در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
وﺟﻮد ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگ اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎ و ﻣﺎرک ﻫﺎی آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار دﺷﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺴﺮدﮐﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب ﺧﻨ ، ﮔﺮم و ﺣﺘ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘ

ﺧﺮﯾﺪاری ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ،آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎﻧﺎت

ﻣﺘﻨﻮﻋ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ آب ﺳﺮدﮐﻦ ارزان
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد

ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻓﺪای ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ
ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ از ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺑﺮﺧﻼف آﺑﺴﺮدﮐﻦ
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ای ﺑ اس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺸﺴﺎﻧ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ از
دوام ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎه اﺳﺘﺤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ در اﻧﻮاع دوﻣﻨﻈﻮره و ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی دوﻣﻨﻈﻮره ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨ ، ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب

ﺧﻨ و ﮔﺮم  ،آب وﻟﺮم ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻮدک ﺑﺮای آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮوج آب ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻔﻞ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺧﺮوج آب داغ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن  ،از دﺳﺘﺎه آب ﮔﺮم ﯾﺎ داغ ﺧﺎرج ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺑﺮای ﻣﻨﺎزﻟ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات ﺳﻮﺧﺘ
ﻧﺎﺷ از آب داغ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﯾﺎ
ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر از ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻨ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧ از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی دو ﻣﻨﻈﻮره ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره ﻋﻠ رﻏﻢ ادﻋﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ﺗﺎ دﻣﺎی ﺟﻮش را ﻧﺪارﻧﺪ.
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﻄﺮی دار ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ دار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ آب ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد و در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ
آب ﺷﻬﺮی دﭼﺎر آﻟﻮدﮔ اﺳﺖ از از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻔﯿﻪ دار ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ اداری
در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ اداری ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی
ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ  ،در ادارات و دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘ
در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﺮدد ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻼ در ﭘﯿﺎده روﻫﺎ  ،ﻣﺴﺎﺟﺪ  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺪارس و ﻏﯿﺮه ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ و آن ﻫﻢ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻠﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺨﺰن  ،ﻗﺪرت ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر و ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺧﺮﯾﺪ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻧﺸﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  CEاروﭘﺎ و
 ISOﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮﻧﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار
اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل دار در ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ اداری و ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در

ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾ ﺗﯿﺮ دو
ﻧﺸﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد  ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ دﺳﺖ دوم
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ دﺳﺖ دوم را دارﯾﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺨﺰن آن را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ .وﺟﻮد رﺳﻮب ﯾﺎ زﻧ

زدﮔ در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮد.

