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 شوفاژ برقی راهنمای خرید  

شوفاژ برقی با گرمایش مناسب برای استفاده در ماه های سرد سال، گزینه بسیار خوب و مناسبی  

وچک در  محسوب می شود. رادیاتور برقی یکی از دستگاه های پرکاربرد برای استفاده در خانه های ک 

ماه های سرد سال است. خرید این وسیله نیز مانند هر وسیله دیگری، نیازمند رعایت برخی نکات مهم  

 .و ضروری است

 ؟ شوفاژ برقی چیست؟ چه کاربردی دارد 

شوفاژ برقی با گرمایش مناسب برای استفاده در ماه های سرد سال، مورد پسند واقع شده است.  

اه های پرکاربرد برای استفاده در خانه های کوچک در ماه های سرد سال  رادیاتور برقی یکی از دستگ

 .است

امروزه بخاری های برقی در انواع مختلفی تولید می شوند و به بازار عرضه می گردد. اما تنوع این  

دستگاه، انتخاب را برای یک مورد مناسب کمی دشوار می کند. بنابراین، در این مقاله نکات کلیدی یک  

اتور برقی خوب را بررسی خواهیم کرد، و پس از خواندن این مقاله، شما می توانید مناسب ترین  رادی

 .گزینه را برای خرید رادیاتور برقی انتخاب کنید، بنابراین تا پایان ما را همراهی کنید

 ؟در خرید شوفاژ برقی چه مواردی را رعایت کنیم 

ود است و شما فکر میکنید انتخاب یک شوفاژ مناسب، امروزه تعداد زیادی شوفاژ برقی در بازار موج

 :آسان است ولی اینطور نیست. هنگام خرید باید به نکاتی توجه کنید، که برخی از این موارد عبارتند از

اولین نکته که قبل از خرید شوفاژ باید به آن توجه شود، جنس مواد استفاده شده در بدنه محصول  

اتورها، از فلز آلومینیوم استفاده می شود، که به طور کلی مزایای مهمی  است. در ساخت بدنه این رادی
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دارند. یکی از مزایای استفاده از آلومینیوم، قیمت پایین آن در مقایسه با سایر فلزات است. مزیت  

دیگر، انتقال حرارت خوب آن است، که باعث برتری این فلز نسبت به فلزات دیگر می شود. آلومینیوم  

 .ین گزینه، از نظر انتقال گرما بعد از فلزات گرانبها استمناسب تر 

بگیرد. که باید   قدرت گرمایش، نکته دیگری است که هنگام تهیه شوفاژ برقی باید مورد دقت قرار

مناسب ترین رادیاتور از نظر توان گرمایی برای محیط مورد نظر خریداری شود. الزم به ذکر است که  

قدرت گرمایش، ارتباط مستقیمی با میزان مصرف برق دارد. و در صورت زیاد بودن قدرت گرمایش،  

شنهاد می کنیم از  مصرف برق افزایش می یابد و بالعکس. اگر محیط شما بسیار کوچک است، پی 

 .بخاری برقی استفاده کنید

 ل تعداد پره های محصو

نکته دیگری که در هنگام خرید شوفاژ باید مورد توجه قرار دهید، تعداد پره های محصول است.  

معموالً بین تعداد پره های رادیاتور و ناحیه ای که قرار است از رادیاتور استفاده شود، رابطه مستقیم  

این ترتیب از رادیاتورهایی با تعداد پره زیاد برای محیط های بزرگ و رادیاتورهایی با   وجود دارد. به

 .تعداد پره های کم برای محیط های کوچک استفاده می شود

 ی نکات مهم و ضروری در خرید شوفاژ برق

ره،  بهتر است یک بخاری برقی مناسب با لوازم جانبی مناسب تهیه کنید که شامل عناصری مانند دستگی

چرخ، محفظه جهت جمع کردن سیم و سیستم ضد انجماد است. همه این عناصر برای سهولت  

 .استفاده و قابلیت حمل استفاده می شوند

یکی دیگر از موارد مهم که هنگام خرید شوفاژ برقی باید مورد توجه قرار بگیرد، داشتن ترموستات ایمنی  

هتر گرما می شود. و در صورت افزایش دما تا یک  است. وجود این ویژگی در دستگاه، باعث کنترل ب

 .نقطه خاص، فرآیند داخل آن را قطع می کند

ویژگی دیگر شوفاژ مناسب، داشتن سیستم خاموش شدن خودکار است. که در صورت بروز هرگونه  

 .مشکل، فورًا برق سیستم قطع میشود و از آن در برابر حوادث محافظت می کند 
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هزینه خرید برای تهیه بخاری برقی، به موارد ذکر شده در این مقاله بستگی دار.د و شما باید قبل از در  

هزینه دستگاه، به ویژگی ها و شرایط ایمنی بهتر آن فکر کنید. در این حالت می توانید   نظر گرفتن

 .مناسب ترین گزینه را از نظر قیمت و امکانات انتخاب کنید

همچنین اگر می خواهید شوفاژ برقی دست دوم از دیوار یا شیپور خریداری کنید، از سالم بودن بخاری  

 .اطمینان حاصل کنید

 ؟ ک های شوفاژ برقی کدام اند بهترین مار 

مارک های خوب ایرانی و خارجی شوفاژ برقی، شامل، پارس خزر، میدیا، بلک اند دکر، فلر، دلونگی،  

ایران رادیاتور، نوا، آدیسان، ایوولی، الونی، بوش، بوتان، بیم، بالنزو و پارس هستند که محصوالت  

 .باکیفتی را ساخته و عرضه می کنند

قی ایرانی و خارجی باکیفیت در مدل های و برندهای گوناگون در لیست زیر موجود  انواع شوفاژ بر 

است.بسته به نیاز و بودجه خود می توانید بهترین مدل را از بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و 

 .تهیه نمایید

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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