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Dahili Su Rezervuarlı Buharlı Ütü 

 

[0001] Buhar kullanımı, ütüleme cihazlarında büyük bir gelişme olmuştur. Buharsız ütüler basit 

bir tasarıma sahiptir ancak çok verimli değildir. Buharlı ütüler farklı ve çok daha sofistike bir 

tasarıma sahiptir. Buhar üretimi ve dağıtımı ile ilgili ek işlevler ve ayrıca buhar ve yüksek 

sıcaklık kombinasyonuna bağlı kısıtlamalar, zorunlu olarak tamamen yeni bir ütü tipini gerektirir. 

[0002] Mevcut buluş, ısıtma yoluyla buhara dönüştürülen suyu tutmak için bir dahili rezervuar 

içeren, ev içi kullanıma yönelik buharlı ütülere ilişkindir. Bu tür ütülerin bir dezavantajı, 

rezervuarı sık sık doldurma ihtiyacıdır. 

[0003] Bilinen dahili rezervuarlı buharlı ütülerde rezervuarı doldurmak için kullanılan açıklık, 

ütü sırt üstü dinlenme pozisyonundayken sıvının dışarı akmaması için ütünün ön tarafında yer 

alır. Açıklık genellikle, ütü hareket ettirildiğinde sıvının dışarı sıçramasını önlemek için kapatma 

araçları ile sağlanır. Ancak ütünün önü V şeklinde olduğu için açma ve kapama araçları için 

çok az yer vardır. Sonuç olarak, açıklığın boyutu küçüktür. Kullanıcı, su dökülmesini önlemek 

için rezervuarı yavaş ve büyük bir dikkatle doldurmalıdır. 

[0004] Mevcut buluş, sık sık yapılması gerekse bile kullanıcı için bir yük olmaması için dahili 

bir rezervuarın doldurulmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

[0005] Bu amaca, ütünün arkasında bir açıklık sağlanarak ulaşılır, açıklık su rezervuarına 

bağlanır. Arkası öne göre daha geniş olduğu için açıklık öne göre daha büyük yapılabilir. 

Böylece kullanıcının üzerine veya önceden ütülenmiş çamaşırların üzerine su sıçraması riski 

azalır. 

[0006] Bu buluşta, ütünün tabanı, aşınmaya ve korozyona karşı son derece dirençli olan ve 

kaplanamayan bir kompozit malzeme olan Prex2000'den yapılmıştır. 

[0007] Şekil 1, buluşa uygun bir buharlı ütüyü temsil etmektedir. Ütü (61), buhar çıkışları 

(şekilde gösterilmemiştir) olan bir taban plakası (62) ve bir su rezervuarı (63) içerir. Taban 

plakası (62), taban plakasının üzerine yerleştirilmiş bir rezistör tarafından ısıtılır. Ütü ayrıca 

buhar üretmek ve (burada gösterilmeyen) çıkışlara yönlendirmek için bir sistem içerir. Daha iyi 

anlamak için, su rezervuarı (63) şekil 1’de gösterilmiştir, ancak gerçekte ütünün gövdesi 

saydam değilse görünmeyebilir. Ütünün (61) arkasındaki (65) büyük açıklık (64), bir kapatma 

düzeneği (66) ile kapatılabilir. 

[0008] Kapama düzeneğinin tipi, su rezervuarına geçişi yeterince engellediği ve açılması ve 

kapanması kolay olduğu sürece serbestçe belirlenebilir. Çıkarılabilir kapaklar kolayca 

kaybolabileceğinden, açık konumunda bile ütüye bağlı kalan bir kapatma düzeneği tercih 

sebebidir. Bu nedenle, ütünün gövdesine menteşeli bir kapak tercih edilir. Ucuz ve sağlam olan 

sert plastikten yapılabilir. 

 

 



İstemler: 

1. Bir ütü (61) olup özelliği, buhar çıkışlı bir taban plakası (62), bir dahili su rezervuarı (63), ve 

ütünün (61) arkasında (65) bir kapatma düzeneğine (66) sahip bir açıklık (64) içermesidir, 

burada açıklık (64) su rezervuarına (63) bağlıdır. 

2. İstem 1'e göre ütü (61) olup, burada kapatma düzeneği (66), ütünün arkasına (65) 

menteşelenen bir kapaktır. 

 

 

 

 


