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 BTSدستورالعمل و نکات اجرایی گرمایش از کف   1 فصل

 مقدمه

در سیستم گرمایش از کف نیاز است اجرا کامالً منطبق بر طراحی باشد و عدم رعایت نکات اساسی در اجرای این سیستم 

های ه سازیآمادمنظور اجرای سیستم گرمایش از کف نیاز به کلی بهطوربهباشد.  اثرگذارتواند بر روی عملکرد صحیح آن بشدت می

 اند.پیش از اجرا و فرآیندهای پس از اجرا است. در ادامه این موارد در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته

 نقشه خوانی

 ، فاصلهمدارهاداشتن یک سیستم گرمایش از کف مطلوب عالوه بر طراحی دقیق و علمی نیاز به اجرای درست مسیر  برای

به همین منظور . عایق کف و کناری به همراه درز انبساطی مطابق با نقشه طراحی شده استها، اجرای صحیح صحیح بین لوله

شکل ر د. و عملیات اجرای گرمایش از کف را مطابق با آن اجرا نماید نیاز است مجری با نقشه و عالئم به کار رفته در آن آشنا باشد

 نشان داده شده است. و نقشه ترموستات گرمایش از کف ای از نقشه گرمایش از کف نمونه 1-1

 
 نقشه ترموستات گرمایش از کف ، ب( نمونهنقشه گرمایش از کف نمونه الف(1-1شکل 

 )الف( )ب(
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 توان محلنشان داده شده است. با توجه به این نقشه می با جزییات اجرای گرمایش از کفطراحی و نمونه نقشه  2-1شکل در 

مدار شماره و متراژ لوله هر  شود )مانند زیر کمد و کابینت(،اجرا نمی مدارها و محلی که دارمکلکتور، محل اجرای  قرارگیری

همچنین مشخصات مربوط به . درز انبساطی را مشاهده نمود قرارگیری محل و هر مدارها در ، فاصله بین لولهسیستم گرمایشی

ت یم فلومتر، دبی کل و افظبرای تن مدارهای ورودی و خروجی به کلکتور، دبی هر جی، سایز لولهوکلکتور شامل سایز و تعداد خر

 نشان داده شده است. 3-1شکل در فشار 

 
 نقشه گرمایش از کف عالئم به کار رفته در 2-1شکل 

 

 
 (مدارها)مشخصات کلکتور و  نقشه گرمایش از کف عالئم به کار رفته در 3-1شکل 

 جعبه کلکتور یریمحل قرارگ

 و متراژ لوله  مدارشماره 

 متر70لوله  طول - 5شماره  مدار یاجرا
5-70m 

 مدارها در فاصله بین لوله 10

 درز انبساطی

 مدارکه  یمحل

 شودیاجرا نم

 تعداد خروجی –سایز کلکتور 

 دمای ورودی به کلکتور

  مدارهاتعداد 

 مدارمتراژ هر 

 مداردبی مورد نیاز هر 

 دبی مورد نیاز کل

 میزان افت فشار
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 ستاتهر ترموها )که بین ترمینال و شیر برقی یکشمیسها در ساختمان و نحوه ترموستات قرارگیریتوان محل می 4-1شکل  در

ترموستات برای کنترل سیستم گرمایش از کف با کنترل باسیم تا ترمینال  کشیسیمنماید(، نحوه را کنترل می مدار یا مدارهاکدام 

 .را مشاهده نمود

 
 نقشه ترموستات گرمایش از کف عالئم به کار رفته در 4-1شکل 

 و نکات الزم پیش از اجرای سیستم گرمایش از کف سازیآماده

های برقی و نصب کلکتورهای رفت و برگشت گرمایش از کف و و سیستم هاکشیلولهساختمان و انجام  کاریسفتبعد از اتمام 

از کف  شیگرما ستمیس یقبل از شروع اجراکشی سیستم گرمایش از کف را انجام داد. توان لولهساختمان می کارینازکانجام 

 انجام شود: ریالزم است موارد ز

 ساختمان الزم است پیش از شروع اجرای  ها مانند اجرای سقف کاذب، رابیتس و اجرای نما و گچ کاریانجام تزئینات سقف

در  .کاری سطوح به اتمام رسیده باشدپیش از اجرای گرمایش از کف کاشیگرمایش از کف نهایی شده باشد. همچنین الزم است 

ب اجرای صحیح و تمام شده از کاشی کاری قبل از گرمایش از کف نشان -5-1شکل الف اجرای ناتمام گچ کاری و در -5-1شکل 

 داده شده است.

 
 ب( اتمام کاشی کار تمام سطوح ،و انجام گرمایش از کف کاری نا تمام گچ غلط: اجرای (الف 5-1شکل 

 ترموستات یریمحل قرار گ

 اتصال ترموستات به شیر برقیِ

 در کلکتور  مدارهر 

 کاری نا تمام گچاجرای 

 ی تمام سطوحکاریکاشاتمام 

 الف( ب(



 

 BTSدستورالعمل و نکات اجرایی سیستم گرمایش از کف 

 
 

4 

 

 های ورودی و خروجی اصلی ازساختمان، خطوط لوله یآب بهداشت یکشلوله ستمیس دیاز کف با شیگرما یقبل از اجرا 

الب اجرا و فاض یکشلوله ستمیس نیبرق و همچن تأسیسات ،یشیگرما جیپک ایموتورخانه و  زریاز کف به را شیگرما یکلکتورها

در  زیها ناتبرق ترموست یکشمیالزم است س باسیم کنترلبا مدار  فاز ک شیگرما ستمید. در صورت استفاده از سنتست شده باش

های اصلی ورودی و خروجی به کلکتور گرمایش از کف قبل از کف سازی اولیه و عایق لوله 6-1شکل در  مرحله انجام شود. نیهم

 اند.کاری اجرا نشده

 
 گرمایش از کف قبل از کف سازی اولیه کلکتوراصلی ورودی و خروجی به  هایلولهعدم اجرای  6-1شکل 

 یکشلوله ستمیس شودیم هیتوص ،استسقف کاذب  یدارا واحدشده است که  یطراح یاگونهساختمان به یاگر نقشه معمار 

در داخل  بهتر است زیپالن ن کیبرق و مکان تأسیسات. ردیقرار گ نیریهر طبقه داخل سقف کاذب طبقه ز یفاضالب ساختمان برا

 د.شو یسقف کاذب طراح

 های برق و مکانیک روی کف باید در صورت اجرای سیستم

پس از تست مجموعه، روی ادوات قرار داده شده در کف 

ی تراز برای قرار دادن عایق روی آن آماده ،پوشانده شود و سطح

گردد. در صورت استفاده از سیستم ترموستاتیک الزم است 

کشی آن در این مرحله و قبل از ایجاد سطح تراز سیستم برق

 انجام شود.

