سیستم کلکتوری سان پایپ
مقدمه
سبلْبی سیبدی رٍش قذیوی لَلِ کطی اًطؼبثی تٌْب اًتخبة ٍ رٍش اجزایی لَلِ کطی در سبختوبًْب ثَد.دٍ لَلِ هَاسی یکی حبٍی آة سزد ٍ دیگزی حبهل
آة گزم در سزتب سز سبختوبى جزیبى پیذا هی کزد.ایي رٍش دارای هطکالت هتؼذدی ثَد کِ ثِ ثزخی اسآًْب در اداهِ اضبرُ هی کٌین .ثِ ّویي دلیل ًظز
کبرضٌبسبى صٌؼت تبسیسبت ٍ تکٌسیي ّبی هجزة ضزکت لَلِ سبى اصفْبى هتَجِ رٍضی جبیگشیي ٍ جذیذی ضذ کِ توبم هطکالت ٍ هؼضالت رٍش قجلی
را هزتفغ هی کٌذ ثٌبم «

»

مشکالت روش سنتی:
 ػذم تَسیغ ثزاثز آة در سیستن در سهبى تقبضبی ّوشهبى هصزف کٌٌذگبى
 صزف سهبى عَالًی ثزای ًصت ٍ اجزاء
 اتالف اًزصی در هسیزّبی عَالًی خظ آة گزم
 هصزف لَلِ ثِ هتزاص ثیطتز در عَل هسیز ضجکِ ٍ ..
سیستم لوله کشی کلکتوری
اس ًظز کبرضٌبسبى فٌی صٌؼت تبسیسبت ٍ ضزکت لَلِ سبى اصفْبى،لَلِ کطی ثِ رٍش سٌتی هٌسَخ هی ثبضذ ٍ رٍش جبیگشیي دیگزی ثِ ًبم « سیستن
کلکتَری » تَصیِ هی گزدد؛چزا؟
در ایي رٍش یک لَلِ اصلی آة ثب قغز  22mmیب ٍ 32mmارد جؼجِ کلکتَر ّز ٍاحذ ضذُ ٍ پس اس اتصبل ثِ کلکتَر آة سزد ،توبهی اًطؼبثْبیی را کِ ّز
یک جذاگبًِ تَسظ لَلِ ّبی سبیش  ٍ 20 ٍ 11ثب ضیز کلکتَر هزثَط ثِ خَد ثِ ایي کلکتَر هتصل ضذُ اًذ را تغذیِ هی کٌذ.ضوي ایٌکِ اس کلکتَر آة سزد ًیش
یک لَلِ ثِ پکیج هتصل ضذُ ٍ آة گزم هَرد ًیبس کلکتَر آة گزم را تبهیي هی کٌذ .قبثل تَجِ است کِ در ایي رٍش هذار لَلِ کطی دچبر َّاگزفتگی ًوی
ضَد سیزا ثب ًصت ضیز َّاگیزی(َّاگیز اتَهبتیک) ثز رٍی ّز کلکتَر ػوال ایي هطکل رفغ هی گزدد.
ثذیْی است کِ در سیستن کلکتَری هتزاص هصزف لَلِ اس رٍش سٌتی ثیطتز است لیکي ثب در ًظز گزفتي کبّص سبیش ٍ اتصبالت هصزفیّ،شیٌِ ریبلی ًبضی اس
افشایص هتزاص لَلِ ّب تَجیِ پذیز خَاّذ ثَد.

