
 آشپزخانه هود هايناگفته

 

شوند، تنها که به طور معمول باالي اجاق گاز نصب مي پزخانهآش هودهاي کنند کاربرخي از افراد گمان مي

کنند هواکش هود کشيدن بوي غذا و بوهاي نامطبوع از فضاي آشپزخانه است، حتي گروهي گمان مي

طور نيست و گاهي کارکرد نامناسب هود تاثير فضايي جدا از سيستم هواکش منزل است، در حالي که اين

ند. کهاي تهويه منزل را مختل ميگذارد و حتي کارکرد ديگر دستگاهخانه ميسويي بر کيفيت هواي داخل 

و شيوه تميز کردن آنها صحبت  هودها انواع در اين مقاله درباره هود، لزوم نصب آن در آشپزخانه،

 .کنيممي

گام ترين کار آن کشيدن بو، دود و بخاري است که در هنهود در آشپزخانه کاربردهاي زيادي دارد. مهم

شود. به عبارت ديگر، هود با اين کار، گاز، رطوبت و چربي معلق در هوا را به بيرون از منزل آشپزي بلند مي

دارد. در عين حال، چربي و رطوبت روي سقف و کشد و ميزان رطوبت را در حد مناسبي ثابت نگاه ميمي

د. در صورتي که هود يا دستگاه ماننشيند و آشپزخانه براي مدت زمان بيشتري تميز ميديوارها نمي

ها ها و کپکها، قارچهواکش در آشپزخانه نصب نباشد، باال رفتن رطوبت شرايط را براي رشد ميکروب

 .اندازدفراهم کرده و سالمت اعضاي خانواده را به خطر مي
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  انواع هودهای آشپزخانه

هاي تصفيه کننده هوا و هودهاي داراي به طور کلي در حال حاضر دو نوع هود در بازار موجود است. هود

کشند، ذرات معلق را تا حد ممکن از خروجي هوا. هودهاي تصفيه کننده، گرد و غبار و بو را به داخل مي

  .گردانندگيرند و دوباره هواي تصفيه شده را به داخل آشپزخانه باز ميهوا مي

د و غبار، چربي و بوهاي نامطبوع از طريق اند که گرهودهاي داراي خروجي هوا به يک کانال متصل شده

اي در بازار موجود شود. اين هودها به دو شکل هودهاي معمولي و شومينهآن به بيرون فرستاده مي

  .است

 ترشوند، کمي کوچکآيند، باالي اجاق گاز نصب ميهودهاي معمولي که نسل قديمي هودها به حساب مي

شوند، اغلب زير يک کابينت ديواري قرار دارند و به وسيله يک ر وصل مياز ابعاد اجاق گاز هستند. به ديوا

بام و خارج دريچه و کانال که در داخل ديوار تعبيه شده است هوا را به داخل دريچه و از آنجا به پشت

تر و به شکل قيف برعکس هستند. جنس اين هودها اي بلندتر، بزرگکنند. هودهاي شومينهراهنمايي مي

، فلزهاي اکسيد نشدني يا ديگر فلزاتي هستند که در مقابل گرما با دوام هستند و به راحتي تميز از مس

شود که نوع سقفي آن به شوند. هواکش اين هودها گاهي به ديوار و گاهي به سقف وصل ميمي

 .اي استاي معروف است و اطراف آن شيشههودهاي جزيره

 


