
 

 

 ! آبگرمکن و نقش مهم آن ها در زندگی

دوش گرفتن ، ظرف شستن ، لباسشویی و بقیه کارهایی که در خانه وجود دارند ، همه به آب گرم نیاز 

دارند . وسایل بسیار کمی در محیط خانه برای کارکرد طوالنی مدت طراحی شده اند . یکی از این 

سال دیگر آبگرمکنم را عوض می کنم ! زیرا این وسایل آبگرمکن است . بدون شک شما نمی گویید 

وسایل بسیار بادوام هستند . بنابراین بهتر است وقتی تصمیم به خرید آبگرمکن گرفتید،نوعی را 

برآن بهتر است کنید که از نظر تامین آب گرم کافی و مصرف انرژی بهینه باشد . عالوهانتخاب

صرفه باشد. برای اینکار بایستی با بررسی مدل های به تان باشد و از نظر اقتصادیمناسب بودجهکه

 . بگیریدنظرمناسب و نوع سوخت مصرفی را درمختلف موجود در بازار ، تمام جوانب از جمله اندازه

امروز در ساختمان صنعت مگ همراه شما هستیم تا با بررسی فاکتورهایی نظیر خرید آبگرمکن ، 

همچنین معرفی برترین برندهای موجود در بازار، به شما در قیمت آبگرمکن در انواع مختلف و 

  . خریدی مناسب کمک کنیم

 

 

 

 کی و چطور باید تعویضش کنیم؟

 



 

 

دارد ،باید قبل از اینکه اتفاق ناگواری رخ  اگر آبگرمکن شما در نزدیکی اواخر عمر مفید خود قرار

ی مصرف ، تولیدکنندگان وسایلی دهد به فکر تعویض آن باشید. خوشبختانه امروز با بهبود الگو

های مخزنی که ساخته اند که دارای کمترین میزان مصرف انرژی است . برای نمونه ، امروزه آبگرمکن

های بدون مخزن شوند ، بازدهی بسیار بهتری دارند . بعالوه می توان گفت آبگرمکنجدیدا تولید می

 .تر هستندکن های مخزن دار نیز بسیار کم مصرفحتی از آبگرم

 آبگرمکن برقی یا گازی ، کدوم بصرفه تره؟

دهند آبگرمکن قدیمی خود را با مدلی جدید از همان نوع سوخت مصرفی معموال مردم ترجیح می

حال این مدل می تواند آبگرمکن برقی یا گازی باشد .)که در این مورد قیمت آبگرمکن  .تعویض کنند 

هر صورت تعویض یک آب گرمکن مخزن دار به نوع بدون  برقی از گازی معموال کمتر است (. در

هایی داشت باشد . زیرا ممکن است شما نیاز داشته باشید سیستم لوله مخزن آن می تواند هزینه

تان را تغییر دهید که هزینه بر است . بطور کلی اگر در فکر ساخت خانه هستید و کشی و برق خانه

 .استمخزن خریدی هوشمندانهزسازی کنید ، آبگرمکن بدونخواهید خانه خود را بااینکه مییا

 آبگرمکن بدون مخزن یا مخزن دار ؟

 



 

 

مخزن ، کدام بهتر است ، دار و بدونوگازی مخزنبرای اینکه متوجه شویم از بین آبگرمکن برقی

 . دادیمآزمایش زیر را انجام

شبیه سازی کردیم و میزان مصرف را نیز در این آزمایش ما الگوی مصرف سنگین روزانه آبگرمکن را 

کردن لیتر در روز در نظر گرفتیم . این میزان آب گرم شامل : چند بار حمام کردن،روشن 315

ظرفشویی ، لباسشویی و چند بار استفاده از شیرآب بود .همچنین در این آزمایش ما دمای ماشین

دادیم. و دمای  جه برای آبگرمکن برقی قراردر37های گازی و درجه برای مدل 21ورودی را به میزان 

 . درجه تنظیم کردیم83گرم مطلوب را نیز روی آب

مخزن برقی و گازی تقریبا مشابه است ما یک نتیجه را برای های بدونبه دلیل اینکه عملکردآبگرمکن