  باید سطح کف کامالً تمیز باشد کاریعایققبل از اجرای 

 .(7-1شکل )
 

سطح صاف و تراز و عاری از هرگونه نخاله ساختمانی و  7-1شکل 
 آماده شده برای اجرای گرمایش از کف

 

 و  ستینمجاز  قیعا ریدر سطح ز یبرآمدگ عوجود هر نو

 طور کامل موردتراز بودن سطح به دیبا یکارقیقبل از عا

تراز  سطح قبل از عایق کاری 8-1شکل در  .ردیقرار گ یبررس

 نبوده و باعث ایجاد برآمدگی شده است.
 

ای از تراز نبودن سطح قبل از عایق کاری و ایجاد نمونه 8-1شکل 
 هابرآمدگی بر روی لوله

 ای برخوردار های ساختمان بهتر است قبل از اجرای گرمایش از کف نصب گردد. این موضوع در زمستان از اهمیت ویژهپنجره

 است.

 اجرای غلط:

های اصلی ورودی و خروجی به لوله

کلکتور گرمایش از کف قبل از کف 

 .اندکاری اجرا نشدهسازی اولیه و عایق 
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 شود.های ساختمان پس از اتمام مراحل گرمایش از کف انجام میاجرای درب 

  الزامی استگرمایش از کف  کشیلولهنصب کلکتور و جعبه کلکتور قبل از اجرای. 

  عایق  ابقبل از اجرای سیستم گرمایش از کف سطوحی که نیاز به عایق کاری رطوبتی دارند مانند سرویس بهداشتی و حمام

 د.نشو پوشانده رطوبتی

  شود. در صورت وجود تمایز باید هرگونه تفاوت در  تأییدقبل از شروع به اجرا باید تطابق نقشه با معماری ساختمان بررسی و

 نقشه به طراح اعالم گردد.

 از کف شیگرما ستمیس یمراحل اجرا

 از کف و نکات الزم آن به اختصار آورده شده است. شیگرما ستمیس یبخش مراحل اجرا نیا در

 دبی هر مدار تنظیم

. فلومتر موجود در هر استفلومتر  دارایکلکتور رفت 

خروجی کلکتور، امکان تنظیم مقدار دبی دلخواه را به کاربر 

 دهد. می

که بر  lit/min 0-5در رنج تغییرات  لوپهر  نیاز مورددبی 

تنظیم شود. باید روی فلومترها نمایش داده شده است، 

کل شفلومتر محافظ  کافی استها، تنظیم دبی لوپ منظوربه

( را 2( را جدا کرده و نمایشگر تنظیم دبی )1قسمت ) 1-9

( در 3روی عدد مورد نظر قرار دهید. با چرخش پایه فلومتر )

 مورد لوپمیزان دبی  فلومتر باز شده و گردپادساعتجهت 

( را 1حافظ فلومتر )نظر را تنظیم کنید. پس از اتمام کار م

 قفل شدن فلومترها در جای خودش قرار دهید. منظوربه

 
( محافظ 1 تنظیم فلومتر کلکتور رفت گرمایش از کف 9-1شکل 

 تنظیم کننده فلومتر پایه (3( نمایشگر دبی و 2فلومتر، 

 شیر برقی در سیستم گرمایش از کفشیر سوزنی و 

کلکتور برگشت مجهز به شیر سوزنی است. شیر سوزنی 

(( که روی 1قسمت ) 10-1شکل و کالهک پالستیکی آن )

هر خروجی نصب شده است، به کاربر امکان روشن و 

دهد. را به صورت جداگانه می لوپخاموش کردن هر 

( به صورت 1کنترل این شیرها توسط کالهک پالستیکی )

ل شکبرقی ) توان شیرشود. همچنین میدستی انجام می

( 1(( را جایگزین کالهک پالستیکی )2قسمت ) 1-10

اتاقی دمای محیط و  هایکمک ترموستات نمود تا به

 را به صورت خودکار کنترل شود. لوپجریان در هر 
 

 ز کفا یشدر کلکتور برگشت گرما یو برق یرسوزنیش 10-1شکل 

 شود انجام یکیمکان ابزار نوع هر از استفاده بدون دیبا کلکتور یرو یبرق ریش نصب. 

(2) 

(3) 

(1) 
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 حالت به را ریش ،نصب از نانیاطم از بعد. شوند میتنظ "یدست" حالت در یبرق یرهایش شودیم هیتوص نصب هنگام در 

 .دانبازگرد "کیاتومات"

 ردیگ قرار یدست کنترل حالت در یبرق ریش دیبا باشد، هاترموستات ریتعم به ازین که یزمان. 

 شود تیرعا جعبه یباال از یمتریسانت 2 فاصله حداقل است الزم کلکتور جعبه در نصب هنگام در. 

