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در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل

ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس پمپ

موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر در اتاق

مي كند

  

اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله

برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و

چرخه تكرار مي شود .

اصوال در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و

دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي الزم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر

گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختالف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر

20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي باالي رادياتور معموال به

دليل گرم شدن سبك شده و به طرف باال حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود

.به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق باال رفته و

اتاق گرم مي شود 

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل

كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصوال وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد

رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و

بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از

رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي

الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ

در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق باال نمي رود و اين دما ثابت مي ماند

.چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و

پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره مي باشد . به عبارت ديگر چه
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بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي

نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از

حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در

حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خالف ضلع پنجره

نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دواليه

باشند . استفاده از شيشه دوجداره عالوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال

حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار

پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون

سطح شيشه در فصل زمستان يك اليه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه

آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق

نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فوالدي و الومينيومي خط توليد

رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و باال بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ

شده مي باشد . 

رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي باالتري نسبت به فوالدي دارد .ولي از لحاظ قيمت

گرانتر مي باشد .معموال در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي

استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فوالدي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه

نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

زاي هر پره سنجيده مي شودامبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به  

.
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