قایسه کردیم دار برقی و گازی قدیمی مهردو درنظرگرفتیم . و عملکرد آنها را با آبگرمکن های مخزن

استفاده از اطالعاتی شامل : قیمت آبگرمکن ،هزینه مصرف انرژی ساالنه و هزینه . در آخر با

گیری کردیم. در عمل چیزی که مشاهده کردیم ،این نصب،مقدار بازگشت سرمایه را برای هردو اندازه

هنگام ساخت خانه ای  مخزن طوالنی تر بود . با این وجودبودکه بازگشت سرمایه برای آبگرمکن بدون

  .نو ، آبگرمکن بدون مخزن توصیه می شود

 فاکتورهای خرید آبگرمکن 

 ظرفیت آبگرمکن 

 

باشد . بسته به تعداد لیتر یا حتی بیشتر می 210تا  150های مخزنی معموال بین ظرفیت آبگرمکن

خریداری کنید .برای  اعضای خانواده و میزان مصرفتان ،شما می توانید آبگرمکنی با اندازه مناسب

کند .اما این بدان گرم مصرف میلیتر آب380مثال یک خانواده چهار نفره بایک الگوی استاندارد،



 

 

ترین عاملی که در تعیین مهم .لیتر نیاز دارید 380معنی نیست که شما به یک آبگرمکن با مخزن 

که این . تواند گرم کند است که در یک ساعت میآبگرمکن موثر است ، میزان آبیمناسبظرفیت

  .شوددر دفترچه راهنما نوشته می FHR میزان معموال با نماد

 

 

 استاندارد مصرف انرژی انواع آبگرمکن 

 

است . بر اساس طبق تحقیقاتی که درباره استاندارد مصرف انرژی انجام شده ، نتایج زیر بدست آمده

لیتر حجم دارد، چهار درصد بهبود 210زیر  هایی که مخزن آننتایج این تحقیق ،بازده آبگرمکن

لیتر ظرفیت دارند ، بین 210هایی که بیش از است. درحالی که میزان بازدهی برای آبگرمکنیافته

باشد. البته این میزان به تکنولوژی مورد استفاده در آن )مثل نوع هیبریدی و درصد می50تا25

  . فشرده ( بستگی دارد



 

 

خریدرا نتوانید در جای قبلی ه باشید که ممکن است آبگرمکن جدیدی که میاین را نیز درنظر داشت

دلیل آن تکنولوژی مورد استفاده برای کاهش مصرف انرژی است که باعث افزایش عرض  . نصب کنید

مخزن چون نمی توانند مقدار زیادی آب ذخیره های بدونآبگرمکن . ها شده استو ارتفاع آبگرمکن

این عدد به ما می گوید که آبگرمکن چه  . شناخته می شود (GPM)ن بر دقیقهکنند با شاخص گال

میزان آب را در مدت زمان مشخصی گرم می کند .بطوریکه هرچه این عدد بیشتر باشد،میزان آبی که 

کنید که دارای چند حمام اگر شما در یک خانواده پرجمعیت زندگی می . کند هم بیشتر استگرم می

باال نیاز خواهید داشت . برای مثال یک بار دوش گرفتن GPM مخزن بارمکن بدوناست،به یک آبگ

 . نیاز دارد2.5GPMبه

 دار یا بدون شمعک ، کدوم رو انتخاب کنم ؟ شمعک

های قدیمی بازار کن ها جز مدلهای شمعک دار آشنایی داریم . این نوع آبگرمهمه ما با آبگرمکن

، نیاز داشتند که شمعک به صورت دائم روشن باشد که در نتیجه شوند که برای کارکرد محسوب می

هزینه مصرف گاز را به شکل قابل توجهی افزایش میداد. اما امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، 

سیستم جرقه زن خودکار کن هایی وارد بازار شده اند که بدون شمعک هستند و با استفاده از آبگرم

ای است که در حالت عادی ، دستگاه کامال . بطوریکه مکانیزم عملکرد آن بگونهکنند کار می آیونایز

