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 تاریخچه بخارشوی

سال است که به عنوان راهی برای از بین بردن چربی و روغن از روی  150تمیز کردن به وسیله بخار، بیش از 

سازی، راه آهن و شود و کاربرد بیشتر آن در ایام گذشته در صنایع کشتیماشین آالت صنعتی استفاده می

خشک نبود و باعث ایجاد رطوبت شدید های صنعتی بود. اما مشکل کار در اینجا بود که این بخار موتور ماشین

العاده داغ کشف کردند، که اثر آن ها راهی را برای استفاده از بخار فوقسال پیش، اروپایی 30شد. حدود می

داد. این نوع از روش تمیز رفت و یک سطح تمیز، ضدعفونی شده و خشک تحویل میبه سرعت از بین می

پا محبوبیات زیادی کسب کرد. روش بخار خشک، ابتدا در صنایع، کردن به وسیله بخار، به سرعت در ارو

های تولید های مشابه مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج با ورود شرکتها و محیطها، رستورانبیمارستان

های مردم عادی شد. در حال حاضر در جهان، از این روش به کننده لوازم خانگی در این عرصه، وارد خانه

رود، که همین امر باعث استقبال زیادی از روشی مناسب برای محافظت از محیط زیست به شمار میعنوان 

 آن شده است. 

ای و سرامیکی در منازل و های بخارشوی، به منظور تمیزکردن سطوح مختلف سنگی، شیشهدستگاهامروزه از 

کاربرد فراوانی دارد. به همین دلیل،  زدایی از سطوح مختلف نیزشود. همچنین برای لکهمحل کار استفاده می

کنند، بسیار معموال این ابزار برای افرادی که کودکان خردسال دارند یا از حیوانات خود در منزل نگهداری می

مفید است. خشک شدن سریع پس از تمیز کردن سطوح نیز یکی دیگر از دالیل مفید استفاده از این ابزار 

گیرد. معموال از بخارشوی در منازل برای تمیز کردن اجاق گاز، فر، افراد قرار میباشد، که مورد توجه اکثر می

ها، تمیز کردن و ضدعفونی کردن سطوح سرامیکی و کاشی باربیکیو، ذوب کردن یخ فریزر، تمیز کردن پنجره

 شود.ده میها، فرش، قالیچه، تشک، شیرآالت و غیره استفاهای بهداشتی و آشپزخانه، مبلمان، صندلیسرویس

 
 عیوب متداول بخارشوی

های موجود در بازار، در طول استفاده ممکن است دچار ایراد و خرابی شوند. در اینجا ایرادهای انواع بخار شوی

شود. مطمئنا تمامی این موارد قابل متداولی که ممکن است برای این وسیله برقی خانه شما رخ دهد بیان می

 ز با جایگزینی قطعه معیوب، دستگاه شما مجددا به خوبی قابل استفاده خواهد بود.تعمیر بوده و در صورت نیا

 خرابی مخزن بخار در بخارشوی 

 عدم روشن شدن بخارشوی 

 خرابی تسمه بخارشوی 

 کاهش قدرت پرتاب بخار در بخارشوی 

 های مرتبطعدم کارایی الزم به دلیل ایجاد رسوب در بخش 
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 ولید بخارعدم گرم شدن مخزن بخارشوی جهت ت 

 خرابی کلیدها و ابزارهای تنظیمی بر روی بخارشوی 

 قطع شدن یا خرابی سیم برق بخارشوی 

 خرابی یا کثیف شدن فیلتر بخارشوی 

 لرزش بخارشوی هنگام کار 

 تولید صدای نابهنجار در هنگام کار 

 شکستگی سایر اجزای بخارشوی از جمله دسته، لوله، چرخ و غیره 

ای از تامین قطعات مورد نیاز برای برندهای مختلف، یرکارانی ماهر و طیف گستردهبتا سرویس با داشتن تعم

تعمیر بخارشوی شما را به بهترین نحو انجام خواهد داد. سرویس بخارشوی نیز از دیگر خدمات بتا سرویس 

ز خدمات ما ای اتواند به طور دورهشود، که برای جلوگیری از ایراد و خرابی حاد در دستگاه، میمحسوب می

استفاده کنید تا بخارشوی شما سرویس ششده و ایرادات جزئی آن برطرف شود. این کار به سالمتی و طول 

 عمر دستگاه شما کمک بسیاری خواهد کرد.

 
 برندهای بخارشوی

باشد، این است که آیا بخارشوی برندی که شما دارید قابل تعمیر مهمترین موردی که برای شما پراهمیت می

کنیم تا شود یا خیر. در ذیل برخی از برندهای مطرح را به شما معرفی میاست یا خیر. آیا قطعاتش پیدا می

در بازار آشنایی داشته و قطعات مورد ای از برندهای موجود متوجه شوید که تعمیرکاران ما با حجم گسترده

 نیاز برای تعمیر آن را در اختیار دارند. 