و بر اساس  است چیرزوه توپ یدارا گریو از سمت د چیسمت به صورت رزوه روپ کیاز  BTSاز کف  شیگرما یبرنج یکلکتورها

شده که به  یطراح یاهر دو کلکتور به گونه یها. رزوهدهدیم گریکدیمدوالر کردن به کاربر امکان اتصال کلکتورها را به  تیقابل

  .است یخروج 12از کف  شیکلکتور گرما یخروج. حداکثر تعداد مجاز رندیمتوازن نسبت به هم قرار بگ مالًصورت کا

 و شیر هواگیری اتوماتیک شیر شارژ و تخلیهراهی انتهای کلکتور ، سه

نصب شیر شارژ و تخلیه )ب( و شیر هواگیری اتوماتیک  امکان)الف(  11-1شکل  داده شده در کلکتور نشانراهی انتهای سه

 شود.دهد و برای هر دو کلکتور رفت و برگشت در نظر گرفته می)ج( را بر روی کلکتورهای گرمایش از کف می

زدگی سیستم از آب برای تست سیستم، همچنین خالی کردن سیستم برای جلوگیری از یخپر کردن  منظوربهشیر شارژ و تخلیه 

با استفاده از درپوش آچاری، اهرم شیر را بچرخانید. با چرخش  کافی استباز و بسته کردن شیر  منظوربهشود. استفاده می

 . (11-1شکل کند )شیر را باز می گردپادساعتشیر بسته شده و چرخش  گردساعت

شیر هواگیری اتوماتیک بر روی هر دو کلکتور رفت و برگشت 

تخلیه هوای سیستم در حین پر کردن  منظوربهشود و نصب می

شود. وجود هوا در با آب و یا در حین کار استفاده می

 کندهای گرمایشی، انتقال حرارت را دچار مشکل میسیستم

بنابراین تخلیه کامل هوای سیستم اجباری بوده و الزم است 

فاده است منظوربههواگیری نصب گردد.  روی هر دو کلکتور شیر

ندازه به ااتوماتیک الزم است پیچ تخلیه هوا را  ییرهواگ از شیر

تا هوای سیستم به صورت خودکار خارج دو رزوه آزاد کنید 

 شود. 

 

شیر شارژ و ای کلکتور ب( هالف( سه راهی انت 11-1شکل 
 ج( شیر هواگیری اتوماتیک تخلیه

هوا به صورت دستی باید از درپوش واقع در باالی شیر هواگیری استفاده نمود. در این حالت هوا به همراه همچنین برای تخلیه 

 شود.آب خارج می

 نصب جعبه کلکتور

مطابق با  دیشده بادر نظر گرفته ابعاد در نظر گرفته شود.  نقشه بر رویشده  نییمطابق با مکان تع دیجعبه کلکتور با محل

 .شوندب رفت و برگشت نص یشده، کلکتورها محل تعیینو پس از قرار دادن جعبه کلکتور در  باشد یشنهادیاندازه جعبه کلکتور پ

 کلکتورها  سپس نصب برای سهولت کار، بهتر است قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف، نسبت به نصب شیرها روی کلکتور و

  ود.شبر روی جعبه کلکتور اقدام 

  سیستم گرمایش از کف که در نقشه قید شده  موردنیازدبی  ودر هنگام نصب و اجرا جعبه کلکتور باید به میزان افت فشار

است توجه شود و با مشخصات پمپ استفاده شده در سیستم گرمایشی )پکیج و یا موتورخانه( مقایسه شود. در صورت نیاز از پمپ 

 سیرکوالتور استفاده گردد.
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 د دقت شود که کلکتور برگشت یام نصب بادر هنگ

تا عمل هواگیری بهتر  باالتر از کلکتور رفت نصب شود

 .(10-1شکل ) انجام شود

 شیر سه راهه ) در صورت استفاده ازMixing 

Valve فت کلکتور ر قرارگیریمکان ( و پمپ سیرکوالتور

 . ردیگیو کلکتور رفت باال قرار م شدهو برگشت عوض 

 و  کلکتور رفت یبر رو کیاتومات یریهواگ رینصب ش

 ریاست و استفاده از کلکتور با ش یکلکتور برگشت الزام

کلکتور  12-1شکل  .گرددینم هیتوص یدست یریهواگ

و  گرمایش از کف به همراه تجهیزات تعبیه شده در آن

 دهد.را نشان می و پمپ سیرکوالتورشیر سه راهه همراه 

 
شیر سه راهه به همراه  نصب کلکتورهای گرمایش از کف 12-1شکل 
(Mixing Valveو پمپ سیرکوالتور ) درون جعبه کلکتور 

 

  ه داخل هایی کشماره ترموستات سها بر اساکابل کلیهسیستم گرمایش از کف ترموستاتیک الزم است  زصورت استفاده ادر

 اند، شماره گذاری و نام گذاری شوند و داخل جعبه کلکتور مشخص باشند.نقشه مشخص شده

  هایورقدیوارهای داخلی جعبه کلکتور به کمک 

ین اعایق االستومری )عایق سیاه( عایق کاری شوند. با 

به دیوار یا کمد اطراف جعبه  عمل از آسیب رسیدن

 شود.کلکتور جلوگیری می

 به علت عمر کم و  زهیاستفاده از اتصاالت گالوان

و  باشدیاز کف مجاز نم شیدر کلکتور گرما یخوردگ

از  13-1شکل در  استفاده نمود. یاز اتصاالت برنج دیبا

در سیستم گرمایش از کف  زهیمجاز گالواناتصاالت  غیر 

  استفاده شده است.
 استفاده غیر مجاز اتصاالت گالوانیزه در سیستم گرمایش از کف 13-1شکل 

 

 حوله  یاز کف برا شیاز خطوط گرما یریانشعاب گ

صورت در نظر در  رایز باشدینمو... مجاز  اتوری، رادکنخشک

و اضافه کردن  یدر طراحاستفاده از این ادوات گرفته نشدن 

ش گرمای ستمیافت فشار در س جادیباعث ا ها بدون نظر طراح،آن

 .شودیماز کف و اختالل در کارکرد آن 

  نصب حوله خشک کن برای گرم نمودن حمام توصیه

توان این محیط را گردد و با استفاده از گرمایش از کف مینمی

گرفته شده از  انشعاب اجرای نادرست و 14-1شکل گرم نمود. 

