
 

 

 مصرفکم شیرآالت اهمیت

خیلی سخت بود، ولی امروزه دیگر از  موردنظربودند و برای کنترل کردن میزان آب  ایپروانه صورتبهبیشتر شیرها  درگذشته

 ترراحتکاهش مصرف آب و تنظیم  عثشیرآالت امروزی با .اندگرفتهرا شیرهای اهرمی  هاآنو جای  شودنمیاین شیرها تولید 

 است. آن شده

ای که مطرح ، نکتهحالبااین. استدر مصرف آب  جوییصرفه منظوربههای اصلی یکی از روش مصرفکماستفاده از شیرآالت 

ار میزان فش مصرفکمشود بحث فشار آب خروجی از این مدل شیرها است. برخی از افراد بر این عقیده هستند که شیرآالت می

فشان در این شیرآالت با استفاده از آب مصرفکمباید بدانید که مشکل فشار آب در شیرآالت  دهند.آب خروجی را کاهش می

، فشار آب خروجی کاهش وهواآبفشان کنترل و تنظیم فشار آب خروجی است و با ترکیب مناسبی از حل شده است. وظیفه آب

ر برخی ، دمثالعنوانبهدلیل کم بودن فشار آب باشند.  توانندیابد. البته باید توجه داشت که برخی عوامل دیگر نیز مینمی

. در چنین مواقعی استفاده از شیرآالت است بودن پمپ آب ساختمان، فشار آب در طبقات باالیی کم ها به علت ضعیفآپارتمان

داگانه ج طوربهفشار آب را  . در چنین مواقعی، باید ابتدا مشکلنیستفشار آب خروجی مطلوب  چراکهمناسب نیست  مصرفکم

 .استفاده شود مصرفکمحل نموده و سپس از شیرآالت 

 

 ؟شوندیم آب فشار کاهش باعث لزوماً مصرفکم شیرآالت آیا

جود و مصرفکممؤثر باشد؟ در بازار انواع شیرآالت  مصرف بهینه آب بدون کاهش فشار آب در تواندمی مصرفکمآیا شیرآالت 

، کاهش فشار آب به دلیل نگرانی در مورد کنندگانمصرف؛ امّا بسیاری از کندمیدر مصرف آب کمک  جوییصرفهبه دارد که 

 است. حلقابلبا استفاده از آبفشان مناسب  مسئله. این کنندمیخودداری  مصرفکماز خرید شیر آب 

ر شود. یکی دیگامکان ورود هوا میان ذرات آب فراهم می بیترتنیابهکند و تری تبدیل میپرالتور آب را به ذرات کوچک درواقع

ها در قطرهای های مناسب است. کارتریجشوند استفاده از کارتریجاز فاکتورهایی که در شیرآالت باعث کاهش مصرف آب می

 .دهندمناسب انتخاب شوند مصرف آب را کاهش می طوربه کهیدرصورتمختلفی وجود دارند و 

 

 



 

 

 هوشمند شیرآالت

. این مدل از شیرآالت دارای سنسور استآب، استفاده از شیرآالت هوشمند  جوییصرفههای بسیار کاربردی در یکی دیگر از روش

شیر آب شروع به کار کرده و جریان آب دستان شما در مقابل سنسورها قرار بگیرد،  کههنگامیقطع و وصل جریان آب هستند. 

بنابراین جریان آب فقط در مواقع  ؛شودعقب کشیدن دستان شما از مقابل سنسورها، جریان آب قطع می محضبهشود؛ وصل می

شود. نکته دیگری که در مورد شیرآالت هوشمند وجود جویی میدر مصرف آب صرفه ترتیباینبهشود و الزم از شیر خارج می

 طوربهثابت در معرض سنسورهای آن قرار گیرد، بعد از مدت زمان مشخصی، جریان آب  طوربهرد آن است که اگر جسمی دا

بنابراین احتمال بروز خطا نیز در این شیرآالت وجود ندارد. البته بدیهی است که به دلیل تکنولوژی  ؛شوداتوماتیک قطع می

 .استبیشتر  غیرهوشمندهای معمولی و در مقایسه با مدل هاآندر این شیرآالت، قیمت  کاررفتهبه

 

 استاندارد شیرآالت جنس

. است هاآناست مناسب بودن اتصاالت شیرآالت و استاندارد بودن  تأثیرگذاریکی از نکات مهمی که در مصرف آب بسیار 

تی وجود داشته باشد مشکالتی از قبیل نشتی و چکه ها مشکالکشیکیفیت اتصاالت مطلوب نباشد و یا در لوله کهدرصورتی

جلوگیری از ایجاد این قبیل مشکالت، در درجه اول باید از  منظوربهرود. آب به هدر می ترتیباینبهشود و کردن ایجاد می

ت باید تمامی اتصاال و استو مطلوب استفاده نمود. عالوه بر این، وصل کردن شیرآالت نیز نیازمند تخصص  باکیفیتشیرآالت 

 . بندی شوند تا مشکلی از این بابت نیز ایجاد نگرددآب دقتبه

رود، آلیاژ شمش برنج است که بر اساس اعالم سازمان ای که در اغلب شیرآالت ساختمانی موجود در بازار به کار میماده اولیه

های مجاز است. میزان سربی که در این آلیاژ درصد آن مس بوده و باقی آن روی و دیگر ناخالصی ۶۰تا  ۵۸استاندارد حدود 

 .و نیم درصد بیشتر باشد زیرا برای سالمتی افراد مضر خواهد بود ۲  وجود دارد نباید از

 .کنندبدنه شیرآالت استفاده میبرای  ضدزنگبرخی از تولیدکنندگان شیرآالت ساختمانی از استیل 

 



 

 

لوازم جانبی شیرآالت ساختمانی واشر، پیچ و مهره، سوپاپ و غیره هستند که باید دارای استاندارد الزم باشند. همه این  ازجمله

 .بسیاری در طول عمر شیرآالت ساختمانی خواهد داشت که باید به آن توجه کرد تأثیرنکات 

 ارتفاع علم شیر

های متنوعی های مختلف، ارتفاعارتفاع شیرآالت است زیرا مدل پراهمیتیکی از نکات خرید شیرآالت ساختمانی، هنگام در 

 .تری دارندهای بلند هم کاربری راحتعیب و یا مزایای مخصوص به خود را دارد. البته فراموش نکنید که علم هرکدامدارند که 

ن اجازه های شما ایو کابینت شوییظرفصله میان سینک کنید، اما فاگاهی اوقات شما یک جنس باکیفیت و زیبا را انتخاب می

باید  هم شوییظرفدهند که ارتفاع شیر از محدوده خاصی بیشتر شود. یا آنکه در صورت بزرگ بودن سینک، علم شیر را نمی

 .های سینک برسد و بتوانید آن را بشوییدبلند باشد تا به همه قسمت

دارد.  تریتری داشته و ظاهر قشنگشود که کاربری راحتیرهای پایه بلند استفاده میبرای شیرهای روشویی هم این روزها از ش

خواهید شوند. پس این نکات را فراموش نکنید: کاربردی که میبر روی روشویی کابینتی استفاده می مدتاًعاین نوع از شیرها 

 .داشته باشد، نوع روشویی و سینک آشپزخانه

ما در اختیار ش هاقیمت ترینمناسبکیفیت و  باالترینرا با  شیرآالتبهترین نوع از  فروشگاه آنالین طاها بازار

 .محصوالت مدنظر خود را تهیه بفرمایید راحتیبهمشتریان عزیز قرار داده تا بتوانید 

 یندا مدد: مؤلف
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