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معرفــی دمــای کارکــرد مطلــوب سیســتم هــای گرمایــش از کــف
 

قطعات نصب شده در ترموباکس

اساســاً سیســتم گرمایــش از کــف بــر خــاف پایانــه هــای گرمایشــی رایجــی ماننــد رادیاتــور یــا فــن کوئــل، سیســتمی بــا 
دمــای کارکــرد پائیــن مــی باشــد. بدیــن صــورت کــه مطابــق بــا اســتاندارد دمایــی مربوطــه، بــه منظــور حصــول آســایش 
گرمایــی بایــد آب بــا دمــای 38 الــی حداکثــر 48 درجــه ســانتیگراد در لولــه هــای کــف جریــان داشــته باشــد. اگــر ایــن 
محــدوده تنظیــم دمــا مراعــات نشــود، دمــای کــف اتــاق بســیار گــرم شــده شــرایط محیطــی مــی توانــد بســیار نامطبــوع 
شــده و راه رفتــن در کــف اتــاق هــم بســیار دشــوار مــی شــود. لــذا بســیار مهــم اســت کــه بــا روش هایــی بتــوان دمــای آب 
جــاری در سیســتم گرمایــش از کــف را در محــدوده دمــای پاییــن تحــت کنتــرل دقیــق و مســتمر داشــت، در عیــن اینکــه 
تأمیــن دمــای بــاال بــرای رادیاتورهــا یــا حولــه خشــک کــن و تأمیــن آبگــرم مصرفــی بــا دمــای بــاال نیــز وجــود داشــته باشــند. 

 

آبگرم ورودي از 
  پکیج یا دیگ

آبسرد برگشتی به  
  پکیج یا دیگ

از  یبرگشتآبسرد 
  رمایش از کفگ

  به خروجی گرمآب
  رمایش از کفگ

ترموبـــــاکس
Thermobox نوعی یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف با 
امکان تنظیم دمای مورد نیاز برای  سیستم مربوطه می باشد. 
ترموباکس در سه مدل و توان مختلف طراحی و ارائه می گردد: 

الف( مدل TB50 برای متراژ حداکثر 50 متر مربع 	 
گرمایش از کف اجرا شده 

ب( مدل TB125 برای متراژ 50 الی 125 متر مربع 	 
گرمایش از کف اجرا شده

ج( مدل TB200 برای متراژ 125 الی 200 متر مربع 	 
گرمایش از کف اجرا شده

1- پانل الکتریکی به منظور روشن و خاموش نمودن کل سیستم 
   گرمایش از کف 

2- مبدل حرارتی صفحه ای به منظور تبادل گرما بین سیستم دما باال و 
    سیستم گرمایش از کف )با دمای پائین( در دو الین مختلف

3- ترموستات به منظور تنظیم دمایی در خط سیستم گرمایش از کف مطابق دمای مورد نیاز
4- شیر برقی )شیر سولنوئید( به منظور باز و بسته نمودن خط آبگرم دما باالی   ورودی به مبدل 

    حرارتی صفحه ای
5- پمپ سیرکوالتور با دبی و هد مورد نیاز برای گردش آب در کل مجموعه لوله 

    های سیستم گرمایش از کف
6- منبع انبساط بسته مورد نیاز برای سیستم گرمایش از کف

7- نمایشگر فشار و دمای سیستم گرمایش از کف
8- شیر پرکن آب و تخلیه سیستم گرمایش از کف 

9- صفحه فلزی که تجهیزات این یونیت مرکزی روی این صفحه نصب می گردد.
10- دیوارکوب فلزی قابدار متصل شونده به دیوار )توسط پیچ و رول پاک( به 

    منظور اتصال محکم تجهیز ترموباکس به دیوار در موقعیت مناسب و مطلوب
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