جنس کیت فیلتر از پلی استر  -  عدد 150تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی 

 میلیمتر724.5ارتفاع -  میلیمتر 183: قطر 
 میکرون  15قابلیت جذب ظرات ریز در حدود - جنس کیت فیلتر از پلی استر  -  عدد 180تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی 

( در نظر گرفته گردد CF 200 عدد کیت برای مدل 2 )-  میلیمتر 544.5ارتفاع -  میلیمتر 183: قطر 



ربات هوشمند شستشو ایماکس

TM5مدل

تخلیه سریع و آسان آب استخر

دارای کوله پشتی با قابلیت آویزان کردن برروی شانه

وات90توان برق مصرفی

(بسیار کم مصرف)

 6 در 11متر و ابعاد 2/5قابلیت کارکرد در عمق تا*

بهره گیری از فیلتر کیسه ای به منظور جمع آوری آشغال های *

موجود در استخر

 متری 16دارای کابل قابل انعطاف *

سیستم جهت یابی خودکار براساس انواع استخر*

  مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس  

HE4040 اینچ1.5 اینچ و لوله های سمت استخر 1لوله های سمت دیگ -  کیلوات 

  مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس 

HE 6060 اینچ1.5 اینچ و لوله های سمت استخر 1لوله های سمت دیگ -  کیلوات 

  مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس 

HE7575 اینچ2 اینچ و لوله های سمت استخر 1لوله های سمت دیگ -  کیلوات 

  مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس 

HE120120 اینچ2 اینچ و لوله های سمت استخر 1.5لوله های سمت دیگ -   کیلوات 

BC35E   کیلووات3/5گرمکن برقی 
 مترمکعب4.5- 2 مناسب فضای 

 ولت تکفاز220ولتاژ -  کیلوگرمی 20کیسه - بدون پانل کنترلی 

 کیلووات4/5گرمکن برقی 

  BC45E
 مترمکعب6-3 مناسب فضای 

 ولت تکفاز220 ولت سه فاز و 380ولتاژ -  کیلوگرمی 20کیسه - بدون پانل کنترلی 

 کیلووات6گرمکن برقی 

  BC60E
 مترمکعب8-5مناسب فضای 

 ولت تکفاز220 ولت سه فاز و 380ولتاژ -  کیلوگرمی 20کیسه - بدون پانل کنترلی 

ساخته شده از جنس استنلس استیل*

اقزایش سطح سینی سنگ به منظور افزایش راندمان و انتقال  *

حرارت

طول عمر باال و کاربری آسان و راحت*

بهره گیری از المنت حرارتی مقاوم و باکیفیت باال*

316بهره گیری از جنس استیل *

دارای براکت نصب برروی دیوار *

دارای راندمان بسیار باال*

دارای توربوالتور داخلی به منظور افزایش راندمان حرارتی *

بهره گیری از تکنولوژی جوش دقیق

مبدل گرمایش استخر و جکوزی ایماکس 

ربات هوشمند شستشوی استخر ، جکوزی ایماکس 

گرمکن برقی سونای خشک هارویا 



PPM=5, مترمکعب 50قابل استفاده در استخر با ظرفیت CL-01 کیلوگرمی  2کلر زن خطی 

بدنه با استحکامت باال و مقاوم در برابر خوردگی محلول های *

شیمیایی

 اینچ1.5ورودی و خروجی   - ABSجنس بدنه از *

PPM=5, مترمکعب 70قابل استفاده در استخر با ظرفیت CL-02 کیلوگرمی  4کلر زن خطی 

بدنه با استحکامت باال و مقاوم در برابر خوردگی محلول های *

شیمیایی

 اینچ1.5ورودی و خروجی   - ABSجنس بدنه از *

 کیلوگرمی6کلرزن خطی 

  CLL -50 مترمکعب 190قابل استفاده در استخر با ظرفیت ,PPM=5

بدنه با استحکامت باال و مقاوم در برابر خوردگی محلول های *

شیمیایی

 اینچ1.5ورودی و خروجی   - ABSجنس بدنه از *

 

کلرزن نمکی دیجیتال تایمر دار 

 SUC 25T  ایماکس 

 

 گرم بر ساعت25مقدار تزریق -  مترمکعب  70 قابل استفاده در ظرفیت 

 

کلرزن نمکی دیجیتال تایمردار 

SUC 50Tایماکس  

  

 

 گرم بر ساعت45مقدار تزریق -  مترمکعب  120 قابل استفاده در ظرفیت 

دستگاه ضدعفونی نانو یو وی

 NT-UV16

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب 15مناسب استخر با حجم /  وات 16توان ورودی 