 دهد.کلکتور گرمایش از کف را نشان می
 

کن و زمان حوله خشکاستفاده هم اجرای نادرست14-1شکل 
 گرمایش از کف از یک کلکتور

مجاز  ریاستفاده غ

در  زهیاتصاالت گالوان

 از کف شیگرما ستمیس
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 تست سیستم و یا تعمیرات باید مجهز به شیر  اتیعملبرای  رفت و برگشتکلکتورهای های اصلی ورودی و خروجی به لوله

 توپی و یا شیر زانویی کوپلی باشند.

 الیه محافظکف و  قیکناره، عا قینصب عا

پس از آماده سازی محیط و نصب کلکتور و جعبه کلکتور در محل تعیین شده باید عایق کاری ساختمان انجام شود. در ابتدا 

 ی( نصب شده و پس از آن عایق کف باید نصب گردد. رامونیپ) عایق کناره

 دینقاط با ریها و ساچارچوب درب نیب یاحتمال یکار شود و تمام درزها وارهایطور کامل در کنار دبه دیبا کناره قیعا نوار 

 شوند.  یکارقیعا قیطور دقبه

 نشود.  دهیپوشش کف بر لیزمان تکم یباشد و تا انتها متریسانت 15حداقل به اندازه  دیبا قیارتفاع نوار عا 

 لی)به دل مترمیلی 5 زانیامکان حرکت حداقل به م یبوده و الزم است، به ورق بتن متریسانت 2مورد استفاده  قیضخامت عا 

 ( داده شود.یانبساط حرارت

 اتیلنپلی یهااز جنس فوم دیمورد استفاده با هکنار قیعا EPE-XPE .باشد 

 دهیوم پوشپالستوف قیسطوح کف با استفاده از عا هیکلپس از نصب عایق پیرامونی از کف الزم است  شیگرما ستمیس یاجرا در 

 باشد.  زیر یبندبا دانه( EPS)استایرن پلی تیونولیاز جنس  دیبا قیعا نیشود. ا

 گرددیم نییتوسط طراح تع شیمکان مورد گرما یو بار حرارت یکاربر یبر اساس فضا قینوع عا نیا یضخامت و چگال. 

 0.04 دیمورد استفاده با قیعا یحرارت تیهدا بیضر w/(k.m)-0.03 3آن  یو چگالKg/m 25 نیباشد. حداقل ضخامت ا 

 .ابدی شیافزا زین متریسانت 4تا  تواندیکف م یبوده که به تناسب دما متریسانت 3 معموالً قیعا

 پر گردد قیکامل با عا صورتبه دیبا زین هاقیعا نیماب کیبار یدرزها. 

  باعث  ی)قطعات فلز باشدیمجاز نم گرید یفلز لیپرچ و وسا چ،یدر کف ساختمان استفاده از پ هاقیعا داشتننگهجهت ثابت

 (.شوندیانتقال حرارت به کف ساختمان م

 استفاده نمود. یکاغذ ای یاز چسب پهن نوار توانیم گریکدیکنار  رد هاقیعا داشتننگهثابت  یبرا 

 الیه محافظمجهز به  دیکف با قیعا 

شد. با (حبابدار)ساده یا  زیمتاالآلومینیومی یا 

که آب داخل  دهدیورق اجازه نم نیحضور ا

ل شکتخریب گردد ) قیشده و عا قیبتن وارد عا

1-15) . 

 نصب گردد ایگونهبه زیالزم است ورق متاال 

 یدگید بیرا از آس یکنار قیکف و عا قیکه عا

 .دیتوسط بتن حفظ نما
 

 کف قیعاو  کناره قیعا برای دارحباب زیمتاال الیه محافظ استفاده از 15-1شکل 
 

 انتقال حرارت از  تیدرنهابتن شده و  یکنواختیآب از داخل بتن باعث عدم  حیناصحمحافظ، خروج  هیال وجودر صوت عدم د

 .شودیانجام نم یلوله به سطح کف به خوب

 کف  قیعا یمجهز است بر رو زیمحافظ جداگانه که به ورق متاال هیاز ال دینباشد با زیکف مجهز به ورق متاال قیعا کهدرصورتی

 استفاده شود.

 استفاده از چسب چوب و چسبpvc قیچسباندن عا یبرا (xpe در کف و عارنیاستایو پل )باعث  رایز دباشیمجاز نم کناره قی

 .دشومیها خورده شدن عایق

ن دیوار پوشانده شد

 عایق کنارهبا 

استفاده از الیه محافظ 

برای دار حبابمتاالیز 

 کفعایق 
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 20تا  15 دیبا قی. در هنگام استفاده از چسب عاشودیاستفاده م قیکف از چسب عا قیعا یبر رو زیاتصال ورق متاال منظوربه 

 صورت نیا ری. در غردیقرار گ قیعا یرطوبت خود را از دست دهد و پس از آن ورق بر رو یبه چسب فرصت داده شود تا کم قهیدق

 کف وجود دارد.  تیونولی قیبه عا دنیرس بیامکان آس

 ردیگیانجام نم شیکه گرما ییهادر قسمت 

 قیعا) یکارقیعا نتیکاب ریز ایمانند داخل کمد و 

انجام شود تا انتقال  دیبا کف و عایق پیرامونی(

مناطق  نیبه ا ،قیعا یمنطقه گرم دارا حرارت از

به کف ساختمان درنهایت ندارد و  شیکه گرما

در غیر این صورت امکان آسیب  .ابدیانتقال ن

شکل دیدن بتن و دیگر تجهیزات وجود دارد )

1-16.) 