گرم ، سیستم جرقه زن خودکار ، آبگرمکن را روشن خاموش است . ولی به محض باز کردن شیر آب

عالوه بر آن با استفاده از سیستم آیونایز ،  . مند شویدتوانید از آب گرم فوری بهرهکند و شما میمی

رسد که با وجود مواردی که گقتیم ، به نظر می . یابدگاز به شکل قابل توجهی کاهش می مصرف

  . تری استآبگرمکن بدون شمعک خرید هوشمندانه

 چرا توجه به دودکش در آبگرمکن مهم است ؟ 

های موجود در رود . معموال آبگرمکنهای مهم آبگرمکن بشمار میداشتن دودکش جز یکی از ویژگی

های دیواری از فن اما برخی از آبگرمکن . کنندر از دودکش به عنوان تخلیه سوخت استفاده میبازا

کن ، از یک فن که در مسیر خروجی کنند . در این نوع آبگرمها استفاده میبرای تخلیه آالینده

د .عالوه شوها میشود . این کار باعث افزایش سرعت خروج آالیندهدودکش قرار گرفته ، استفاده می

دهد که بتوانید از دودکش های باقطر کم یا فاقد ارتفاع عمودی تحت نظر بر آن ، به شما اجازه می

توانید از آبگرمکن فن دار یا با دودکش متخصصان فنی استفاده کنید . با توجه به متراژ خانه شما ، می

  . یا محفظه احتراق بسته استفاده کنید



 

 

 متر باشد ، فقط از آبگرمکن محفظه احتراق بسته  60حد کمتر از بدین صورت که اگر متراژ وا

های دوجداره برای تخلیه آالینده و ها، از دودکشکنتوان استفاده کرد . در این آبگرممی

شود . این دودکش بایستی حتما از پنجره رد شود اکثیژن مورد نیاز برای احتراق استفاده می

  . ی احتراق را به داخل بکشدتا بتواند اکثیژن مورد نیاز برا

  متر باشد و واحد شما در طبقه آخر قرار گرفته باشد ،  60اگر متراژ ساختمان شما بیش از

  . دار استفاده کنیدحتما باید از آبگرمکن فن

 دار استفاده اگر دودکش از پنجره یا دیوار به صورت روکار رد شده باشد ، باید از آبگرمکن فن

  . این حالت دودکش قابلیت مکش نداردکنید . زیرا در 

در غیر اینصورت یعنی زمانی که مشکل محدودیت جا وجود ندارد و تهویه هوا نیز مناسب است ، 

  . دار استفاده کنیدبهتر است از آبگرمکن دودکش

 

 

 

 

  : انواع آبگرمکن های موجود در بازار

 



 

 

های مختلفی در بازار موجود هستند )برق یا گاز ( ، مدلبسته به میزان استفاده و نوع سوخت مصرفی 

ها میزان مصرف انرژی را نسبت به مدل های قدیمی بازار تا نصف کاهش می دهند . برخی از این مدل

کند . در زیر قرار است با انواع آبگرمکن های تر میها ، بازگشت سرمایه را طوالنی. اما هزینه باالی آن

  . و مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم . شنا شویمموجود در بازار آ

  : سوخت مصرفی

  : آبگرمکن برقی

 

کند . این مدلها معموال نسبت به آبگرمکن کردن آب استفاده میآبگرمکن برقی از برق خانه برای گرم

 . کندفراهم میگرم فوری برای شما گازی قیمت کمتری دارند ،به سیستم تخلیه نیاز ندارد و آب

 



 

 

 کجا استفاده می شود ؟ 

 . کشی دارندهایی که سیستم برقبهترین انتخاب برای مکان

 ایده آل برای فضای کوچک 

 : گاز طبیعی

 



 

 

ها استفاده می شود . این نوع آبگرمکن ها نیز آب گرم فوری را های گازی در بیشتر خانهاز آبگرمکن

برخالف آبگرمکن برقی ،مدل های گازی به سیستم تخلیه نیاز دارند و برایتان فراهم می کنند. اما 