بدون تایمر/  بار 3حداکثر فشار / اینچی 

دستگاه ضدعفونی نانو یو وی

  NT-UV40

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی / مترمکعب  40مناسب استخر با حجم /  وات 40توان ورودی 

بدون تایمر/  بار 3حداکثر فشار / اینچی 

دستگاه ضدعفونی نانو یو وی

 NT-UV75

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب  75مناسب استخر با حجم /  وات 75توان ورودی 

بدون تایمر/ بار  3حداکثر فشار / اینچی 

دستگاه ضدعفونی نانو یو وی

 NT-UV75T

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب  75مناسب استخر با حجم /  وات 75توان ورودی 

تایمر دار/  بار  3حداکثر فشار / اینچی 

تجهیزات ضد عفونی و محافظت کننده استخر وجکوزی ایماکس 

صفحه نمایش دیجیتالی به همراه تایمر قابل تنظیم *

دارای حفاظت دمای زیاد در زمان افزایش دما ناشی از نمک *

زیاد یا دمای زیاد محیط 

دارای صفحه نمایش با قابلیت کد ایراد یابی *

قابلیت شستشوی داخلی سلول الکترولیتیک *

بهره گیری از سلول ساخته شده از صفحات تیتانیوم *

ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه المپ آمالگام  *

بهترین گزینه برای ضدعفونی آب  استخر و جکوزی بدون کلر  *

.....  شیمیایی مضر برای پوست ، مو ، سوزش چشم ها و 

 به منظور افزایش استحکامت و 316بهره گیری از جنس استیل  *

طول عمر باال



دستگاه ضدعفونی نانو یو وی

 NT-UV130 TF

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب 130مناسب استخر با حجم /  وات 130توان ورودی 

تایمر دار/  بار  3حداکثر فشار / اینچی 

ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه المپ آمالگام * 

بهره گیری از فلوسوئیچ به منظور توقف دستگاه در برابر  *

 افزایش دما به دلیل عدم وجود یا کمبود آب در لوله کشی

 به منظور افزایش استحکامت و 316بهره گیری از جنس استیل  *

طول عمر باال

دستگاه ضدعفونی ازون نانو یووی

 NT-UV 87TO

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب 90مناسب استخر با حجم /  وات 87توان ورودی 

تایمر دار/  بار 3حداکثر فشار / اینچی 

ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه المپ آمالگام و  *

اوزون 

بهره گیری از ماژول تولید اوزون به منظور افزایش سالمتی و *

ضد عفونی آب در مقایسه با مدل های المپی 

 مقاوم به منظور 316بدنه ساخته شده از جنس استنلس استیل *

افزایش استحکامت و طول عمر باال در برابر خوردگی 

دستگاه ضدعفونی نانو یووی

 FOS-UV-8T

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب 8مناسب استخر با حجم / وات 8توان ورودی 

بدون تایمر/  بار 3حداکثر فشار / اینچی 

دستگاه ضدعفونی نانو یووی 

 FOS-UV-14T

 2 و 1.5دارای رابط اتصالی /  مترمکعب 14مناسب استخر با حجم /  وات 14توان ورودی 

بدون تایمر / بار 3حداکثر فشار / اینچی 

 اینچ مدل 2آند محافظ الکترولیتیک 

DF50-1E

ABS و PVCبهره گیری از بدنه ازجنس 

 بار4حداکثر فشار کارکرد 

1M8AWJدارای سیم مسی جامد 

بهره گیری از درپوش چرخان شیشه ای به منظور بازدید از انسداد داخل آن

بهره گیری از آند روی به منظور محافظت ازشوک های *

الکتریکی در استخرهای فایبرگالس*

محافظت دربرابر خوردگی الکترولیتیک  و جلوگیری از *

نردبان فلزی، مبدل : پوسیدگی درتجهیزات واتصاالت فلزی مانند

حرارتی وچراغ های استیل

شناور کنترل سطح آب استخر 

RO-7- ایماکس 

  سانتیمتر31ارتفاع   / 23.5عرض / 23.5عمق *

(20mm ) اینچ 3/4اتصال لوله آب ورودی *

( 50mm ) اینچ 2استخر  (پرکن )لوله سرریز *

UV و ABSجنس بدنه از *

به منظور تزریق اتوماتیک  آب جبرانی به استخر در زمان بخار *

آب ، پرت آب و کاهش سطح آب ستخر در طول زمان 

ایماکس  (پرکن اتوماتیک استخر )شناور ورودی کنترل سطح آب استخر 

ضد عفونی استخر و جکوزی از طریق اشعه المپ آمالگام  * 

بهترین گزینه برای استخر پرورش ماهیان و آبزیان  *

 مقاوم  به  منظور افزایش PVCبدنه ساخته شده از جنس *

استحکامت و طول عمر باال در برابر خوردگی 



اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM0010-RC
 سانتیمتر13.1عرض دهانه ورودی  / 34.9ارتفاع   / 19.9عرض  / 30عمق 

اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM0020-RC
 سانتیمتر21.8عرض دهانه ورودی  / 34.9ارتفاع   / 35.5عرض  / 41.2عمق 

اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM0030-SC
 سانتیمتر15.6عرض دهانه ورودی  / 50.8ارتفاع   / 29عرض  / 43.8عمق 

اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM0040-SC
 سانتیمتر26.8عرض دهانه ورودی  / 50.8ارتفاع   / 56عرض  / 64.8عمق 

اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM0050-SC
 سانتیمتر21.6عرض دهانه ورودی  / 50.8ارتفاع   / 31عرض  / 56عمق 

اسکیمر دیوار بتونی سایز

EM 130-SC
 سانتیمتر22.7عرض دهانه ورودی  / 41.6ارتفاع   / 29.6عرض  / 40.7عمق 

اسکیمر ایماکس 

UV و ABSجنس بدنه از *

سبد داخلی مقاوم به منظور جمع آوری ناخالصی *

دارای طول عمر باال ومقاوم در برابر ترک خوردگی وشکستگی*



سرجارو استخری

  CE 311

 اینچ1.5قابلیت اتصال دسته با قطر  - ( سانتیمتر46)اینچ 18

ساخته شده از جنس پلی پروپیلن وآلمینیوم 

سرجارو استخری

  CE 312

 اینچی2قابلیت اتصال دسته با قطر  - ( سانتیمتر46)اینچ 18

ساخته شده از جنس پلی پروپیلن وآلمینیوم 

 سانتیمتری60پرده آبشاری 

 PB600-25

 سانتیمتر60طول -  میلیمتر 25   سایز دهانه 

 سانتیمتری90پرده آبشاری 

PB900-25

 سانتیمتر90طول -  میلیمتر 25    سایز دهانه 

 سانتیمتری120پرده آبشاری 

 PB1200-25
 سانتیمتر120طول -  میلیمتر 25 سایز دهانه 

برگ گیر دستی

  CE 102
  مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی استخرساخته شده از جنس پلی پروپیلن و پالستیک

چراغ سفید استخری ایمکس

     E -LU M E N X

 5.45عمق چراغ -  سانتی متر 26قطر چراغ  -  متر 2.5طول کابل - وات 25توان مصرفی 

سانتی متر

 متر با شدت نور 10 درجه پرتاب نور تا فاصله 172شعاع روشنایی 

 متر با شدت نور باال5پرتاب نور تا فاصله - متوسط 

چراغ استخری آبی ایمکس

E -LU M E N X
 متر2  در عمق IP 68استاندارد مقاومت در نفوذ آب 

قابل نصب بر روی دیوار  -  ABSجنس قاب از استنلس استیل و 

بتونی

تجهیزات روشنایی 

متعلقات جانبی استخری ایماکس 

عرضه شده با سایز های مختلف و مواد سنگین و سخت و مقاوم *

به همراه چرخ های روان 

 چرخ روان به منظور سهولت در 4طراحی شده به صورت *

پاکسازی استخر و جکوزی

مقاوم و سازگار در برابر مواد و محلول موجود در داخل استخر و *

جکوزی



SPT-50/WP

 وات  ضد آب کالمو50ترانسفورماتور 

SPT-105/WP

 وات ضد آب  کالمو105ترانسفورماتور 

SPT-160/WP

 وات ضد آب کالمو160ترانسفورماتور 

SPT-200/WP

 وات ضد آب کالمو200ترانسفورماتور 

SPT-300/WP

 وات ضد آب کالمو300ترانسفورماتور 

SPT-400/WP

 وات ضد آب کالمو400ترانسفورماتور 

SPT-600/WP

 وات ضد آب کالمو600ترانسفورماتور 

SPT-800/WP

 وات ضد آب کالمو800ترانسفورماتور 

ترانسفورماتور ضد آب کالمو 

 درصد مس100سیم پیچ * 

 ولت 220ولتاژ ورودی / وات 50توان خروجی *

بیانگر ضد آب بودن ترانسفورماتور  : IP68درجه حفاظت * 

 ABSبدنه ساخته شده از جنس *

قابلیت تحمل درجه حرارت باال *

قابلیت استفاده در نور پردازی استخر و جکوزی *

عایقبندی بسیار قوی و مقاوم *


