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 سردکنآب درآب  یعلت نشت
 طریق نشت آب از نیب این احتمال وجود دارد که ،دیکنیسردکن استفاده مآب هایاز دستگاهبه تازگی  اگر

 نیب یالحظه به شکل هم ماهرافراد  است، کهحتی اتفاق افتاده. دیآن دچار اشتباه شو زیرآببخش  یاسردکن آب

سپس آن آزمایش، را  سردکنآب زیرآببهتر است در نخستین گام قسمت . شوندیاشتباه مموضوع دچار دو  نیا

که  ،سردکنآب ایرادهای متداولاز  گرید یکیطور کلی به. ریخته نشود رونیبه ب بخشتا آب از آن  کنید یرا خال

اگر . باشد بسته نشده و درستی کامل شکل به عقب در چهیکه در ممکن است این باشد شود،مینشت آب  باعث

 دیبا اینقره چیپ نی. ااستتعبیه شده آب هیتخل ه منظورکه ب خواهید دیدرا  یانقره کوچک چیپ کی دقت کنید،

 ،سردکنآب آب ینشتلل ع ترینمتداولاز  دیگر یکی .ده باشدش یبندآب ،آب یرفع نشت به شکل مناسبی برای

 عمده لیدل خواهد شد. حلآن مشکل  ضیبا تعو مسلما که است،سردکن آب یکیمنبع پالستقسمت در  ایراد

 .باشدهای رابط میبخششلنگ و  در ینشتوجود  گرم بوده و دلیل دیگر نیز ای سردآب  لیمنبع است ایراد در ،گرید

این احتمال فشار آب،  شیافزا یا مطبوع هیدستگاه تهو یاز گرما یفشار ناش علتبه  زمانیسردکن آب یهادستگاه

 معموال موارد نینفوذ کند. البته ا دستگاه یرونیب یهابخشو آب به  رخ دهد ینشتدر آنها وجود دارد که در آنها 

 دار شودادامه یاگر نشت وجود، نیا اکرد. ب رفع آسانیآن را به  توانیماغلب اوقات و در  شودایراد مهمی تلقی نمی

با  ی. اگر نشتمحسوب شود یمشکل جد کیبه عنوان  تواندیم باقی بماند، این مسئله ثابت ایراد کی شکلو به 

 ریمس باید یعنی بررسی نمود.آب را  یورود چهیدر دید، باونش درست هاچیکردن پ و محکمها لوله یگرفتن درزها

انجام این  اگر پس از. ردحاصل ک نانیاطم آن اتصاالت درست بودن زو اآزمایش سردکن را ورود آب و آب یاصل

 هازیرا گرفتگی لوله .شده باشندن یدچار گرفتگ بازدید کنید که هالولهبهتر است از ، پیدا کردادامه  ینشت مراحل

سردکن را باز و آن را از به آب یآب ورودریششود. اگر این مسئله برایتان اتفاق افتاد، میفشار آب  شیباعث افزا

کار  نی. اسردکن بریزیدآب یهاداخل لولهو  و آب را با هم مخلوط کرده سرکهآن  بعد از .دیجدا کن سردکنآب

کند. با این را برطرف  رسوبو  یگرفتگ جریان پیدا کرده و هر نوع هاداخل لوله سرکه و آب محلول ،شودیباعث م

این کلیت ماجرا بود، حال در ادامه نکات مهمی  سردکن شما حل خواهد شد.مشکل آب ترفندها به احتمال زیاد

 دهیم.را در این رابطه به شما ارایه می
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 آن  متیق بر روی رگذاریتاث اصلی و که عامل باشد،می لیاستیا  کیپالست جنس سردکن ازآب مخزن

وجود مسلما . شده باشد یبندقیعا باید، مخزن سردکندر آب شدن آب زیاز سرر یریجلوگ یبرا .است

حتما نبود،  میترک قابل ترم راگبه یاد داشته باشید که . شودمیترک منجربه نشت آب  ای روزنههرگونه 

 .دیکن عوضمنبع آب را  باید

 که بیشتر به علت ضعیف بودن این نوع اتصاالت دنشویآب م یموجب نشت یاتصاالت داخل هاوقت یگاه ،

پشت  ها را ازو اتصال لوله کردهسردکن را خاموش آب سریعا اگر این مسئله را مشاهده کردید،. است

 اطمینان حاصل کنید.آن  صحیح و درستاز نصب  و کرده ی. سپس پمپ آب را بررسدیقطع کن دستگاه

 بیشتر  سرد آنو  گرمآب  ریش احتمال چکه کردن، بیشتر شود سردکنعمر دستگاه آب هر چقدر که

 ای گرمآب  یدستاتصاالت پمپ ضیبا تعو مشخص است که .کندمیآب  ریز دستگاه را پر ازآبو  شودمی

 یسردکن براآب ریزیا همان آب هیتخل ینیاز س شودتوصیه می. حل کردرا  سئلهم نیتوان ایم سرد،

 یبرافقط  ریزآبمنافذ برای اینکه . دیاستفاده نکنمواردی از این دست  ای یچا ماندهباقیکردن  یخال

شود. یآن م و مصدود شدن راه یباعث گرفتگ ،از آب ریغ هر موردی بهو عبور  ستاعبور آب ساخته شده

آب خواهد  یزمان باعث نشت در طیکه  ،شوندیمیا ضعیف دستگاه قطع  یاتصاالت داخل زیاوقات ن گاهی

 مشکل است. نیحل ا یراب نهیگز نیبهتر ،اتصاالت ینیگزیجا شایان ذکر است که شد.

 دستگاه  یجلو یادیزمان ز علت نیبه هم راضی کننده نیست.سردکن فشار آب آب آید کهپیش می یگاه

، از تواند داشته باشدیم یمختلف لیاتفاق دال نی. انصیب شما شود آب وانیل کیتا  سپری خواهد شد
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، سردکنکم آب آب فشار، سردکنتوان دستگاه آب کاهش، مخزن آب یریهواگ، آب مخزن کاهشجمله 

مصرف  توسط افراد سردکنآب استفاده زیاد و مداوم ،سردکنآب آب یدما رییتغ، بودن آب دستگاه یخال

 .بودن مخزن آب یخالو  دستگاهعدم برقراری ارتباطی برق ، آب گرم چییبودن سو خاموش، کننده

 

نباشید، تعمیرکاران و کارشناسان سردکن خود را برطرف کنید، اصال نگران اگر به هر علت نتوانستید نشتی آب

 دهند.سردکن شما را درست کرده و مثل روز اول به شما تحویل میزبده ما در اسرع وقت دستگاه آب

 