 .شوندبام نصب میمعموال در پشت

  : مزایا

  بازده باالی انرژی

دهد. و گازی باقدرت آبگرمکن برقی را شکست میوقتی از بازده انرژی صحبت می کنیم ، آبگرمکن
  . همینطور عملکرد آن نیز پایدار است

 آب گرم همیشگی 

بر خالف آبگرمکن برقی که درصورت قطعی برق یا بروز طوفان ، قابل استفاده نیست ، با خرید 
  . آبگرمکن گازی میتوانید خیالتان راحت باشد که همیشه آب گرم دارید

 گاز پروپان مایع

 



 

 

گازی مکناگر شما به گاز طبیعی دسترسی نداشته باشید ولی همچنان بخواهید از مزایای ابگر

 . کنند،بهترین گزینه برای خرید هستندهایی که باگاز پروپان کار میمند شوید، آبگرمکنبهره

  : مزایا

 تهیه آب گرم سریع و فوری 

  . را گرم میکنند اند که سریعتر از دو نوع دیگر آبای طراحی شدهگونهها بهاین نوع آبگرمکن

  . نبود، گاز پروپان جایگزینی مناسب استاگر گاز طبیعی در محل شما در دسترس 

  : آبگرمکن مخزن دار

 
 



 

 

 

 

 

همانطور  های موجود در بازار می باشند . این نوع آبگرمکندار از رایج ترین مدلهای مخزنآبگرمکن

باشد که که از اسمش پیداست ، دارای یک مخزن عایق حرارت است . مکانیزم آن به این صورت می

شود . و هنگامی که به آن نیاز داشته باشیم ، می توان از آستفاده کرد و  ن ذخیره میآب در این مخز

ها یک شیر حرارت و فشار اطمینان شود . همچنین در این آبگرمکناز دودکش نیز بخار آن خارج می

مت باوجود اینکه قی . وجود دارد که اگر زمانی دما از حالت پیشفرض خود باالتر رود ، باز می شوند

آبگرمکن های گازی در هنگام خرید بیشتر است، هزینه مصرف انرژی پایین تری نسبت به آبگرمکن 

  . برقی دارد

  : مخزنآبگرمکن بدون

 

پیچ گرمایی جهت گرم کردن آب استفاده ها به جای استفاده از آب از سیمدر این نوع آبگرمکن

بهره ببریم. بازده انرژی این آبگرمکن از نوع مخزن شودتا هنگامی که به آب گرم نیاز داریم از آن می

لیتر بر دقیقه 14دار بیشتر است . ولی بسته به دمای ورودی ، میزان محدودی آب گرم چیزی حدود 

که بطور همزمان از آب گرم برای حمام و دستشویی ها برای کسانیدهد. این نوع آبگرمکنانتقال می



 

 

هایی که ها برای خانهست . همچنین این دسته از آبگرمکنکنند بهترین گزینه ااستفاده نمی

  .کشی گاز دارند نیز توصیه می شودلوله

 

 : آبگرمکن هیبریدی

 

های کندهند .آبگرمها، گرما را از هوای محیط دریافت و آن را به آب انتقال میاین دسته از آبگرمکن

انرژی مصرف می کنند . می توان گفت قیمت های دیگر گرمکندرصد کمتر از آب 60هیبریدی تقریبا 

آبگرمکن هیبریدی نسبت به آبگرمکن برقی باالتر است . البته باوجود قیمت باالتر،هزینه نصب 

یکسانی دارند و همینطور بازگشت سرمایه آن نیز کوتاهتر است. اما نکته ای که باید به آن توجه 



 

 

ی سردسیر خوب کارکرد مطلوبی ندارند . ها در محیط هاداشت این است که این نوع آبگرمکن

باشد. یکی دیگر از درجه داشته 53تا 3است که دمایی بین ها ،محیطیبهترین مکان برای این مدل

 . های هیبریدی وجود دارد این است که به فضای بسیار زیادی نیاز دارندنکاتی که درباره آبگرمکن

متر از سانتی210االی آن قرار دارد،باید حداقل به دلیل اینکه منبع گرمایی این آبگرمکن در ب

مکعبی جهت جذب گرما از هوای پیرامون ، متر 29زمین فاصله داشته باشد. همچین فضایی سطح