 
های بدون گرمایش برای جلوگیری از اتالف عایق نمودن محیط 16-1شکل 

 حرارت و آسیب دیدن بتن و تجهیزات

 هالوله شیآرا یکشخطاجرای لوله و 

سم ر محافظ هیالها دقیقاً برابر با نقشه روی منظور اجرای دقیق و اجتناب از خطا بهتر است آرایش لولهبهها پس از نصب عایق

ها دقت شود که فواصل باید بر اساس نقشه کشی آرایش لولهشود. در خطشود. با این کار اجرای گرمایش از کف بسیار ساده می

 .(17-1شکل ) توان از عایق کف شانه تخم مرغی استفاده نمودرعایت شود. برای سهولت و افزایش سرعت اجرا می

   
 مرغیها الف( خط کشی عایق کف متاالیز ب( استفاده از عایق کف شانه تخمآرایش لوله 17-1شکل 

 گذاری لوله و بست

 لوله درج شده برایمتراژ و قبل از اجرا به نقشه  دیبا 

حک شده  یهاشود و با استفاده از اندازه توجه هر مدار

متراژ مناسب انتخاب گردد تا هدر  ،رول لوله یبر رو

  .(18-1شکل ) رفت لوله به حداقل خود برسد

 و گردد نصب حیصح و منظم صورت به دیبا هالوله 

 .رندیگ قرار سطح یرو بر کامالً
 

 متراژ حک شده بر روی لوله 18-1شکل 

 باشند داشته یناهموار گونههیچ دینبا شده نصب هایلوله. 

استفاده از عایق کف برای 

 محیط بدون گرمایش

 برای کنارهاستفاده از عایق 

 محیط بدون گرمایش

 )ب( برای اجرای دقیق ی عایق کفکشخط )الف(
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 لوله دچار مشکل،  حین انجام کار کهیدرصورت

و یا سوراخ شدگی گردد استفاده  یدو پهن شدگ ب،یآس

 BTS از کف شیگرما ستمیاز اتصاالت در کف در س
مجاز نبوده و باید کل حلقه موردنظر جمع و لوله 

برای اتصال بین دو  19-1شکل . در جدیدی اجرا گردد
لوله در سیستم گرمایش از کف از بوشن استفاده شده 

 که این کار مجاز نیست. ستا
 

 از کف شیگرما ستمیاز اتصاالت در کف در س غلط استفاده 19-1شکل 
 

 منظم اجرا  صورتبه دیاز کف با شیگرما یهالوله

 شکلدر  .ندیعبور نما گریکدی یاز رو دیشوند و نبا

های گرمایش از کف به صورت نامنظم اجرا لوله 1-20

 شده است.

 
 ها از روی یکدیگراجرای نامنظم و عبور لوله 20-1شکل 

 دست اب هالوله دینبا لوله شدن پهن دوجلوگیری از  منظوربه و شود استفاده روکار فنر ای کن خم از دیبا لوله کردن خم یبرا 

 .شوند خم

 اجرا، لوله دچار تاپ  نیاز رول باز کن لوله استفاده نمود. با استفاده از رول بازکن ح دیو مرتب لوله با حیصح یاجرا یبرا

 .شودینم یدگرخو

 (.21-1شکل )  داشته باشندفاصله متر سانتی 10حداقل  واریاز د مطابق با نقشه اجرا شوند و دیها بالوله 

 
 لوله از دیوار ب( اجرای غلط فاصله لوله از دیوار متریسانتی 10حداقل  جرای صحیح فاصلهاالف(  21-1شکل 

 

 )ب( )الف(
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  از کف در آشپزخانه و حمام اجرا  شیکه گرما ییهاساختماندر

مانند کف شور و توالت  ییهادر مکان یهای فاضالبطول لوله شودیم

 قیاضخامت ع ،یبا در نظر گرفتن ضخامت کف ساز دیو.. را با یفرنگ

ل شک) در نظر گرفت یینها یکف، ضخامت بتن و ضخامت کف ساز

1-22). 

 آشپزخانه، کمد و یخچال مجاز نیست.  اجرای لوله در زیر کابینت

ها از این قسمت عبور کرده در بعضی موارد که به اجبار برخی لوله

بایست روی این بخش را با عایق االستومری پوشش دهیم است، می

 ت، کمد و یخچال جلوگیری شود.نیدن به کابیتا از آسیب رس

 
طول مناسب لوله فاضالب با احتساب  22-1شکل 

 یینها یکف، بتن و کف ساز قیعا ،یکف ساز هایضخامت
 

 های اصلی ورودی به کلکتورهای رفت و برگشت بهتر است لوله

 کاری شود.ای عایقفوم لوله یلهیوسبه

 به  متصلهای هها در نزدیکی کلکتور، لولبه علت تراکم زیاد لوله

عایق کاری شوند تا از انتقال بیش از حد گرما به  باید هاکلکتور

  (.23-1شکل ) سطوح نزدیک کلکتور جلوگیری شود

 شروع شود.  لوپها، بهتر است از آخرین برای شروع اجرای لوله

ابتدایی در حین اجرا کمتر در معرض رفت و  هایلولهبا این روش 

  آمد قرار دارند.

 یبر اساس نقشه و فضا دیبا هایبرق ریو ش لوپهر  یکار یفضا 

شوند و داخل جعبه کلکتور  یو نام گذار یگذارشماره شیگرما

 مشخص باشند.

 
های گرمایش از ورودی و لوله هایلوله یکار قیعا 23-1شکل 

 متصل به کلکتور رفت و برگشت کف

 

 یشده رو دهیمطابق با نقشه و با کمک خطوط کش دیبا هالوله 

 سطح کف خوابانده شود. 

