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مزیت های نسبی استفاد از دستگاه پوش

- تعميرات و نوسازي
در مواردي که کارفرما  قصد نوســازي و استفاده از سیستم گرمايش کفي در يك 
واحد از مجموعه اي که از سیستم رادياتوري بهره مي برد را دارد، استفاده از يك 
دستگاه پوش روشي سريع، مطمئن و اقتصادي محسوب میگردد. اين دستگاه با 
استفاده از پمپ تعبیه شده جرياني يكنواخت و دائمي با درجه حرارتي ثابت براي 
سیســتم گرمايش کفي واحد تامین خواهد نمود. ضمنا اســتفاده از يك انشعاب 
اولیه مجزا براي سیستم حوله خشك کن میتواند حرارت مناسب )70-٨0 درجه 

سانتیگراد( را تامین نمايد.

- حذف مشکل رسوب گذاري در مبدل هاي حرارتي
يكي از مشكالت عمده مبدل هاي حرارتي رســوب گذاري بر روي کويل هاي 
مسي يا صفحات تعبیه شده جهت تبادل حرارتي مي باشــد. استفاده از سیستم 
پوش ضمن حذف کويل ها و صفحات ، مشــكالت رســوب گذاري را برطرف 

کرده و عملكرد ساده و صحیح سیستم را در بلند مدت تضمین مینمايد.

- حجم كم و سهولت نصب
حجم بسیار کم سیستم پوش امكان تعبیه آن را در داخل تابلوهاي گرمايش کفي 
بوجود آورده و فضاي بســیار کوچكي را اشغال خواهد نمود. ضمنا طراحي خاص 

آن امكان نصب سريع و مطمئن را براي مجريان تاسیساتي فراهم مي آورد.

- قابليت كنترل درجه حرارت سيستم گرمايش كفي از داخل 
هر واحد

يكي از مشــكالت برخي مجتمع هاي مســكوني ســاليق متفاوت ســاکنین 
واحدهاي متفاوت در گرماي مورد نیاز در واحد خودشان مي باشد.

استفاده از سیســتم پوش اين امكان را براي هر واحد مســكوني فراهم مي اورد 
تا در کنترل درجه حرارت آب ورودي براي واحد خود اســتقالل عمل  بیشتري 

داشته باشند.

برترین ها را 
از سوپرپکس بخواهید

عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

دستگاه پوش
استفاده همزمان سیستم گرمایش کفي و رادیاتور
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Capricorn  دستگاه پوش
اين دســتگاه پوش با روکش آب نیكل بوده و جهت اســتفاده در واحدهايي تا ١60 
متر مربع طراحي شده است. دستگاه پوش کاپري داراي شــیر ترموستاتیك و مدار 
 باي پاس با نشانگر دما براي مدار رفت و برگشــت مي باشد و از يك پمپ ويلو مدل

 RS 15/6 بهره مي برد.

دستگاه پوش
اين  دســتگاه جهت اســتفاده براي فضاهاي کوچك تا ٢0 متر مربع طراحي شده و 
قابلیت استفاده در پروژه هاي نوسازي که با هدف اجراي سیستم گرمايش کفي مثال 

براي آشپز خانه مي باشند را دارد.
اين دســتگاه با توان پمپ ١0 وات جرياني با دبي 0.4-0.١ لیتر در ثانیه ايجاد کرده و 

حرارتي معادل ١-3 کیلو وات را تامین مي نمايد.

يكي از پرسش هاي مجريان تاسیســاتي و کارفرمايان 
اين بوده که آيا مي توان در يك ساختمان سیستم گرمايش 

کفي و رادياتور را بطور همزمان با هم داشت؟
همانگونه که مي دانیم سیســتم رادياتــور نیازمند آب ورودي 

با دمــاي 70-٨0 درجه ســانتیگراد بوده و سیســتم گرمايش 
 کفي بطور معمول نیازمند آب ورودي 40-45 درجه ســانتیگراد 

مي باشد. 
روش هاي متفاوتي جهت کنترل اين مسئله وجود دارد که از آنها 
مي توان بــه اختصاص يك  ديگ مجزا براي سیســتم گرمايش 
کفي از ابتداي پروژه و يا استفاده از مبدل براي تامین آب ورودي 
با دماي کمتر اشــاره کرد. هر يك از روش هــاي فوق به نوبه 
خود باعث تحمیل بار اقتصادي به کارفرما و همچنین تعمیر و 

نگهداري در صورت استفاده از مبدل خواهند بود.
شرکت ســوپرپكس با معرفي سیســتم جايگزين پوش 

راه حلي ســاده و عملي بــراي هر واحد مســكوني را 
پیشــنهاد مي دهد که ضمن حفظ استقالل هر واحد 

مسكوني، هزينه هاي تعمیر و نگهداري را به طرز 
محسوسي کاهش مي دهد.

دستگاه پوش 
اين مدل پوش که پر کاربردترين مدل شــرکت يوپونور میباشــد بــراي يك واحد 

مسكوني تا ١50 متر مربع طراحي شده است.
اين دستگاه داري شیر باالنسینگ در مسیر برگشت بوده و درصورت وجود چند تابلو 
گرمايش کفي در پروژه میتوان اقدام به باالنس سیســتم ها نمود. در اين مدل محل 
مشخصي براي سنسور شیر ترموستاتیك مشخص شده که باعث عملكرد بهتر اين 

محصول مي گردد.
اين دستگاه با توان پمپ 45 وات جرياني با دبي ٢.5-0.١ لیتر در ثانیه ايجاد کرده و 

حرارتي معادل ١0-3 کیلو  وات را تامین مي نمايد.

Uponor  Smart  دستگاه پوش
اين دستگاه با قابلیت هاي منحصر بفرد خود فراتر از يك دستگاه پوش معمولي عمل 

مي کند.
اين محصول عالوه بر کلیه قابلیت هاي ذکر شده براي محصوالت قبلي با اتصال به 
سیستم کنترلي Smartix و اســتفاده از ترموستات هاي دماي محیط قادر به تنظیم 
درجه حرارت آب ورودي به سیستم گرمايش کف با توجه به دماي محیطي را فراهم 

خواهد آورد.
 اين دســتگاه بــا تــوان پمــپ 45 وات جرياني با 
دبي ٢.5-0.١ لیتــر در ثانیه ايجاد کــرده و حرارتي 

معادل ١5-3 کیلو وات را تامین مي نمايد.

امکان 
استفاده همزمان سیستم 
گرمایش کفی و رادیاتور 

Uponor Fluvia 23-B-W

Uponor-push- smart

Uponor Fluvia Push 23-B-W
Capri push

فضاهای

کوچک

اقتصادی 

Uponor AC-12 




