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کولرآبی بخریم
یا گازی؟

2000999

به نظر من کولرهای گازی دشمن محیط
زیست هستند .چــون به شــدت محیط
بیرون را گــرم می کنند .شاید یکی از
دالی ــل گــرم شــدن کــره زمین افزایش
گسترده کولرهای گازی باشد .بنده در
جنوب کشور زندگی می کنم کولرگازی
18000دارم .با آمپرسنج چک کردم
 9آمپر جریان استفاده می کند .این در
حالی است که کولر آبی بنده که موتور
بسیار قدرتمندی دارد در حدود 3تا 3.5
آمپر می کشد.

راهنمای خرید وسایل سرمایشی

محدثه انبیائی

h.habibi@khorasannews.com

هواهرسالگرمترمیشود دلیلعلمیاشمیتواندگرمشدنزمین،صنعتیشدنشهرهایاهرچیزیباشد.مهماین
استکهروزهایتابستانرانمیتوانبدونکولرتابآورد.البتهکولریکهمایهآسایشباشدنهاینکهدمبهدقیقهراهی
پشتبامیاتعمیرگاهتانکند.اوضاعمیتواندبدترازاینهمباشدوآنزمانیاستکهباهزینههایمتعددتعمیرباز
همنتیجهالزمرانگیریدوسرمایشخوبینصیبتاننشود.کولرشماچهنوعیاست؟آبییاگازی؟بحثهایفراوانی
درباره ارجح بودن کولر گازی یا آبی وجود دارد ،که باعث می شود هر کس که قصد خرید کولر را دارد ،سرگردان کند.
مطلبامروزدخلوخرجبههمینموضوعپرداختهوسعیکردهاستبامقایسهایندومحصول،بدونپیشداوری،
قضاوترابرعهدهخودتانبگذارد.درمطالببعدینیزراهنمایخریدهریکراارائهمیکنیم.
هزینه

مهم ترین گزینه در دوراهی خرید کولر گازی
یا آبــی ،هزینه اســت .با توجه به قیمت  4تا 5
برابری کولرهای گازی به نسبت کولرهای آبی،
پرواضح است که قدرت خرید حرف اول را می
زند .در بسیاری از مواقع نداشتن جیب پرپول در
همان ابتدای کار مسیر ما را در دوراهی انتخاب
خرید کولر به سمت کولرهای آبــی مشخص
می کند .قسمت دوم هزینه مربوط به پرداخت

قبوض است .به ویژه آن که کولرهای گازی نسل
گذشته ،مصرف برق سرسام آوری دارند.
اقلیم

نکته بسیار مهم دیگر مربوط به محل زندگی
شماست .توصیه می شود مکان هایی با آب و
هوای خشک همچون یزد ،کرمان ،خراسان و ...
از کولرهای آبی استفاده کنند .زیرا این کولرها

چرا باید کولرآبی بخریم؟
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مقرون به صرفه
قیمت بسیار ارزان در کنار نصب آسان و هزینه نگهداری
پایین،خرید کولرهای آبی را مقرون به صرفه می کند.
دوستدار محیط زیست
کولرهای آبی به علت ایجاد نکردن آلودگی و تولید
گازهای سمی برای محیط زیست خطری ندارند.
مناسب برای آب و هوای خشک
با توجه به این که بیشتر شهرهای ایران در مناطق گرم و
خشک واقع شده اند کولرهای آبی با ایجاد رطوبت گزینه
خوبی برای این مناطق محسوب می شوند.
مصرف انرژی پایین تر برق
در مقایسه با کولرهای گازی مصرف برق در این کولرها تا
یک هفتم نیز گزارش شده است .البته این نسبت را نمی
توان به همه کولرهای گازی و آبی تعمیم داد ،زیرا عوامل مهم
دیگری در باال و پایین شدن این نسبت وجود دارد.عواملی که
در قسمت مصرف به آن اشاره شد.
در دسترس بودن قطعات یدکی
از آن جایی که کولرهای آبی اکثرا تولید داخل هستند و
مکانیزم ساده ای دارند در صورت نیاز به قطعات یدکی
به راحتی می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد .همچنین از آن
جایی که تقریبا همه ما تجربه استفاده از آن را داریم ،در بیشتر
مواقع می توانیم خودمان سرویس کارش شویم .بنابراین برای
تعمیرات ساده نیازی به تعمیرکاران ماهر نیست.
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مقداری رطوبت در فضا ایجاد می کنند .این در
حالی است که مناطق شمالی و جنوبی ایران به
واسطه داشتن آب و هوای شرجی بهتر است از
کولرهای گازی استفاده کنند.
مصرف انرژی