مزایای سیستم کلکتوری سان پایپ
 صزفِ جَیی ٍ ثْیٌِ سبسی هصزف اًزصی
 ػیت یبثی آسبى ٍ سزیغ
 ایجبد ضزیت اعویٌبى در سیستن لَلِ کطی ثِ عَریکِ ثب اعویٌبى خبعز هی تَاى
ثِ آیٌذُ لَلِ کطی سبختوبى یب ضزیت آة ثٌذی هغوئي ثَد.
 تَسیغ یکٌَاخت فطبر آة ٍکٌتزل قسوتْبی گًَبگَى
 تَسیغ یکٌَاخت حزارت در سیستن ّی گزهبیطی ٍ سزهبیطی
 صزفِ جَیی ٍ کبّص ّشیٌِ اس عزیق کبّص قغز لَلِ ٍ اتصبالت
 صزفِ جَیی ٍ کبّص ّشیٌِ اس عزیق کبّص هصزف اتصبالت
 اهکبى قغغ ٍ ٍصل ٍ کٌتزل قسوت ّبی هختلف سیستن لَلِ کطی اس هحلذ
کلکتَر
سیستم لوله کشی ترکیبی (کلکتوری – انشعابی) سان پایپ
گبّی سیستن لَلِ کطی کلکتَری را ثب سیستن لَلِ کطی اًطؼبثی ثزای سزٍیس ّبیی ثب هصزف ثبال تزکیجی اجزا هی کٌٌذ هثل سزٍیس کبهل حوبم،کِ یک
لَلِ  20mmثِ سِ راّی(سِ راّی  00درجِ 180 /درجِ دیَاری) اٍلیي دستگبُ هصزف کٌٌذُ هتصل هی ضَد ٍ سپس ثِ دستگبُ هصزف کٌٌذُ ثؼذی ٍ الجتِ ثب
لَلِ قغز کوتز ()11mmاداهِ هی ثبیذ .در ایي رٍش توبم اتصالت در دیَارّب ًصت هی گزدد ٍ ّیچ اتصبلی در کف قزار ًوی گیزد.

 ثزای ٍرٍد لَلِ ثِ کلکتَرّب هی تَاًیذ اس ضیزساًَیی یب هْزُ هبسَرُ استفبدُ ًوَد.ثِ ػٌَاى هثبل ثزای کلکتَرّبی  1ایٌچ اس هْزُ هبسَرُ ”  22×1یب ”
 32×1استفبدُ ًوَد.
 آخز ّز کلکتَر را هی تَاى ثِ کلکتَر ثؼذی هتصل ًوَد یب ثب درپَش کلکتَر را هسذٍد کزد.

 در صَرت ًصت در ضجکِ گزهبیص اس کف ثب ضجکِ رادیبتَرّب ًصت ضیز تخلیِ َّای اتَهبتیک الشاهی است.در سیستن گزهبیص کف سان پایپ گزدش
آة گزم  /داؽ،درٍى ضجکِ ای اس لَلِ ّبی پٌج الیِ سبى پبیپ کِ در سیز پَضص کف ًصت ضذُ اًذ ،حزارت را ثِ عَر یکٌَاخت تَسیغ هیکٌذ ٍ ثذیي تزتیت
ضوي حفظ رعَثت َّای هحیظ ،کف کبهال گزم ٍ خطک ثَدُ ٍ ایي ضزایظ هبًغ رضذ ٍ تکثیز هیکزٍارگبًیسن ّبست.
آة ٍرٍدی ثب دهبی حذٍد  20درجِ اس عزیق پکیج،پبًل ّبی خَرضیذی یب هَتَرخبًِ تبهیي ٍ اس عزیق سیستم های کلکتوری و مدرن کنترلی ،هیشاى
صحیح حزارت در هکبى ّبی هختلف ٍ هستقل اس یکذیگز ٍ هٌبست ثب ضزایظ سهبًی تٌظین هی ضَد.

در ضزکت لَلِ سبى اصفْبى تذارکبت السم ٍ کبفی ثزای عزاحی ٍ اجزای صحیح سیستن گزهبیص کف سبى پبیپ ثب هطبٍرُ هٌْذسیي هجزة ٍ حزفِ ای ٍ
اجزای ًصبثیي هبّز در ًظز گزفتِ ضذُ است تب ثب تضویي کبرکزد صحیح ٍ کبّص ّشیٌِ ّی اقتصبدی،آراهص ٍ اعویٌبى ثزای ضوب ثِ ارهغبى آٍرد ضَد.
مزایای سیستم گرمایص کف سان پایپ
تَسیغ یکٌَاخت ٍ هٌبست حزارت
گزهبی هغجَع تبثطی
حفظ رعَثت ًسجی هحیظ
ػذم اضغبل فضبی هفیذ هحیظ ّبی هسکًَی ٍ تجبری
صزفِ جَیی در هصزف اًزصی(ثْیٌِ سبسی هصزف اًزصی)
افشایص سغح ایوٌی ٍ ثْذاضتی هحیظ ّبی هسکًَی ٍ تجبری
کاربردهای سیستم گرمایشی کف سان پایپ
سبختوبًْبی هسکًَی ٍ تجبری
هکبًْبی صٌؼتی
گلخبًِ ّبی پیطزفتِ
هزغذاری ّبی صٌؼتی
سهیي ّبی ثبس ٍرسضی
هحَعِ استخز  ،سًَب ٍ ...
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