
 

 کاهش مرصف برق کولر آب    یراهکار برا 10
 

ز افزایش پیدا یمدر فصل گرما استفاده از کولر و وسایل رسمایشی افزایش پیدا یم کند. از این رو کند و بالتبع مرصف برق نی 
ی نکاتیم در هزینه قبض برق خود رصفه جوبی کرد. رصفه جوبی در کولر آب   کاهش مرصف برق کولر آب   توان با یادگی 

ی این نکات با ما همراه باشیدکار چندان س  .ختی نیست و فقط نیاز به رعایت چند نکته دارد. برای یادگی 

ین روش  های کاهش مرصف برق کولر آب  بهیی

ز دلیل هم استفاده از طور که یمهمان دانید بیشیی نوایح کشور ما از آب و هوای گرم و خشک برخوردار است. به همی 
، کولر گازی و اسپیلیت بسیار متداول است. الزم به ذکر است که هنوز در بسیاری های تهویه مطبوع مانند  سیستم کولر آب 
، افراد همواره در ب  کنند. با توجه به افزایش هزینهها از کولر آب  استفاده یماز خانه

ی
کاهش مرصف برق  های متغی  زندگ

یح  مانند استانهای مرصفز هستند. الزم به ذکر است که استفادیا هزینه کولر آب   های ه از کولرهای آب  برای مناطق رسی
پذیر نخواهد بود. درواقع کولر گازی مخصوص حاشیه دریای خزر یا خلیج فارس، به دلیل رطوبت باالی هوا امکان

ین روش های کاهش مرصف برق کولرهای آب  شامل موارد زیر استاستان  :هابی با آب و هوای خشک است. بریحز از بهیی

 فیت رسما و هوادیه کولر آب  را برریس کنیدظر  1.

های مهیم دانید که ظرفیت هر کولر آب  با کولری دیگر متفاوت است. درواقع این مورد از گزینهاین موضوع را حتما یم
ان ظرفیت کولر باالتر باشد طبیعت ز ا است که باید برای کاهش مرصف برق این نوع کولرها به آن توجه کنید. هرچقدر که می 

ان مرصف برق آن هم افزایش پیدا یم ز ان کند. از این رو اگر قصد دارید که هزینهمی  ز های اضافز پرداخت نکنید باید می 
ز ظرفیت کولر را برریس کنید. با چک کردن این نکات یمسازی و همخنک توانید یک کولر آب  متناسب با نیازتان را چنی 

 .خریداری کنید

 مرصف برق کولر را چک کنید2 .

، باید هنگام خرید کولر آب  حتما به برچسب انرژی که روی آن قرار دارد دقت کنید و  برای چک کردن مرصف برق کولر آب 
ی دارد. نزدیک بودن درجه مرصف انرژی کولر به ان انرژی کمیی ز ز شوید که می 

ز کولر  A مطمی  نشان دهنده مرصف پایی 
 .است

 کشی را تا حد ممکن کوتاه کنیدطول کانال 3.

کشی را کاهش دهید. کم بودن بردارید سیع کنید طول کانال کاهش مرصف برق کولر آب   که گایم مهم در جهتبرای این
شود. اما بلند بودن طول باعث افزایش فشار جریان هوا و درنتیجه دریافت عملکرد بهیی از کولر یم کشی کولرکانال طول

 .دهدکانال مرصف برق را بسیار افزایش یم
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 آب  را انتخاب کنیددرجه متناسب کولر 4 .

های بزرگ بهیی است که درجه کولر آب  را روی دور کند به منظور فشار کمیی به سیستم رسمایشی بهیی است که در سالن
د. با این راه توانید مرصف برق را تا حد قابل توجیه حل شما یمبگذارید تا فرایند خنک سازی به شکل یکسان صورت بگی 

 .کاهش دهید

 ولزی استفاده کنیداز پد سل 5.

شود و روی پوشال یا پد ای دارد. در این فرایند آب توسط پمپ آب کولر به باالی کولر پمپاژ یمکولر آب  ساختار ساده
ون به داخل کشیده شده و از پوشال عبور یمسلولزی یم وموتور، هوای بی 

کند. ریزد. با روشن بودن فن کولر و عملکرد الکیی
جابی که فرایند تبخی  یک فرایند گرماگی  است شود. از آنوشال خیس، آب  که رویش قرار دارد تبخی  یمبا عبور هوا روی پ

 .رودشود و به وسیله فن، درون کانال کولر یمپس هوای عبوری از روی آن خنک یم

ی همان پوشالشود. در واقع واسطدانید در کولرهای آب  از تبخی  استفاده یمطور که یمهمان ها و پدهای های تبخی 
ی دارای بازدیه کم و مرصف باال هستند. توصیه یماند. واسطباشد که در کولرها تعبیه شدهسلولزی یم کنیم از های تبخی 

کمک کرده باشید. عالوه بر آن باید هرچندوقت یک بار   کاهش مرصف برق کولر آب   ده کنید تا بهپدهای سلولزی استفا
ز کنید و آن  .کار باعث افزایش قدرت کولر خواهد شدهای نو جایگزین کنید. اینها را با واسطپدها را تمی 



 

 عایق بندی محیط را انجام دهید 6.