 در  دیها بابا لوله پوشش داده شود. بست دیفضا با یتمام

 مناسب قرار داده شوند.  یهامکان

 نسبت به  شتریمنظور نظم ببه یلیر یهااز بست استفاده

 .(24-1شکل ) دارد تیها ارجحلوله شیخاردار در آرا یهابست

 است در دو سمت خم  ازین شودیکه لوله دچار خم م ینواح در

 .(24-1شکل ) بست لوله قرار داده شود

 
در  بست خاردارو  های ریلیاستفاده از بست 24-1شکل 

 سیستم گرمایش از کف ی لولهاجر

 

از بست در استفاده 

 دو طرف خم لوله

 بست خاردار

 ریلیبست 
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 لوله  متریسانت 50به گونه قرار داده شوند که در هر  دیبا هابست

 . (25-1شکل ) ردیبست قرار گ کی

 

 استفاده از بست خاردار اجرای صحیح 25-1شکل 

 انبساط درز

 اط انبس یشده در نقشه، درزها نییتع یهابه بتن در اثر انبساط بتن، الزم است در محل یاحتمال بیحداقل نمودن آس برای

 دهند.پذیر هستند و به بتن اجازه انبساط و انقباض میدرزهای انبساطی از جنس انعطاف .ردیقرار گ

 اندازه به  دیبا یانبساط یارتفاع درزها

 2و ضخامت آن  شتریب یارتفاع بتن و کم

 .(26-1شکل ) باشدمتر سانتی

  لوپباید سعی شود درز انبساطی از روی

اگر درز انبساط از روی  ها عبور ننماید.

های گرمایش از کف عبور کند الزم است لوله

 30در محل تقاطع لوله خرطومی به طول 

های گرمایشی را متر اطراف لولهانتیس

 (.26-1شکل بپوشاند )
 

 گرمایش از کفنصب درزهای انبساطی در سیستم  26-1شکل 
 

 های به علت متفاوت بودن دما در بخش

مختلف ساختمان، میزان حرارت وارد شده به 

 یوروداست به همین منظور در  ریمتغبتن 

 دیاتاق، حمام و ... با یهر قسمت مانند ورود

 (.27-1شکل ) اجرا گردد یدرز انبساط

 
 ورودینصب درز انبساطی در  27-1شکل 

 

 درز انبساطی
 درز انبساطی از روی لوله ی برای هنگام عبورخرطوم

 متر باشدسانتی 30طول لوله خرطومی باید 

اجرای درز انبساطی 

 در ورودی

ی هنگام خرطومعدم اجرای لوله 

 لوله از زیر درز انبساطی عبور
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 40از  شیب کپارچهی یهادر مساحت 

 استفاده شود. یاز درز انبساط دیمترمربع، با

ها باید سعی شود درز انبساطی از روی لوله

 (.28-1شکل ترین عبور را داشته باشد )کم

 
 مترمربع 40برای مساحت بیش از درز انبساطی  اجرای 28-1شکل 

  قرار فاضالب لوله که ییهامکان در همچنین ... و، یخچال و کمد نت،یمانند کاب کندینمکه لوله از آنجا عبور  ییهامکاندر 

شده  یریجلوگ زاتیتجه نیانتقال حرارت به ا عمل از نیبا ا.  (29-1شکل ) شوداجرا  یدرز انبساط دیدر کنار لوله فاضالب با دارد

 .شود اجرا مجاز فاصله حداقل تیرعا بانیز باید  لوله .مانندیدر امان م بیو از آس

 
 الف( صحیح ب( غلط نمایدفضاهایی که لوله عبور نمی یبرا درزهای انبساطی اجرای 29-1شکل 

 

 نصب لوله به کلکتور

 ها را به کلکتور نصب شده در جعبه کلکتور متصلآندر کف باید  یهای مدار سیستم گرمایشخواباندن لولهپس از اتمام عملیات 

، مواد روان کننده و ابزار متفرقه )آچار )برقو( از قیچی مخصوص برش لوله پنج الیه، کالیبراتور اندعبارت موردنیازنمود. ابزارآالت 

 ...( تخت و فرانسه، پیچ گوشتی، مته و دریل و

  شودبا محل قرار گیری در کلکتور برش داده می متناسبها با استفاده از قیچی مخصوص برش لوله پنج الیه، لوله. 

  یلبه داخل راتوربیکال ایبازگشت و  هیکه سطح مقطع لوله به حالت اول یزمانشوند. ها کالیبر زده میلوله براتوریکالبا استفاده از 

 .رسدیم انیکردن به پا بریلوله(، عمل کال یاز لبه داخل یبراده بردار منظوربهکرد ) نهیلوله را به صورت کامل خز

 عیشامپو و ما ع،یصابون ما تواندیروان کننده م عیما شود.استفاده  روان کننده مناسبها باید از نمودن لوله براتوریکال برای 

 .روان کننده استفاده شود عیبودن به عنوان ما یبهداشت ریبه علت غ سیاز انواع روغن و گر دیباشد و هرگز نبا ییشوظرف

اجرای درز انبساطی فضای خالی 

 نمایدکه لوله عبور نمی
 عدم اجرای درز انبساطی  انبساطی درز

 عبور لوله از کنار لوله فاضالبی

 ب( الف(
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  کوپلی لوله به کلکتور ماسورهمهرهبا استفاده از 

بندی توسط شود. عمل آبمی بندآبمتصل و 

 شود واورینگ تعبیه شده در این محصول انجام می

 نیاز به استفاده از تفلون ندارد.

 ه و بتدا باید مهربرای اتصال لوله به کلکتور در ا

دار و در انتها ..... همانند شکل پس از آن حلقه چاک

ود شگردد و مهره به کلکتور بسته میوارد لوله می

  (.30-1شکل )
 کوپلی برای اتصال لوله به کلکتور ماسورهمهرهاستفاده از  30-1شکل 

ال
ص

 ات
ت

وی
اول

ب 
رتی

ت
 

 کوپلی ماسورهمهره
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 اندازی سیستم گرمایش از کفتست و راه  2 فصل

 گرمایش از کفسیستم ی هاتست

تست سیستم  .بررسی شود BTSالزم است سالمت سیستم با استفاده از تست گرمایش از کف با بتن،  هاقبل از پوشش لوله

شامل دو بخش است که در آن اول سیستم هواگیری می شود و پس از آن،  DIN EN 1264-4رد امطابق با استاندگرمایش از کف 

 دما با محیط است استفاده شود.دقت شود که در هنگام تست از آب تمیز که همباید  تست فشار اجرا می گردد.