می توان بزرگ ترین عیب استفاده از کولرهای
آبی را مصرف آب زیاد آن ها دانست .آن هم در

شرایطی که بحران کمبود آب کشور را تهدید می
کند .کولرهای گازی نیز در مقابل مصرف برق
زیادی دارند .با توجه به این نکته که برق مصرفی
کشور از طریق سوخت فسیلی به دست می آید،
بر اهمیت مصرف برق این نوع کولرها می افزاید.
البته باید دقت کرد مصرف انرژی را در هر کدام
از دو نوع می توان با رعایت موارد اصولی پایین تر
آورد .در کولرهای گازی ،محل نصب مناسب،
دقت در انتخاب ظرفیت با توجه به مساحت منزل،
سرویس به موقع و پاکیزه نگه داشتن فیلترها به
پایین تر آوردن مصرف کمک می کند .نا گفته
نماند که کولرهای گــازی نسل جدید دارای
قابلیت اینورتر هستند و می توانند مصرف برق
راتا حد چشمگیری کاهش دهند.
در کولرهای آبــی ،سرویس به موقع ،تعویض
پوشال ها ،رســوب زدایــی ،گذاشتن سایه بان
برای کولر و  ...به کارکرد صحیح کولر منجر شده
و مصرف انرژی را کمتر می کند .در کولرهای آبی
نیز اگر ظرفیت کولر متناسب با فضای منزل یا
محل کار نباشد،مصرف باالی انرژی را سبب می

چرا نباید کولر آبی بخریم؟
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مصرف آب زیاد
با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی ،مصرف
آب زیاد این نوع کولرها از معایب آن به شمار
می رود.
تولید هوای ناسالم در فضای داخلی
کولرهای آبی با ورود ذرات گرد و غبار هوای
بیرون به درون خانه یا محل کار ،سبب بروز
انواع بیماری های تنفسی و حساسیت ها می شوند.
همچنین پوشال ها به دلیل رطوبت همیشگی محل
مناسبی برای رشد انــواع قارچ و باکتری هستند.
بنابراین تعویض ساالنه پوشال ها توصیه می شود.
اما دربــاره ورود ذرات معلق هوا تقریبا کاری نمی
توان انجام داد.
احتیاج مرتب به سرویس و تعویض پوشال
کولرهای آبی در مقایسه با کولرهای گازی
احتیاج بیشتری برای سرویس دارند .تعویض
پوشال یکی از کارهایی است که باید هرساله انجام
شود .اگرچه پدهای سلولزی نیاز به تعویض را حتی
تا پنج سال ارتقا می دهند اما هزینه بیشتری هم دارد
و امکان وجود قارچ و بوی نامطبوع همچنان برقرار
می ماند.
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خوردگی و زنگ زدگی قطعات کولر
کف دستگاه های کولر آبی همیشه پر از آب
است .همین تماس و مجاورت مــداوم با آب
امکان خوردگی و زنگ زدگــی قطعات کولر را به
وجود می آورد.
ایجاد بوی نامطبوع
درصورت تعویض نکردن به موقع پوشال یا پد،
امکانانتشاربوینامطبوعدرمحیطوجوددارد.
نامناسب برای مناطق شرجی
کولرهای آبی با ایجاد رطوبت برای مناطق
شرجی و مرطوب مناسب نیستند.به طور کلی
برای مناطقی که رطوبت آن جا بیشتر از  25درصد
است کولر آبی گزینه خوبی محسوب نمی شود.
میزان خنک کنندگی محدود محیط
از آن جایی که کولر های آبی هوای بیرون را
بعد از خنک کردن به داخل هدایت می کنند
در شرایطی که دمای محیط خیلی بیشتر از دمای
اکثر اوقات ،گرم شود ،حداکثر توان خنک کنندگی
کولرهای آبی نیز ممکن است بسیار مطلوب نباشد.
به اصطالح از پس آن برنیاید و سرمایش مورد انتظار
حاصل نشود .این در حالی است که کولرهای گازی
دارای درجات مختلف سرمایش هستند.
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شود به این دلیل که افراد مجبور می شوند به طور
مداوم از دور تند کولر استفاده کنند .همچنین
کانال کشی صحیح و عایق بندی دیوارها و پنجره
ها نیز کمک موثری به صرفه جویی در مصرف
می کند .توصیه می شود در خرید هر یک از این
کولرها حتما دستگاه هایی خریداری شود ،که
رتبه  Aدارند.
اهمیتمصرفانرژیتاحدیاستکهمعاوندفتر
مدیریت مصرف برق توانیر هفته گذشته در رکود
کاهش مصرف انرژی در کولرها گفت :مشترکان
تنها با یک عمل ساده می توانند در ساعت های
گرم روز ( 11تا  16هر روز) ،ضمن حفظ رفاه
و بهره گیری از باد خنک وسایل سرمایشی ،از
میزان قبض برق خود نیز بکاهند .وی افزود :براین
اساس دارندگان کولرهای گازی با تنظیم دمای
این نوع کولرها بین  24تا  26درجه سانتی گراد
و دارندگان کولرهای آبی با استفاده از دور کند
این نوع وسایل می توانند از مصرف برق خود به
میزان بسیاری بکاهند و در عین حال مبلغ قبض
برق خود را نیز کاهش دهند.