  . کردن آن نیاز دارندکردن هوا و خارجفشرده

 

 

 آبگرمکن خورشیدی 

 

شود،گرمای خورشید را جذب میبام نصب ها ، سلول های خورشیدی که در پشتدر این نوع مدل

بسته که به منبع آب متصل است ، حلقه سرد در یک سیستمهای آبکند .سپس این نور را به لولهمی

خورشیدی مناطق گرمسیر است و برای مناطق ابری و  منتقل می کند . بهترین مکان برای آبگرمکن

بعی برای ذخیره گرما دارند که های خورشیدی منباشد .البته بیشتر مدلسردسیر مناسب نمی



 

 

ها هزینه اولیه باالیی دارند و در عین حال مزیت آن، کرد. این آبگرم کندرصورت نیاز بتوان استفاده

توان برای مدت طوالنی استفاده کرد چون منبع انرژی باشد. از این مدل میاستفاده از انرژی پاک می

  . آن تجدیدپذیر است

 

 !کنندبه کاربرد آسان و ایمن آبگرمکن کمک می هایی کهویژگی

 

 آیونایز 

ها بر خالف مدل های کنهایی در بازار وجود دارند که بدون شمعک هستند . این آبگرمکنآبگرم

کنند . در گویند ، استفاده میزن هوشمند که اصطالحا به آن آیونایز میدار از سیستم جرقهشمعک

لت آماده بکار ، کامال خاموش است . ولی بمحض اینکه شیر آب را باز کن در حااین سیستم آبگرم

  . توانید از آب گرم استفاده کنیدکردیم شمعک روشن شده و می



 

 

 GPH شاخص

گرمی می باشد . درواقع این شاخص ،میزان آب "گالن بر ساعت "این شاخص ، کوتاه شده عبارت 

 .دهدساعت انتقال می کن در یکاست که یک آبگرم

 

 

 

 

  : صفحه نمایش دیجیتال

 

این صفحه نمایش با نمایش میزان دما و سطح آب ، به کنترل هر چه بهتر عملکرد آبگرمکن کمک 

  .کندمی

 



 

 

 

 

 

 ترموستات

 



 

 

توانید میزان دمای آن را بطور موثری معنی آن است که میکن دارای ترموستات باشد، بهاگر آبگرم

  .کنترل کنید

 

 

 

 چراغ راهنما 

 

  .گرمکن را نمایش می دهدها دیودهایی وجود دارد که کارکرد صحیح آبدر برخی مدل

 سیستم قطع خودکار 



 

 

سوزی،گاز را بطور گاز و برای جلوگیری از آتشاین سیستم در واقع شیری است که در صورت نشت

 .کندمیکامل قطع

 دودکش دوجداره 

 

وساز وجود ندارد، این دریچه ، هوا را از بیرون مکش اکثیژن کافی برای سوختبرای مواقعی که 

 . .کندسوزد را به بیرون خارج میسپس گازهایی که می کند . ومی

 

 

 

 

 

 



 

 

 عایق 

 

هامعموال دارای الیه ای عایق بین منبع و بدنه خارجی هستند . بطور کلی سه نوع ماده عایق کنآبگرم

 .هایی که فاقد کلروفلئورکربن هستنداتیلناستر و پلییبرگالس ، فوم ، پلیداریم که شامل فا

 گرممنبع اضافی آب

کردن آب است . گرم به این معناست که زمانی که منبع اصلی درحال گرمداشتن منبع اضافی آب

 . گرم است ، استفاده کردتوان از منبعی اضافی که دارای آبمی



 

 

 رگوالتور فشار 

شود.این رگوالتور ه فشار آب خروجی از حدمجاز باالتر نرود ، از رگوالتور فشار استفاده میبرای اینک

  .شودگرمکن نصب میبر روی واحد گرمایی آب

 !شودبا این نکات لذت بخش می  خرید آبگرمکن

 از مجهز بودن به شیر و کلید حرارتی، اطمینان حاصل نمایید خرید آبگرمکن در هنگام.   