 سیستم گرمایش از کف هواگیری

سیستم را  ،اجرای تست فشارشده و همچنین موجب کاهش انتقال حرارت گرمایش از کف سیستم لوله های وجود هوا در 

 :کامل و مطابق با دستورالعمل گفته شده اجرا شود . از این رو در ابتدا باید هواگیری سیستم به صورتکندمختل می

 .رندیفلومترها در حالت بسته قرار گ  نیو همچن یو خروج یورود یرهایش -1

 رید )شبسته شون یسوزن یرهایقرار گرفته و ش یسوزن ریآن درپوش ش یکلکتور باز شده و به جا یاز رو یبرق یرهایش هیکل -2

 (.ستین آنبه باز کردن  یازیندر صورت اتصال این شیر به شیر سوزنی  به صورت بسته بوده و اتوماتیکدر حالت  BTS یبرق

 متصل شود. ریش نیبه ا یباز و آب ورود )کلکتور دارای فلومتر( شیر شارژ و تخلیه کلکتور رفت -3

د و به محل متصل شو ریش نیبه ا یلوله خروج کیباز گردد و  )کلکتور دارای شیر سوزنی( شیر شارژ و تخلیه کلکتور برگشت -4

 سطل متصل گردد. کی ایمانند فاضالب  هیتخل

 پیچ هواگیری اتوماتیک شیر هواگیری به میزان دو رزوه باز شود. -5

 یکاف BTS یبرق ریش یبسته شود )برا یریصورت تک به تک باز و پس از اتمام هواگبه مدار )لوپ(و فلومتر هر  یسوزن ریش -6

 بازگردد(.  کیبه حالت اتومات یریو پس از اتمام هواگ ابدی رییتغ یبه دست کیاست حالت آن از اتومات

از هوا خارج شود  یکه آب از شیر شارژ و تخلیه کلکتور برگشت به صورت روان و عار ردیپذیم انیپا یریهواگ اتیعمل یزمان -7

 شود. یریصورت مجزا هواگبه دیبا مدارهر  یریهواگ ندیخارج نشود. دقت شود در فرآ یریهواگ ریاز ش ییهوا نیو همچن

 کلکتور بسته شود. یو خروج یورود یرهایها، شمدارهمه ی فلومتر و شیر سوزنی ریپس از اتمام هواگ -8

 تست فشار

 صورت زیر اجرا گردد:پس از هواگیری سیستم گرمایش از کف مراحل انجام تست فشار باید به

 تمامی فلومترهای کلکتور رفت و شیرهای سوزنی کلکتور برگشت باز شود.کلیه شیرهای ورودی و خروجی به کلکتورها بسته و  -1

 پمپ فشار به شیر شارژ و تخلیه کلکتور رفت متصل شود.  -2

 شیر شارژ و تخلیه کلکتور رفت باز شود.  -3

 در این حالت قرار داده شود. دقیقه 10 به مدتو  بار افزایش 2فشار سیستم تا   -4

ها مشاهده خواهد شد و پس از آن فشار سیستم باید به حالت پایدار به علت انبساط لولهدر این مرحله مقداری افت فشار   -5

 برسد.
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 2/0بیش از در این حالت قرار داده شود. در این مرحله نباید افت فشار  ساعت 2 به مدتو  بار افزایش 6فشار سیستم تا   -6

 شار و یا وجود نشتی بررسی شود.باشد. در صورت مشاهده، سیستم باید برای مشخص شدن علت افت فبار 

ریزی آسیبی به ریزی قرار گیرد تا در هنگام بتنتا پایان بتن بار 3 فشار تحتپس از اتمام تست فشار نیاز است سیستم   -7

 ها وارد نشود.لوله

 

 ضد یخ

 ضدیخ در آب باعث وجودشود سیال وجود داشته باشد از ضد یخ استفاده می زدگییخاگر در سیستم گرمایش از کف احتمال 

شود. ضدیخ جاری داخل سیستم باید به شکلی باشد که نه تنها باعث خوردگی تجهیزات گرمایشی کاهش دمای انجماد آب می

گلیکول و ، اتیلن گلیکولنشود بلکه سمی نباشد تا در صورت نشت برای کاربر مضر نباشد. سه ترکیب شیمیایی پروپیلن 

 گلیکولضدیخ پروپیلندر درجه اول ای برنجی، پنج الیه و آهنی های موجود در بازار هستند. برای سیستمهگلیکول ضدیخمنواتیلن

 هایشود. استفاده از ضدیخباشد و باعث خوردگی داخل سیستم نمیمناسب می)سمی( گلیکول اتیلنبعد از آن و )غیر سمی( 

 شود. های گرمایشی به دو صورت دائم و موقت انجام میسیستم باشد. استفاده از ضدیخ درخودرو به هیچ عنوان مجاز نمی

 ضد یخ موقت

زدگی سیال وجود داشته باشد تست گراد باشد و احتمال یخاگر در هنگام تست سیستم دمای محیط زیر صفر درجه سانتی

از اتمام تست باید در سیستم  شود. این روش، استفاده موقت نام دارد و بعدسیستم با استفاده از درصدی از ضدیخ انجام می

 با کلر انجام شود. وشوشست

 دائم ضد یخ

شته اداگر سیستم گرمایش از کف برای محیطی انجام شود که احتمال استفاده نشدن از آن برای چند هفته در زمستان وجود 

متفاوت  های زمانیسیستم باید در دوره باشد. در صورت استفاده دائم از ضد یخ دردائم می صورتبهباشد نیاز به استفاده از ضدیخ 

 در سیستم تزریق ضدیخ انجام شود.

ترکیب شیمیایی موجود تعیین می بر اساسهای گرمایشی را شرکت سازنده ضدیخ ضدیخ در آب برای سیستم وجوددرصد 

 کند.

