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عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

گرمایش کفي
آسایش و صرفه جویی در مصرف انرژی

آسایش بیشتر ساکنین
 سیســتم گرمايش کفــي نزديكتريــن حالت به منحنــی گرمايــش ايده آل 
مي باشــد. در اين شــرايط دماي اتاق در اطراف کف اتاق حــدود ٢5-٢0 و در 
محدوده سر انسان نیز حدود ٢0-١٩ درجه سانتیگراد خواهد بود. در اين سیستم 
احساس سرما در کف و حس ناخوشايند گذاشــتن پا بر روي سنگ يا سرامیك هاي 

سرد به تجربه ای خوشايند تبديل خواهد گرديد.
بر خالف سیســتم رادياتور و فن کويل توزيع حرارت سیستم گرمايش کفی در 

کلیه نقاط واحد مسكونی يكنواخت است.
انتقال حرارت در سیستم گرمايش کفي بیشــتر به صورت تابشی بوده و حداقل 
جابجايي هوا در منازل را بدنبال داشــته و ضمن جلوگیــري از پخش ذرات گرد 
وغبار، کمك شــاياني به تنفس هواي تمیزتر بخصوص براي افراد مبتال به آسم 

خواهد نمود.
سیستم گرمايش کفي در مقايسه با فن کويل به آرامي کار کرده و هیچگونه نويز 
يا صداي اضافي ندارد. از طرف ديگر عايق پلي استايرن تعبیه شده در زير لوله ها 

انتقال صدا بین طبقات ساختمان را نیز به حداقل می رساند.

مقایسه توزیع حرارت سیستم گرمایش کفی و 
رادیاتور با منحنی ایده آل

تاریخچه
رومیان باســتان براي اولین بار با ايجاد حرارت در مســیرهاي تعبیه شده در زير 
اتاقها سیســتم گرمايش کفي را ابداع نمودند. با گذشت زمان سیستم گرمايش 
کفي نیز پیشــرفته تر شــد؛ در دهه ١٩30 از لوله های فلزی و در دهه ١٩60 و 

١٩70 از لوله های مسی جهت سیستم گرمايش کفي استفاده می شد.
 بدلیل پوســیدگي لوله هاي فلزي در بلند مدت، شرکت ويرســبو سوئد از سال 
١٩7٢ سیستم مدرن گرمايش کفي را با اســتفاده از لوله هاي pex-a  به جهان 

معرفي نمود که تا به امروز نیز ادامه دارد.

گرمایش کفی
تخصص ماست

منحنی
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اصول طراحی
 طراحی سیســتم گرمايش کفی يكی از مهمترين بخش های اين سیستم می باشد.

با اســتفاده از نرم افزارهای طراحی سیســتم گرمايش کفی می توان ضمن تنظیم 
 فاصله لوله ها، مقدار حرارت منتقل شــده را تعیین نمود. بطور مثــال عمومًا فاصله

لوله ها درکنار پنجره ها کمتر از ساير نقاط در نظر گرفته می شوند. 
ســايزلوله گرمايش کفی در زمان طراحی تعیین می گردد. اســتفاده از لوله سايز ٢0 
همواره مناســبتر از لوله ســايز١6 بوده و ضمن کاهش مقدار لوله مصرفی، موجب 

کاهش افت حرارت و فشار در طول لوله خواهد شد.
بسته به موارد اســتفاده ، طراحی می تواند بصورت سینوسی و يا حلزونی انجام گیرد.

تعیین محل درزهای انقطاع که موجب جلوگیری از ترک خوردگی در سطوح بزرگ 
می شود نیزدر نقشه ارائه می گردد.

در خروجی نرم افزار می توان به اطالعات مفید ديگری از جمله دبی آب درون لوله ها 
و حرارت مورد نیاز اين سیستم دست يافت که کمك موثری در انتخاب پمپ ومنبع 

حرارتی می باشد.

اصول اجراء
اجرای درست يك سیســتم گرمايش کفی در کنار طراحی دقیق  به عملكرد صحیح 

اين سیستم در زمان بهره برداری منتهی گردد.
پس از آماده سازی بســتری يكنواخت، تابلو در ارتفاع حدود 30-٢5 سانتیمتر باالتر 
از بســتر آماده شــده نصب گرديده  و مانیفولد مخصوص گرمايــش کفی در محل 
خود قرار خواهد گرفت. اليه پلی اســتايرن به ضخامت 3 ســانتی متر و دانســیته 
 حداقــل 25kg/m 3  و عايق های کناری از جنــس فوم١0 میلی متــر و  با  ارتفاع

٢ سانتی متر باالتر ازکف تمام شده اجرا می گردد.  )قسمت اضافی پس از انجام کف 
سازی بريده شده و زير قرنیز قرار می گیرد(

نصب نايلون بر روی يونولیت موجب جلوگیری از نشت شیرآبه بتن به پايین و ايجاد 
پل حرارتی خواهد گرديد. در مرحله بعدی مش فلزی بر روی نايلون قرار داده شده و 

لوله ها بر طبق نقشه  بر روی آن نصب خواهند گرديد.
اســتفاده از قرقره مخصوص باز کننده لوله از آســیب ديدگی لوله در زمان باز شدن 
رول جلوگیری خواهد نمود. در محل عبور لوله ها از چهارچوب دربها اســتفاده  از 40 
سانتی متر خرطومی بر روی لوله موجب حذف تنش وارده  به روی لوله در اين نقطه 

خواهدگرديد.
در نهايت سیستم به مدت 6  ساعت و تحت فشار 6  اتمسفر تست شده و سپس روی 

لوله ها پوشانیده  می گردد.
پس از پوشاندن لوله ها می بايستی از روشن کردن آتش که باعث تخريب لوله های 

زيرين می گردد  اکیداً خودداری گردد. • نقشه سیستم گرمايش کفی  ) تهیه شده در واحد فنی سوپرپكس(
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• سهولت بهره برداري

• توزیع یكنواخت حرارت

• آسایش بیشتر ساکنین

• صرفه جویي ٢٠٪  الي ٤٠٪  در مصرف سوخت

• افزایش فضاي مفید با حذف رادیاتور

• تمیزي مبلمان و دیوارها

مزایاي
سیستم گرمایش کفي