ز انرژی در محیط ب ی از هدر رفیی شود. برای کار باعث کاهش مرصف برق یماید محیط را عایق بندی کنید. اینبرای جلوگی 
ی بیشیی در ان زمینه مقاله  کولر آب   یادگی 

ز درباره عایق رطوبتی  .را مطالعه کید همه چی 

 صب کولر آب  انتخاب کنیدمحل مناسب برای ن 7.

ی از این وسیله باشید. اگر نتوانستید اینقرار دادن کولر آب  در معرض باد باعث یم کار را انجام شود که شاهد عملکرد بهیی
ز کولر بسیار مناسب است و بدون  سایبان کولر آب   دهید، ساخت گزینه مناست  است. سایبان برای خنک نگه داشیی

 .شودافزایش مرصف برق باعث خنک شدن محیط یم
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 تنظیم شناور کولر 8.

زنند. غالبا هم به فکر حل کند کولر را رسیعا روی دور تند یمایم که هنگایم که کولر هوا را خنک نیمهمه ما افرادی را دیده
ای نیستند. بد نیست بدانید که اغلب اوقات علت خنک نشدن کولر مشکل در سیستم آبرسابز کولر مشکل به شکل ریشه

ز مسئله هم کنند و خوب خیس نیمها مشکل پیدا یمند، پوشالاست. وقتی که سیستم آبرسابز خوب کار نک شوند. همی 
 .شودباعث ورود باد گرم کولر به خانه یم

 

را در برنامه خود قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که شناور  تنظیم شناور کولر کنیم کهبرای رفع این مشکل حتما توصیه یم
ین حالت خودش قرار دارد. عالوه بر آن یم ز بکند. زیرا تنظیم است و در بهیی تواند آب کافز را برای پر کردن کف کولر تامی 

ها را به خوب  انجام بدهد. این موضوع ممکن است شود که پمپ نتواند آبرسابز پوشالعدم آب کافز در کف کولر باعث یم
ز شود  پمپ نی 

ی
 .که باعث سوختگ

 کاری کولر آب  روغن 9.

رسویس کولر  تعمی   کار را در زمانکند. اینکمک یم  رصفه جوبی در کولر آب   هابی است که بهیگ از راه کاری کولر آب  روغن
ز انجام یمن آب   دهند. اگر کولر را رسویس نکرده باشید ممکن است روغن کافز برای کارکرد مناسب کولر نداشته باشد. ی 

ز مسئله هم باعث ایجاد اختالل در روند کولر یم دانید قطعات کولر مثل پروانه و موتور، فلزی طور که یمشود. همانهمی 
 .کاری کنیدها را روغنبار آنهستند. برای کارکرد بهیی آن ها بهیی است که هرچندوقت یک

کنیم که حتما دو طرف یاتاقان پروانه که یک دریچه کوچک دارد و دور موتور است را خوب برریس ما به شما توصیه یم 

کار باعث ایجاد اصطکاک زیادی در کاری کنید. انجام ندادن اینها را با روغن کولر روغنکنید. اگر خشک بودند حتما آن
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ز قطعات کند. اگر هم پروانه نتواند کارش را به خوب  انجام دهد باعث شود و موتور کولر آب  مشکل پیدا یمفلزی یم بی 

ی به کولر یمایجاد رسوصدای فراوان در کولر یم شود. شود.راز طرفز کار نکردن مناسب پروانه باعث وارد شدن باد کمیی

ز هم شما فکر یم  .دهیدو آن را روی دور تند قرار یم کند کنید که کولر کار نیمبرای همی 

ی برای رصفه در کولر آب  رسوب10 .  گی 

 کولر آب  در تماس مستقیم با آب است، امالح زیادی را دریافت جابی که آب امالح زیادی دارد باعث یماز آن
شود که وقتی

 کولر یمباعث کاهش قدرت خنک رسوبات کولر آب   کند و در خودش نگه دارد. وجود امالح و 
ی

ز باعث شود. همکنندگ چنی 
یدیم  .شود که نتوانید باد مناست  از کولر بگی 

 

 یم
ی
های گرم سال سیع ماه درمیان در فصلکنید که آب آن امالح زیادی دارد یا شور است، باید هرماه یا یکبنابراین اگر در شهری زندگ

ی کنید. این کار باعث پاک شدن رسوب و امالح از کولر و درنتیجه دریافت عملکرد بهیی از آن یمکنید کولر را رسوب  .شودگی 

 منبع
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