
 

 

 

بهینه سازی مصرف و کارایی 
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کي  خَیی اًطغی، افطاز تِ استفازُ اظ پکیح زیَاضی تِ خای آتگطم تِ هٌظَض صطفِ
تفاٍت اصلی پکیح . اًس ّای زاضای هرعى تطای تأهیي آب گطم هَضز ًیاظ ضٍی آٍضزُ

ایي تِ هؼٌی پکیح اًطغی . ّای لسیوی، تأهیي آب گطم ٌّگام ًیاظ است کي آتگطمتا 
 .ضَز ّای لثض گاظ ٍ تطق کوتط هی کوتطی هصطف هصطف ٍ ّعیٌِ



 

 

 کنذ؟ پکیج بذون مخسن چگونه کار می 

ّای لسیوی  کي آتگطم. کٌس یک پکیح آب ضا هستمیواً تسٍى شذیطُ زض هرعى گطم هی
ا تطای ایٌکِ تِ طَض هسام آب زاذل هرعى ضا گطم کٌٌس همساض ظیازی اظ اًطغی ض

 .کطزًس صطف هی

گاظی : کٌٌس زٍ ًَع پکیح تسٍى هرعى ٍخَز زاضز، ٍلی ّط زٍ تمطیثاً هثل ّن کاض هی
. ضَز ٍاضز هی ضَز، آب سطز تِ پکیح ٍلتی ضیط آب گطهی زض ذاًِ تاظ هی. ٍ تطلی

حطاضتی آب خاضی ضا گطم ضَز، الوٌت  ٍلتی خطیاى آب زاذل پکیح ضطٍع هی
 .کٌٌس هی

 تر به کارایی بیشتری نیاز دارد خانه بسرگ 

ّای  پکیح. لیتط آب ضا گطم کٌس ۱۰۰ضًَس زض زض زلیمِ حسٍز  کیح کَچک هییک ج
 .کٌٌس گاظی آب تیطتطی ًسثت تِ پکیح تطلی گطم هی

ٍاّس ّوچٌیي، اگط ضیطّای آب گطم تیطتطی زض یک لحظِ تاظ ضًَس، پکیح لازض ًد
تطای تِ زست آٍضزى کاضایی تْتط، . تَز آب گطم ضا تِ صَضت هسام فطاّن کٌس

حل استفازُ  اها تْتطیي ضاُ. تَاًیس اظ یک پکیح تا ظطفیت تیطتط استفازُ کٌیس هی
 .ّای کوتط است اظ زٍ ٍ یا چٌس پکیح تا ظطفیت

ش هصطف، ّای ذاًِ ظیاز است تطای افعایص کاضایی ٍ کاُ کٌٌسُ اگط تؼساز هصطف
هثالً تطای . استفازُ پکیح تِ صَضت اذتصاصی تطای ّط هَضز تْتطیي پیطٌْاز است

ّای تْساضتی ٍ  گطهایص ذاًِ تا ضَفاغ یک پکیح ٍ تطای هصطف حوام ٍ سطٍیس
 .استفازُ ضَز آضپعذاًِ یک پکیح



 

 

 برد نصب صحیح کارایی را باال می

ّوچٌیي، . تْتط کاض ذَاّس کطزالثتِ، اگط پکیح تِ صَضت زضست ًصة ضسُ تاضس، 
هثال، ذیلی هْن است کِ زستگاُ تطاظ . ّای ًصة تایس تطضسی ضًَس تؼضی لسوت

تَاًس تاػث ضَز کِ پکیح تیطتط کاض کٌس، یا ایٌکِ آب ضا  کوی کح تَزى هی .تاضس
 .تَزى گطم کطزى کافی تحَیل زّس

 کشی صحیح لوله  

. لَلِ کطی آب گطم ذاًِ است یکی اظ ًکات هْن زض ضاتطِ تا پکیح، سیستن
ّا کوتطیي  کٌٌسُ تایس طَضی تاضس کِ طَل لَلِ هَلؼیت پکیح ًسثت تِ هصطف

هثالً . تطیي ظهاى آب گطم ضا تحَیل زّس تاضس، تا پکیح تتَاًس تِ ضاحتی ٍ زض سطیغ
ّای گطهایص اظ کف ظیاز تاضس  اگط فاصلِ ضَفاغّا تا پکیح ظیاز تاضس یا طَل لَلِ

 .لازض تِ تحَیل آب گطم ًثَزُ ٍ ذاًِ گطم ًرَاّس ضس جػوالً پکی

ّا هْن است تا اظ ّسضضفت گطها زض طَل هسیط خلَگیطی  تٌسی لَلِ طَض ػایك ّویي
 .ّای پالستیکی استفازُ ضَز زض ایي ضاتطِ تْتط است اظ لَلِ. ضَز

 نرخ جریان را کم کنیذ

اضس تا ًیاظضاى تطآٍضزُ کٌٌس الظم است کِ خطیاى آب ظیاز ب تؼضی افطاز فکط هی
لیتط آب زض زلیمِ گطم کٌس، اها ضوا ضایس ٍالؼاً تِ  ۱۰۰تَاًس تا  یک پکیح هی. ضَز

ساظی هصطف ٍ کاضایی،  ّای تْیٌِ پس یکی اظ ضاُ. ایي همساض ًیاظی ًساضتِ تاضیس
 .کن کطزى ًطخ خطیاى آب است

 شیرآالت را بررسی کنیذ 



 

 

ّا هستمیواً ضٍی  کٌیس، آى ٍ حوام استفازُ هی اگط اظ ضیطآالت لسیوی زض آضپعذاًِ
کٌٌس،  ضیطآالت تا خطیاى کن، ًطخ آب ٍضٍزی ضا کن هی. گصاضًس کاضآیی پکیح تأثیط هی

آب تیطتط گطم . ّای زاذل پکیح تیطتط ذَاّس هاًس تِ ذاطط ّویي، آب زض لَلِ
 .اًطغی کوتطی هصطف ذَاّس کطز ذَاّس ضس اها پکیح

 ایی ورهتمیسکاری و سرویس د

تطیي ترطی  هْن. است ایی پکیح زٍضُ  تْتطیي ضاُ تطای افعایص طَل ػوط، سطٍیس
تَاًیس تِ  ّای زاذلی آى است تطای ایي کاض هی کِ زض یک پکیح تایس تویع ضَز، لَلِ

ّط ضص هاُ یک تاض یا حسالل ّط سال، پکیح ضا . هطاخؼِ کٌیس همالِ سطٍیس پیکح
 .هؼسًی ٍ ضسَتات کلسیوی ػاضی کٌیس سطٍیس کطزُ ٍ اظ اظ ًَع هازُ

 

 

 

 جسوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات

نرم افسارهای آموزشی  تعمیر و عیب یابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و 

را در آدرس زیر دانلود کنید تاسیسات  

http://PACKAGE118.IR 
 

  servicpackage118@                                     :                  کانال تلگرام

 
 www.servickar.ir                           :                سایت آموزشی رایگان 

  
 

http://package118.ir/
https://t.me/servicpackage118
http://www.servickar.ir/

