بسمه تعالی

برای انتخاب توالت فرنگی مناسب می بایست به پارامترهایی از قبیل سیستم تخلیه  ،آکس تخلیه  ،سیستم
فالش و بیده داخلی توجه داشت.
سیستم تخلیه
توالت فرنگی های موجود در بازار به طور کلی از لحاظ سیستم تخلیه به چهار نوع تقسیم می شوند :
 -1سیستم تخلیه ریزشی ( : )Wash Down Flushing Systemدر سیستم تخلیه ریزشی ،آب از مجرای
مخزن آب به لبههای درونی کاسه هدایت و سپس از سوراخهایی که در فواصل مشخص تعبیهشده ،خارج
می شود و شستشو از باال به پایین صورت می گیرد .این سیستم اغلب در توالتهای فرنگی دوتکه طراحی
میشود و حجم آب مصرفی آن نسبتاً باالست.

 -2سیستم تخلیه گردابی ( : )Vortex Flushing Systemدر سیستم تخلیه گردابی ،آب از طریق مجرای
مخزن آب به درون بدنه نشیمن توالت فرنگی هدایت و سپس وارد کاسه توالت میشود و با چرخش و گردابی
که درون کاسه ایجاد میکند تخلیه صورت می گیرد .اگر چه حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در این سیستم
نسبت به سیستمهای ریزشی بیشتر است؛ اما شستشو و تخلیه بی صدا از محاسن آن است.

 -3سیستم تخلیه واترجت ( :)Water Jet Flushing Systemسیستم تخلیه واترجت یکی از انواع
سیستمهای نوین تخلیه با روش شوتینگ ریمجت ) (Rim-Jetاست .در این سیستم ،عالوه بر آبریزهای
سیستم ریزشی ،آب از طریق کانالی از مخزن آب به شوتینگ ریمجت ) (Rim-Jetکه در عمق کاسه تعبیه
شده ،هدایت میشود و همزمان بهوسیله آبی که از آبریز باالی کاسه (همانند سیستم ریزشی) برای شستشوی
کاسه جاری می شود ،فشار مضاعف ایجاد شده و عمل تخلیه در زمانی کوتاه و با حجم کمتر آب نسبت به
سیستمهای دیگر انجام میشود .استفاده از مکانیزم فالشینگ دو زمانه (تخلیه در دو حالت حجم آب کم و
حجم آب زیاد) و کمصدا بودن هنگام تخلیه از مزیت های این سیستم است.

 -4سیستم تخلیه توربوجت ( : )Turbo Jet Flushing Systemسیستم تخلیه توربوجت یکی دیگر از
انواع سیستمهای نوین تخلیه با روش شوتینگ ریمجت ) (Rim-Jetاست .عملکرد این سیستم مانند سیستم
واترجت است ،با این تفاوت که به جای آبریز معمولی (مشابه سیستم ریزشی) دو کانال شستشوی ریمجت همزمان
در باالی کاسه ،تعبیه شده است .در این سیستم ،عمل تخلیه همزمان با دور شویی کاسه و با استفاده از فشار آب
قوی از سه کانال ریم جت (یک عدد در عمق کاسه و دو عدد در باالی کاسه) در مدتزمان کوتاهتر و با مصرف
آب کمتر نسبت به دیگر سیستمها انجام میشود.

آکس تخلیه
یکی از نکاتی که در هنگام انتخاب و خرید توالت فرنگی باید به آن توجه کرد آکس تخلیه می باشد .به فاصله
دیوار تا مرکز لوله فاضالب آکس تخلیه گفته می شود .معموال آکس توالت فرنگی های موجود در بازار از  11تا
 33سانتیمتر می باشد .به عنوان مثال اگر فاصله دیوار تا مرکز لوله فاضالب(آکس) محل مورد نظر شما 22
سانتیمتر می باشد  ،شما می توانید توالت فرنگی هایی با آکس تخلیه  22سانتیمتر به پایین را انتخاب کنید.

سیستم فالش
توالت فرنگی های موجود دارای سیستم فالش دو زمانه و تک زمانه می باشند .بدین معنی که سیستم تک زمانه
به یک میزان آب را در هر بار تخلیه می کند .اما در سیستم دو زمانه  ،میزان تخلیه آب می تواند به دو صورت
انجام شود.
سیستم خودشور(بیده)
برخی از مدل های توالت فرنگی دارای خودشور ویا بیده دار هستند بدین معنی که شیر آبی در کاسه تعبیه شده
و برای شستشو آب را پاشش می کند.

منابع :
سایت رسمی چینی کرد به نشانی http://www.cordgroup.com
سایت رسمی گلسار فارس به نشانی http://www.golsarfars.ir