 اپکس  یبخارشوAppex 

 یماست یبخارشو Steam 

 یتااکوو یبخارشو Acovita 

 آرزوم  یبخارشوArzum 
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 یتهآر یبخارشو Ariete 

 یاآک یبخارشو Aukia 

 یانتبرل یبخارشو Brilliant 

 بلزا  یبخارشوBelleza 

 دکر اندبلک یبخارشوBlack and Decker 

 یسلب یبخارشو Bissell 

 یمب یبخارشو Beem 

 پارس خزر  یبخارشوpars Khazar 

 هابز راسل یبخارشوRussell Hobbs 

 رکسون  یبخارشوRexon 

 رنکارد  یبخارشوRancard 

 یروواتز یبخارشو Zerowatt 

 ژانومه  یبخارشوJanome 

 لند سان یبخارشوSunland 

 یاسا یبخارشو Saya 

 یسونام یبخارشو Sonami 

 یرفک یبخارشو Fakir 

 فلر  یبخارشوFeller 

 فوما  یبخارشوFuma 

 یلیپسف یبخارشو Philips 

 کاپر  یبخارشوKaper 

 کلورانس  یبخارشوkalorance 

 گرند  یبخارشوGrand 

 یکگوسون یبخارشو Gosonic 

 مگامکس  یبخارشوMegamax 

 یکناسا الکتر یبخارشو Nasa Electric 

 یوانان یبخارشو Naniwa 

 نوال  یبخارشوNewal 

 یسکفیلن یبخارشو Nilfisk 

 یفالیون یبخارشو New Life 

 یروستاف یبخارشو Vesta Fair 

 یداسو یبخارشو Vidas 
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 هاردستون  یبخارشوHardstone 

 هان  یبخارشوHaan 

 یسونگها یبخارشو Hisung 

 یلتونهم یبخارشو Hamilton 

 یلیسآک یبخارشو Ackiliss 

 یتروناب یبخارشو Bitron 

 بوش  یبخارشوBosch 

 تکنو  یبخارشوTechno 

 یپستول یبخارشو Tulips 

 یدلونگ یبخارشو Delonghi 

 ینود یبخارشو Dino 

 یوسرج یبخارشو Sergio 

 فوهلن  یبخارشوFuhlen 

 یتانیکپ یبخارشو Capitani 

 کرشر  یبخارشوKarcher 

 یککلترون یبخارشو Clatronic 

 کنوود  یبخارشوKenwood 

 یچاردزر یمورف یبخارشو Morphy Richards 

 مور  یتوا یبخارشوWhitemore 
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 قطعات تشکیل دهنده بخارشوی

ای ها معموال به دلیل عملکرد نسبتا سادهشود. بخارشویمسلما هر دستگاهی از قطعات مختلفی تشکیل می

ها را با توجه به شکل متداول آن که دارند از قطعات ثابتی در کلیه برندها برخوردار هستند. در اینجا قطعات

 بریم.نام می

 مخزن 

 دیگ بخار 

 شیرهای بخار 

 شلنگ بخار 

 پمپ 

 المنت حرارتی 

 )ترموستات )دستگاه تنظیم کننده دما 

 دریچه اطمینان 

 های مختلفو قطعات جانبی شامل گان یا تفنگی بخار، انواع نازل دستی، سوزنی، کف، قدرتی و برس 

هایی که در ن توانایی را دارد تا در کمترین زمان قطعات مورد نیاز برای دستگاهخوشبختانه بتا سرویس ای

 کنند را تامین کرده و به تعمیر و سرویس بخارشوی شما سرعت بخشد.هنگام تعمیر نیاز به قطعه پیدا می
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 های مفید در هنگام استفاده از بخارشویتوصیه

شد و دیرتر خراب شود، سعی کنید از آب تصفیه شده یا آب برای اینکه بخارشوی شما عمر بیشتری داشته با

مقطر استفاده کنید، تا میزان رسوب در مخزن و قطعات درگیر به حداقل برسد. همچنین در صورت ایجاد 

توانید از ترکیب مساوی آب مقطر و سرکه سفید استفاده کنید و پس از ریختن آن در رسوب در بخارشوی می

نید تا تمامی مایع موجود در مخزن بخار شود. بدین وسیله رسوبات بخارشوی شما از مخزن بخارشوی، صبر ک

 رود.بین می

پس از هر بار استفاده از بخارشوی، سعی کنید آب باقیمانده در مخزن را خالی کنید تا از خرابی و ایجاد رسوب 

 در آن جلوگیری شود.

ن مخزن در هنگام استفاده اطمینان حاصل کنید و سعی کنید همیشه آب کافی در مخزن بریزید و از پر بود

 این مسئله را به صورت مداوم چک نمایید.

در صورتی که کوچکترین ایرادی در دستگاه خود مشاهده کردید، حتما برای رفع عیب آن اقدام کنید، زیرا 

توانند شما را سرویس بخارشوی شما باعث طول عمر بیشتر دستگاه خواهد شد. کارشناسان ما در این امر می

 یاری کنند.
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 تعمیر بخارشوی با بتا سرویس

های مختلف استفاده از بخارشوی این روزها بسیار متداول شده است، زیرا ابزاری کارامد برای تمیز کردن بخش

های مختلف رسانی به دستگاه و خرابی در بخشرود. گاهی به علل مختلفی مانند عدم برقمنزل به شمار می

بخارشوی، نیاز است که دستگاه خود را برای ادامه کار به یک تعمیرکار ماهر بسپارید. این شرکت با داشتن 

ها را از برندهای مختلف کادری مجرب و باتجربه، با استفاده از قطعات اصلی و کیفیت باال، انواع بخارشوی

ین نکته توجه داشته باشید که چون تعمیر کرده و در کمترین زمان ممکن به شما تحویل خواهد داد. به ا

کنند، در صرتی که در زمان تعمیر این دستگاه از قطعات باکیفیت ها حجم زیادی بخار داغ تولید میبخارشوی

کار ماهر و مورد اطمینان، با و مناسب استفاده نشود، ممکن است خطرناک باشد. پس با انتخاب یک سرویس

 میر شده خود استفاده کنید.خیالی راحت و آسوده از بخارشوی تع
 

 

 