هوای پاک

کولرهای گــازی و آبــی در ایــن مــورد عملکرد
بالعکسی دارنــد .در حالی که کولرهای گازی
می توانند فضای بیرون از خانه را به سبب تولید
گــازهــای خــود آلــوده کنند ،امــا هوایی پــاک را
در درون خانه ایجاد می کنند .این مسئله در
شهرهایی که آلودگی باالیی دارند مثل تهران و
اهواز مسئله مهمی است.
کولرهای آبی با بیرون کشیدن هوای بیرون از
خانه به داخــل همراه خود آلودگی ها و ذرات
معلق را به درون خانه می آورنــد .همچنین به
سبب همیشه مرطوب بودن پوشال ها ،فضای
مناسب برای رشد و تکثیر قارچ ها ایجاد می شود،
بنابراین باید با تعویض به موقع پوشال ها از این
آلودگی جلوگیری کرد .البته هم اکنون انواع
کولرهای آبی سلولزی نیز در بازار وجود دارند که
مانع ورود آلودگی ها به فضای درون محیط می
شوند .در عین حال آن ها نیز مزایا و معایب خود را
دارند که در گزارش بعدی با جزئیات بیشتری به
آن خواهیم پرداخت.

چرا باید کولرگازی بخریم؟
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فیلترهای مخصوص تصفیه هوای محیط
کولرهای گازی توسط فیلترهای مخصوص خود هوای سالم و تصفیه شده در خانه
یا محل کار ایجاد می کنند.
قابلیت کنترل خنک کنندگی بخش های مختلف خانه
با کولرهای گازی می توان انتخاب کرد که کدام بخش از خانه خنک شود .هال یا
یکی از اتاق های خواب یا حتی آشپزخانه .این قابلیت در مصرف کمتر انرژی نیز
بسیار موثر است.
خنک کنندگی محیط در زمان کمتر
تقریبا با روشن شدن کولر گازی شما هوای خنک و مطبوع را احساس خواهید کرد.
در حالی که این اتفاق در کولرهای آبی خیلی دیرتر می افتد.
مصرف نکردن آب به عنوان خنک کننده
شاید توجه بیش از حد به میزان مصرف آب برای افرادی ،اندکی مته به خشخاش
گذاشتنتلقیشود.امابهدودلیلمصرفآبدروسایلسرمایشیبسیارحائزاهمیت
است .ابتدا بحث بحران کم آبی و ضرورت صرفه جویی حداکثری در آن است .دومین دلیل
به این نکته برمی گردد  ،که غالبا وسایل سرمایشی به خصوص کولرهای آبی در باالترین
محل ساختمان قرار دارند.در تابستان ها با توجه به باال رفتن مصرف آب و کاهش فشار آب
در طبقات باالدستی ،فشار آب مناسب برای تامین آب مصرفی شان ندارند و این امر باعث
کارایی نامناسب شان خواهد شد.
بدون صدا بودن
در کولرهای گــازی به دلیل جدا بــودن موتور کولر از اسپیلت و همچنین نبود
کانال کشی مانند آن چه که در کولر آبی وجود دارد ،مانند مجرایی هم سرما و هم