  در ادامه فرم بررسی صحت اجرا و تست سیستم گرمایش از کف آورده شده است.
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 تعالیسمهاب

 BTSفرم بررسی صحت اجرا و تست سیستم گرمایش از کف 
 

 :شماره پرونده :تاریخ

 :مجری :کارفرما

 محل اجرای سیستم

 تعداد کلکتور در واحد: های مورد استفاده:  تعداد لوپ

 واحد شماره )طبقه(:  مکان کلکتور: 

 تجهیزات کنترلی

 کنترل هوشمند کنترل  شیر کنترلی ترمینال پمپ سیرکوالتور

 باسیم               فلومتردار         برقی       دارد  مدل:     دارد  

 سیم     بی      سنتی       معمولی            ندارد ندارد 

 (mمتراژ) لوپفاصله در   (mمتراژ) لوپفاصله در   (mمتراژ) لوپفاصله در  

  تأییدعدم  تأیید 9 لوپ  تأییدعدم  تأیید 5 لوپ  تأییدعدم  تأیید 1 لوپ

  تأییدعدم  تأیید 10 لوپ  تأییدعدم  تأیید 6 لوپ  تأییدعدم  تأیید 2 لوپ

  تأییدعدم  تأیید 11 لوپ  تأییدعدم  تأیید 7 لوپ  تأییدعدم  تأیید 3 لوپ

  تأییدعدم  تأیید 12 لوپ  تأییدعدم  تأیید 8 لوپ  تأییدعدم  تأیید 4لوپ

 خیر )نوع ضد یخ :                                   ( ؟          بله ضد یخ مورد استفاده قرار گرفته است ،در سیستم گرمایش

 عایق و روان کننده بتن

 توضیحات  اجرا بر اساس نقشه و استاندارد تأیید مقدار مصرفی جنس 

  تأییدعدم     تأیید   عایق کناره

  تأییدعدم     تأیید   عایق کف

  تأییدعدم     تأیید   درزهای انبساطی

  تأییدعدم     تأیید   عایق کاری ابتدایی لوله

  تأییدعدم     تأیید   عایق جعبه کلکتور

  تأییدعدم     تأیید   روان کننده بتن

 هواگیری و تست فشار 

 توضیحات تأییدعدم                 تأییدهواگیری به صورت کامل انجام شده است        

 تست فشار 

 تأییدعدم     تأیید بار  6/0افت کمتر از  دقیقه: 10افت فشار در  بار 2 فشار تست اولیه

 تأییدعدم     تأیید بار 2/0 افت کمتر از ساعت: 2افت فشار در  بار 6 فشار تست نهایی

 تأییدعدم     تأیید  بار 3 بتن ریزی منظوربهفشار سیستم 

 امضا و تاریخ                                                مجری: امضا و تاریخ                                          کارفرما یا ناظر:

 از کف شیگرما ستمیصحت اجرا و تست س یفرم بررس 1-2شکل 
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 بتن ریزی و پوشش نهایی کف

ها لولهشود. پس از انجام تست فشار و حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم گرمایش از کف، مرحله بتن ریزی آغاز می

درصد اختالط بتن برای هر مترمربع از سطح که  1-2جدول در . کف پوشانده شوند قیاز عا متریسانت 7تا  5با بتن به ارتفاع  دیبا

 باید با بتن پوشیده شود، آورده شده است.

 اختالط بتن به ازای هر مترمربع از سطح کف مقادیر 1-2جدول 
 (𝒍𝒊𝒕) (𝑲𝒈) موردنیازمواد 

 -- 110 ماسه با دانه بندی ریز )بدون شن(
 -- 20 سیمان

 10-9 -- آب
 2/0 -- افزودنی بتن

 نکات الزم در اجرای مرحله بتن ریزی:

 استفاده گردد یدر هر مترمکعب بتن( و از شن دانه نخود مانیس لوگرمیک 350) 350 اریاز بتن ع دیمالت بتن با. 

 نشود ترشیب متریسانت 1ها از حداکثر اندازه دانه. 

  باشد. گرادیسانتدرجه  5در حین بتن ریزی دمای هوا نباید کمتر از 

 سیب رسیدن به لوله منظوربه سیستم پر از آب و ها باید در هنگام بتنجلوگیری از آ شار ریزی  شته  بار 3تحت ف قرار دا

 .ریزی فشار از روی سیستم برداشته نشودباشد و تا پایان مرحله بتن

  سدتا به استحکام الزم بر روز به بتن آب داده شود 15الی  10پس از اتمام مرحله بتن ریزی باید به مدت. 

 استفاده کرد.ها سطح و پوشاندن لولهبرای تراز نمودن به تنهایی توان از شن طبیعی یا ماسه نمی 

 اندازی سیستمراه

رساند. اجرای  موردنظر، باید سیستم را به آرامی از دمای محیط به دمای هفته 4تا  3گذشت ریزی و بعد از اتمام مرحله بتن

آمدن تنش در بتن و شکستن آن، بسیار حائز اهمیت است. مراحل انجام این فرآیند در  وجودبه این مرحله برای جلوگیری از 

 آمده است:  2-2جدول 

 یزیرهفته بعد از بتن 4تا  3 اندازی سیستم گرمایش از کفدستورالعمل راه 2-2جدول 
 دمای آب ورودی به سیستم مدت روز
 20 ℃ اندازیسه روز اول راه

 25 ℃ اندازیچهارمین روز راه
 30 ℃ اندازیپنجمین روز راه
 35 ℃ اندازیششمین روز راه

 40 ℃ اندازیمین روز راههفت
 بر اساس دمای طراحی شده و آسایشروز هفتمین بعد از 

 

گراد یک روز به سیستم فرصت داده یسانتدرجه  5ی هر ازاو به  ید این روند تکرار شودکاهش دمای سیستم نیز با منظوربه

 ک حرارتی نشود.وشود تا بتن دچار ش