  داشتن برچسب انرژی و استاندارد ملی جز ویژگی های ضروری یک ابگرمکن می باشد

  . این در هنگام خرید به برجسب انرژی و نشان استاندارد آن توجه داشته باشید؛بنابر

  برخی از مدل های ابگرمکن موجود در بازار دارای قابلیت آب گرم فوری می باشد . در هنگام

  . باشید خرید آبگرمکن این مورد را نیز درنظر داشته

 دیواری با  های با مخزن بزرگ و نوعگرم داشته باشید ،ابگرمکناگر می خواهید پیوسته آب

  . باال ، بهترین گزینه استحرارتیظرفیت

 هایی که با فشارپایین آب پایین است ، خرید آبگرمکناگر در جایی زندگی می کنید که فشار

  . کار می کنند را در نظر بگیرید

 های رید آبگرمکنشاید بخواهیداز ابگرمکن درجایی مثل ویال استفاده کنید . دراین مواقع خ

  . شمعک گزینه خریدمناسبی استزن بدونجرقه

 در هنگام خرید آبگرمکن به گارانتی محصول توجه کنید . 

 در هنگام خرید به اینکه دستگاه شما دودکش دارد یا بدون دودکش است، توجه کنید .  

 کنید اندازه ابگرمکن را با توجه به فضایی که برای آن در اختیار دارید ، انتخاب .  
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  : نکات نصب

 

 از داشتن انشعاب لوله کشی سرد و گرم در محل خود برای نصب مطمئن شوید . 

 توجه داشته باشید که از مجرای مناسب جهت خروج لوله دودکش استفاده کنید . 

  باشد محصوالت سایر هودو یادتان باشد که دودکش ابگرمکن باید جدا از دودکش .  

 ی کنید زیرا وجود بخار در حمام خطر گاز گرفتگی را بهمراه دارد از نصب در حمام خوددار.  

 باید به طور مرتب شیلنگ گاز را با کف صابون چک کنید تا از عدم نشتی آن مطمئن شوید.  

  ابگرمکن هایی که دارای فن می باشند به دلیل ایمنی باال ، بهترین گزینه برای خرید می باشد
. 

 قیمت آبگرمکن 

میلیون قرار می گیرد که بد نیست بدانید قیمت آبگرمکن  6تا  2در ایران در رده  قیمت آبگرمکن

ی و برقی نسبت به نوع گازی بیشتر است . می دانیم قبل از بررسی قیمت آبگرمکن باید ویژگ

اینگونه متوجه می شوید که چه نوع آب گرمکنی مناسب بودجه تان می  . مشخصات آن را شناخت 

باشد و نیازهایتان را برطرف می کند. که شما می توانید برای دریافت قیمت آبگرمکن در انواع 

 . مختلف به ساختمان صنعت مراجعه کنید
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 جمع بندی 

 کن موجود در بازار برترین برندهای آبگرم

ارج و ، آبگرمکن سپهرالکتریک ، آبگرمکن آبگرمکن بوتان  :برندهای مختلفی ازآبگرمکن مانند

از برندهایی که موردتوجه ویژه مردم قرار دارد، بوتان  آبگرمکن آزمایش در بازار وجوددارند. یکی

 . است . اجازه دهید کمی راجع به محصوالت بوتان برایتان بگوییم

باشد. همچنین محصوالت بوتان دارای کلیه استانداردهای محصوالت بوتان دارای سه سال ضمانت می

 .کندت این برند را تضمین میمی باشد. که کیفیت محصوال CE داخلی و استاندارد کیفیت اروپا

کن دیواری بوتان های بوتان در انواع دیواری و ایستاده وجود دارد. که از این بین آبگرمکنآبگرم

،  B3115آبگرمکن بوتان  :های بوتان می توانترین مدلبسیار محبوب است . از جمله پرفروش

شما می توانید کلیه مدل  B3318 .بوتان آبگرمکن،  B3315کن بوتانآبگرم،  B3215کن بوتانآبگرم

  . های بوتان و دیگر برندهای موجود در بازار را در ساختمان صنعت مشاهده کنید

 منابع 

water heater hub 

instructables 

consumer reports 
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