ﺑﺮرﺳ ﮐﻠ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﺮی Aztech
ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﺮی  : Aztechدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺦ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد.در
ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP ﺳﺮی ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی  Aztechدر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  40 ، 15 ، 10و 50
ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺮدد.در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﯾﺦ ﺳﺎز ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ

ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﺨﺴﺎز‐ﻫﺎیAztech-

دﻟﯿــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﯾــﺦ ﺳــﺎز ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﯾﺨﭽــﺎل و
ﻓﺮﯾﺰر
ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮراﮐ و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮراﮐ در اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺻﻨﻌﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
دﺳﺘﺎه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد دﯾﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣ دارد
ﮐﻪ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧ در ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧ وﺟﻮد دارد ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ :
– اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪک و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻮری )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از  10دﻗﯿﻘﻪ(
آب را ﺑﻪ ﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آب ﺑﻪ ﯾﺦ در ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺳﯿﻨ ﯾﺦ ﮐﻪ در ﺣﻔﺮه ﻫﺎی آن آب ﻣ رﯾﺰﻧﺪ در داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﺗﺮک ﺑﺮﻣ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺦ

ﺑﺴﺘﻦ داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻣ ﺷﻮد.
– دﺳـﺘﺎه ﻫـﺎی ﯾـﺦ ﺳـﺎزی ﺧـﺎﻧ اﺑﻌـﺎد ﮐـﻮﭼ دارﻧـﺪ و ﻣـ ﺗـﻮان آن ﻫـﺎ را در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ

آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺦ را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در
درون ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮان ان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿ ﻧﯿ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎی ﺧﻨ
از آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای رﺳﺘﻮراﻧ ، ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد از دﯾﺮ ﻧﻮع ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺘﻮران  ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ  ،اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺦ ﻣﯿﻮه ای ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن
ﺑﻪ ﺟﺎی آب  ،ﺷﺮﺑﺖ ﯾﺎ آﺑﻤﯿﻮه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺦ ﺳﺎز ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻮه ای ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺦ ﺳﺎز ﺣﺒﻪ ای Aztech

در ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧ ، رﺳﺘﻮراﻧ ، ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﺗ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟
– داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠ اﯾﺮان  CE ،اروﭘﺎ و  ISOاز اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

– ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎ از ﻗﻄﻌﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﺑﺮاﺗﻮر  ،ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر  ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و
ﻣﺨﺰن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﺻ در داﺧﻞ ﯾﺦ ﺳﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺨﺰن ﯾﺦ ﺳﺎز ﮐﻪ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازد.
زﻧ زدﮔ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧ و ﺑﻮی ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺎن ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠ اﯾﺮان و ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺰن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮﺷﺎری
ﻣﺨﺰن دﺳﺘﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش آرﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

– در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺦ ﺳﺎز ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿ ﻣﺼﺮف ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﺦ ﻣﺼﺮﻓ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﯾﺦ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣ رﺳﺪ  ،ﭘﯿ ﻣﺼﺮف را
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎﻫ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﺶ از ﭘﯿ ﻣﺼﺮﻓ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﺟﻬﺎن زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻞ
اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺪﮐ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 Aztechاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ
 EIGوارد ﮐﺸﻮر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﯾ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﯾﺦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪرت
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺣﺎره ای ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
– ﺑﻪ ﮔﺎراﻧﺘ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دﺳﺘﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﺧ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،در اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎراﻧﺘ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
– ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺑﻮدن و ﺳﺎدﮔ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﯾﺦ ﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ
را ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ آب را در داﺧﻞ دﺳﺘﺎه رﯾﺨﺘﻪ و آن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﭘﺲ
از ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺦ ﻫﺎ را از دﺳﺘﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
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– ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی از دﯾﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن را در ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ABS
ﺻﻨﻌﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﯾ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎﻫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺴﺎﻧ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ دارد و از آن ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ.
– ﺑﻪ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﯾﺨ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎزی ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺦ را در

اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺦ ﺑﻠﻮری و ﯾﺦ ﺷﯿﺮی از اﻧﻮاع ﯾﺦ ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺳﺎزﻫﺎی
ﺧﺎﻧ و رﺳﺘﻮراﻧ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– ﺑﻪ ﺗﻮان دﺳﺘﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه در ﻋﺮض ﯾ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﺎﻫ ﮐﻪ دارای ﺗﻮان ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮق

ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
– از دﯾـﺮ ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ در ﺧﺮﯾـﺪ دﺳـﺘﺎه ﯾـﺦ ﺳـﺎزی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ آن ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻧﻪ دﺳـﺘﺎه
ﺿﺪﺧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ﺧﺮاش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﻋﻤﻠﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ دﺳﺘﺎه در ﻫﻨﺎم ﭘﺮ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﺎه را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ در زﻣﺎن ﭘﺮ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

