در هنگام خرید شیرآالت باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

شیرآالت ساختمانی یکی از مهمترین تجهیزات در هر مکانی هستند که به دلیل کاربرد زیادشان اهمیت ویژهای دارند .تجهیزات
و وسایل مختلفی مانند شیر آب ،شلنگها ،دوش حمام ،شیرآالت آشپزخانه و ...همگی اهمیت فراوانی دارند و اگر درست
انتخاب نشوند ،ممکن است سبب به وجود آمدن مشکالت بعدی شوند .بنابراین برای انتخاب و به کارگیری آنها باید به نکاتی
توجه کرد .در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم:

 )1برای آشپزخانه چه شیرآالتی مناسبتر است؟
آشپزخانه جزءِ قسمتهایی است که مراجعه به آنجا زیاد است؛ بنابراین شیرآالتی که در هنگام خرید انتخاب میکنیم ،باید بتوانند
در برابر استفادههای زیاد دوام بیاورند و به زودی خراب نشوند .یکی از مهمترین نکاتی که برای نصب شیرآالت باید مدِّنظر
داشت ،سوراخهایی است که از طریق آنها تجهیزات نصب می شوند .در آشپزخانه این مورد بر روی سینک ظرفشویی اهمیت
ویژه دارد و باید دقت داشته باشید که شیرآالت انتخابی قابل نصب بر روی سینک شما باشند .ظرف شستن و شستشوی میوهها
جزءِ کارهای متداول در آشپزخانه است که در هنگام انجام آن نیاز است تا مرتب شیر آب باز و بسته شود .بنابراین مدلهای
انتخابی شیرآالت برای آشپزخانه باید به گونه ای باشند که بتوان به راحتی و در کمترین زمان ممکن آنها را باز و بسته کرد و
از هدررفت آب و اتالف انرژی جلوگیری بعمل آورد.

 )2در انتخاب شیرآالت حمام چه نکاتی مهم است؟
مهمترین نکتهای که باید در انتخاب شیر آب و سایر شیرآالت حمام مانند دوش و لولهها در نظر گرفت ،مقاومت آنها در برابر
رطوبت است .درصد رطوبت در حمام بسیار باالست و این مسئله میتواند بر ایمنی لولهها و دوام آنها تأثیر بگذارد .یک مشکل
رایج برای شیرآالت فلزی اکسید شدن یا زنگ زدن آنهاست؛ شیرآالت فلزی با رطوبت موجود در حمام واکنش میدهند و به
مرور دچار پوسیدگی و زنگزدگی میشوند .مشکل دیگری که ممکن است در حمام پیش آید ،تغییر ظاهر شیرآالت است؛ این
مشکل برای شیرآالت روکشدار بیشتر اتفاق میافتد .برخی از شیرآالت استیل واقعی نیستند و فقط روکش استیل دارند؛ به
همین خاطر ممکن است پس از مدتی در اثر رطوبت روکش آنها به صورت پوسته پوسته در آید و ظاهر آنها از حالت اولیه
خارج شود .همچنین در حمام نیز مانند آشپزخانه زمانهای زیادی پیش میآید که نیاز است تا جریان آب به صورت لحظهای
قطع یا وصل شود .بنابراین شیرهایی که بتوانند سهولت در کارایی داشته باشند ،اهمیت بیشتری دارند.

 )3شیرآالت سرویس بهداشتی چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟
در سرویسهای بهداشتی ایرانی یکی از مهمترین وسایل شلنگهای سرویس بهداشتی است .به دلیل استفادهی زیاد از شلنگها
به ویژه در مکانهای عمومی که جمعیت افراد زیادتر است ،ممکن است در معرض آسیبهایی مانند پارگی و یا وارفتگی قرار
بگیرند .بنابراین توجه به جنس مناسب برای شلنگها اهمیت دارد .همچنین به دلیل اقتضائات استفاده در سرویسهای بهداشتی،
شیرآالتی که در آن به کار می روند باید امکان کنترل میزان خروجی آب را به صورت هرچه سادهتر فراهم کنند .به عنوان مثال
شیرآالتی که به صورت پیچی باز و بسته میشوند ،مناسب سرویسهای بهداشتی نیستند .زیرا زمان زیادی برای تنظیم آنها
صرف میشود که این مسئله باعث اتالف آب نیز میگردد.

 )4شیرآالت هوشمند چه کاربردی دارند؟
نسل جدیدتر شیرآالت که تحت عنوان شیرآالت هوشمند شناخته میشوند ،مجهز به فناوریهای الکترونیکی هستند که سبب
می شود زمان قطع و وصل آب را به صورت اتوماتیک تشخیص دهند .این ویژگی باعث صرفهجویی قابل توجهی در میزان مصرف
آب میشود و کنترل آن را آسانتر میسازد .شیرآالت هوشمند برخالف شیرآالت مکانیکی بسیار کمتر خراب میشوند؛ زیرا
هیچگونه اهرم شیر آب در آنها هیچگونه حرکت مکانیکی ندارد و تنها از طریق یک سنسورهایی که ما تحت عنوان «چشمی»
میشناسیم ،حضور شخص مصرفکننده را تشخیص میدهند .نسلهای جدیدتر شیرآالت هوشمند از طریق ابزارهای کنترلی
دیجیتالی که بر روی آنها تعبیه شده ،امکان تغییر در تنظیماتی از قبیل تغییر دمای آب و حتی فشار خروجی را فراهم میکنند.
این ابزارهای کنترلی دیجیتال به صورت لمسی هستند و درجههای مربوط به آن را میتوان با اعداد مربوطهای که برای آن در
نظر گرفته شده ،تنظیم نمود.

 )5کیفیت را فدای ظاهر نکنید!
به طور کلی در دو صورت ممکن است به سراغ خرید شیرآالت برویم؛ یا اینکه ساختمان مورد نظر تازه ساخته شده و قرار است
آن را به شیرآالت ساختمانی مجهز کنیم و یا اینکه قصد داریم شیرآالت کنونی ساختمان را با مدلهای جدیدتر تعویض کنیم.
در هر دو حالت باید توجه داشت که در هنگام خرید شیرآالت بیشتر از زیبایی ظاهری به کاربردهای هرکدام از آنها توجه شود.

برخی از افراد ممکن است در هنگام خرید شیرآالت صرفا به ظاهر آنها اهمیت دهند و سعی کنند که شیرآالتی را انتخاب
کنند که زیبا و به اصطالح شیک باشند .باید دانست که توجه به ظاهر اگرچه خوب است ،اما اگر باعث شود که از موضوعات
دیگری مانند کاربرد و نحوهی عملکرد آن ها غافل شوید ،ممکن است بعدها مشکالتی را برایتان به وجود آورد .بنابراین میتوان
گفت مسئلهای که از همه چیز مهمتر است ،کاربرد شیرآالت و کیفیت عملکرد آنهاست.

برخی از افراد ممکن است در هنگام خرید شیرآالت صرفا به ظاهر آنها اهمیت دهند و سعی کنند که
شیرآالتی را انتخاب کنند که زیبا و به اصطالح شیک باشند .باید دانست که توجه به ظاهر اگرچه خوب
است ،اما اگر باعث شود که از موضوعات دیگری مانند کاربرد و نحوهی عملکرد آنها غافل شوید ،ممکن
است بعدها مشکالتی را برایتان به وجود آورد.

