استفاده از قرص های رنگی برای تعیین نشتی فالش تانک
در هَاردی هطاّذُ ضذُ است کِ هخسى فالش تاًک ّا ًطت دارد ٍ تطخیع ایي ًطت تسیار هطکل است ،از ایي رٍ ترای حل
اسي هطکل هی تَاى از قرظ ّای رًگی استفادُ ًوَد تا هحل دقیق ًطت هخسى فالش تاًک سرٍیس تْذاضتی هطخع گردد.
مهره های کاهنده فشار
ایي هْرُ یا تٌظین کٌٌذُ در هحل اتػال علوک دٍش آب حوام تِ تٌِ دٍش در هجاٍرت ٍاضر آب تٌذی علن دٍش ًػة هی
ضَد ٍ تا ایجاد تغییر در فطار آب  ،تاعث کاّص هقذار آب خرٍجی از سردٍش هی ضَد  .آزهایطات ًطاى هی دّذ ًػة ایي
قطعِ کَچک ٍ کن ّسیٌِ خرٍجی یک دٍش هعوَلی را از  02لیتر در دقیقِ تِ کوتر از  02لیتر در دقیقِ کاّص هی دّذ.

رابط اختالط آب و هوا
ایي راتط ّا تِ سادگی تر رٍی دٍش ّای هَجَد در هٌازل ًػة هیگردد ٍ زهاًی کِ ضوا تِ ّر دلیلی عالقِ ای تِ تعَیض
سردٍش هَجَد خَد ًذاضتِ تاضیذ در ایي غَرت هی تَاًیذ از ایي راّکار سادُ جْت کاّص آب هػرفی خَد در زهاى استحوام
استفادُ ًواییذ .ایي راتط ّا تا عولیات اختالط آب ٍ َّا را اًجام هی دٌّذ .از ًکات قاتل هالحظِ ایي راتطْا سادگی ًػة ٍ
ارزاى تَدى آى است.
شیرهای تک حالته در مسیر دوش
ایي ضیراالت دارای هکاًسین پیستًَی یا سواٍری هی تاضذ کِ تا قرار دادى ایي ضیر قثل از هحل ًػة علن دٍش ،استفادُ
کٌٌذُ پس از تٌظین هیساى دهای آب  ،ترای لحظاتی کِ ًیاز تِ استفادُ از جریاى پیَستِ آب ًذارد تالفاغلِ جریاى آب را قطع
هی کٌذ ٍ هجذداً در زهاى ًیاز تا تازگطائی دٍتارُ ضیر ٍ تذٍى ًیاز تِ تٌظین هجذد دهای آب  ،جریاى آب تِ ّواى غَرت قثلی
ترقرار خَاّذ ضذ .استفادُ ترکیثی ٍ ّوسهاى از یک سردٍش کاٌّذُ هػرف ٍ یک قطع کٌٌذُ جریاى تٌظیوی هی تَاًذ تیص از
 % 02هػرف در تخص استحوام را کاّص دّذ .

