ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ
ﺗﺤﻠﯿﻠ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ
وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی آب ﺳﺮدﮐﻦ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ و اداری و
ﺣﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮدرﮔﻤ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد.ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺧﻨ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻮﻧ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﻄﺮی دار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ

ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﻄﺮی دار ﺧﺎﻧ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺧﻨ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﯿﺰ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ آب ﺷﻬﺮی آﻟﻮده اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮان از ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ دار
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧ از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ دار ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﺗ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻮدﺟﻪ  :در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﮐﺮده و ﯾ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳـﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﯾـﺎ ﺧـﺎرج  :ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﺘﻤـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻟـﻮازم ﺧـﺎﻧ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺟﻬـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان  ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺲ اﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﯿﻨ را وارد ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﭼﯿﻨ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم

ﭼﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﻣﺎﻧﺎت آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ : ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آب ﺧﻨ و ﺳﺮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم و وﻟﺮم ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی دو ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم را دارﻧﺪ از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب وﻟﺮم را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ  ،ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﯾﺨﭽﺎل دار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  :آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذﺧﯿﺮه و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺧﻨ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
 CEاروﭘﺎ  ISO ،و ﻧﺸﺎن ﻣﻠ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ
ﺧﺎﻧ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ را دارﯾﺪ  ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ
آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد .اﮔﺮ آﺑﺴﺮدﮐﻦ
ﺧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻄﻌﺎت

ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

دو ﻣﺪل آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺧﺎﻧ

آب ﺳﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار  Aztechﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﺮ ) آب داغ  ،ﻣﻼﯾﻢ و ﺳﺮد (

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار
آب ﺳﺮدﮐﻦ دو ﺷﯿﺮ  Aztechﺑﺎ دو ﺷﯿﺮ ) آب داغ و ﺳﺮد (

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ارزان