سر و صدا را به داخل منتقل می کند .هنگام استفاده از کولر گازی صداهای دیگر مزاحم
آسایش تان نخواهد شد.
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کولرهای آبی دارای استهالک زیادی
هستند.غیر از این اول شب که هوا گرم
است کولر را روشن می کنیم ،نیمه شب
هوا خیلی سرد می شــود .به زحمت از
خواب بیدار می شویم و خاموشش می
کنیم اگر هم خاموش نکنیم صبح با درد
استخوان بیدار می شویم.
با سنجش آمپر توسط آمپرسنج می توان
مقدار مصرف برق را اندازه گیری کرد .در
حدود 10دقیقهبعدازگرمشدنکمپرسور
میتوانمقدارآمپررااندازهگیریکرد.
بــه نظر مــن کــولــرهــای گ ــازی قدیمی
مصرف زی ــادی دارنـــد .مــن خــودم یک
کولر گازی نسل جدید کم مصرف دارم
که اغلب اوقــات روشــن اســت و ماهانه
حدود  20هزار تومان بیشتر از زمستان
پول برق می دهم .به نظرم کامال معقول
است .ضمن این که دردسرهای سرویس
کردن کولر آبی و برق گرفتگی و  ...را
ندارد.

چرا نباید کولر گازی بخریم؟
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گران بودن
شاید اساسی ترین مسئله که می تواند تمام معایب و مزایای هر دو نوع
را بی اثر کند بحث قیمت کولرهای گازی است.هزینه  4تا  5برابری
نسبت به خرید کولرهای آبی ،در بیشتر مواقع دست خریداران را برای یک
انتخاب اصولی و کارآمد می بندد.
مصرف باالی انرژی برق
یکی دیگر از معایب کولر های گازی بحث مصرف باالی انرژی برق
است .این نکته با توجه به این که غالبا کولرها در ساعات اوج مصرف
برق  ،روشن می شوند ( ظهر و بعد از ظهر) بیشتر قابل توجه می شود .البته
خوشبختانه نسل جدیدکولرهای گازی اینورتر به بازار آمده است که مصرف
برق را به میزان  70درصد کاهش می دهند.
آالیندگی محیط زیست
چنان چه قبال هم ذکر کردیم ،کولرهای گازی به دلیل مکانیزم
خاص سرمایشی شان ،انواعی از گازهای مضر برای الیه ازن را
تولید می کنند .این گازها در کنار تعداد بی شمار ذرات معلق و گازهای
سمی تنها به قیمت خنک شدن ما به فضا و محیط زیست مان روانه می
شود .این موضوع در شهرهایی که به خودی خود دارای آالیندگی هستند
مانند شهرهایی چون تهران و اهواز مشکل ساز خواهد شد .از طرفی
ممکن است محل موتور دستگاه در تراس منازل و تقریبا پشت پنجره اتاق
ها تعبیه شود ،این امر در بیشتر مجتمع ها اتفاق می افتد و باعث ورود
گازهای ناسالم به منزل می شود.
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