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 لهیشود تا وس یشما نصب م زمین محل مورد نظر کف درون ای ریدر ز ی رابرق میس یسر کی،  یکیالکتر از نوع ستمیس کیدر 

 نمونه ای از این فضاها می باشد. شده یکار یکف حمام سرد و کاش ی نمونه برا اتاق باشد ایمنطقه  کیگرم کردن  در جهت یا

مورد استفاده توسط  بودن و نوع کفپوش  قی، عا ریبودن آن ، کفپوش ز قیعا مقدارشده به اندازه اتاق و راه اندازی  یکیالکتر ستمیس

جا دادن  به منظور خوب و مناسب یریشل ، انعطاف پذ یها یکش میس در بردارنده نی. اوابسته می باشد در فضای مورد نظرشما 

 یشیگرما یتشک ها ای و کابل برق گرمایش از کف که استفاده می شود یا به صورت یاه ستمی، سنامناسب ایکوچک  یدر فضاها

 .دیکن یپهن م در آن قسمتمناطق بزرگتر برای پوشش به منظورکه  ستا

گرمایش از   یها ستمیاز س یگسترده ا بخش گرم کردن خانه است. به منظورو هوشمندانه  سبک مرتب کیاز کف  شیگرماسیستم 

و امروزه در خانه های  . عرضه می کندکف ، اتاق ها و پروژه ها را  متلایر های با انواع و مناسب سازگار همچنینو  یکف و برق

  هوشمند از این سبک گرمایش استفاده می گردد.

 گرم کردن خانه یبرا قیدق یروش

فضای مورد موجود در  ایو اش افراد صورتی متعادل و متناسب از کف به  شی، گرما یتابش یگرما تکنولوژیاز  به کار گرفتن با

 یدر مصرف انرژ ییبا صرفه جو منزل یا محل مورد نظر شیگرما سبک نیا -کند  یگرم م نیزم سمتاز به طور مستقیمرا  نظر

،  می آورندخانه شما  را به آرام و خوبی یگرما داریپا به صورت از کف شیگرما یها ستمیاز س وسیعی فیکند. ط یمآسان تر را 

 شما.مورد نظرو محدوده پروژه  سایزاز  بدون در نظر گرفتن



خارج کف شما از  یکار قی. عا همساز می باشدخانه شما و فضاهای اتاق ها قسامکفپوش ها و ا ی نوعبا تماماغلب  یتابش شیگرما

 به حداقل می رساند. اندازه بسیار باالییجذب شده در کف را به  یگرما زانیو م ممانعت میکند نییپا سویبه  یتوده حرارتشدن 

 

 

 شما در مورد آن اطالع ندارید : از کف که  شیگرماسیستم   بیو معا ایمزامورد از   6
 

 . داشته باشیدخانه در نظر  یبازسازبرای  پروژه  کیاز  قسمتیاز کف را به عنوان  شیگرماسیستم   دیبخواهشما  اگر

 

 :در مورد سیستم گرمایش از کف جمله موارد مثبتاز 

 

  یانرژ یبهره وررشد و توسعه  

 یشیگرما یها ستمیکم س محافظت 

 کفاستفاده شده در   یها یبخار تناسب و یطراحبرای   یآزاد 

 و راه اندازی آن و سهولت نصب یمنیا 

 

 

  یو نگهدار ریتعمعدم نیاز به 

 ندارند و  یو نگهدار ریتعم نیازی به  اغلبها  ستمی، سراه اندازیاست که پس از  نیاز کف ا شیگرما اساسی یایاز مزامورد  کی



 هر از گاهی یبه بازنگر شاید احتیاجاز کف  شیگرما یها ستمیس شمن این که احتیاج ندارد سیبه سرومرتبا  یکیالکتر یها ستمیس

 . صورت می گیردطور صحیح همه کارها به  اطمینان حاصل شودداشته باشند تا 

 

را با صرفه  UFHطبیعتکنترل شوند که  ستمیسخاص خود ترموستات  کی سیستم گرمایش از کف بایستی به وسیله یها یبخار تمام

ارائه می  زیگرما را ن اتوماتیکعملکرد  ای یزیقابل برنامه ر ییگرما یبرنامه ها قادر است نیو همچن باال می برد یدر انرژ ییجو

خانه شما را در  دائماما  گرمایش از کف یها ستمی. سدیفکر کنتخانه خود  شیدر مورد گرما دیستیمجبور ن یکه شما حت ینیعنی ا دهد.

 گرم می نماید.مناسب و در زمان مناسب شما  یدما

 آسایشو  یمنیا 

،  دیباش اتورهایسطح گرم راد دلواپس ستین احتیاجی گرید در سیستم منزل شما به کار  رفته است ، از کف  شیکه از گرما زمانی

 شود. یگرم نم یلیخسوزاننده نیست و  و لمس آن  کار میکند الیبا خ یشیگرما ستمیس

 

باال  ی، دما گرید سویی. از میکند ژنیاز اکس یهوا را تازه و غن رایاست ز مناسب اریبس زیاتاق ن یهوا تیفیک یبرا گرمایش از کف

رود و  یاز هوا که به سقف باال م دما یشود. گردش حرارت یم ژنیسطح اکسکم شدن و  یناراحت شیافزاموجب  اتوریاز راد یناش

 .آورد  یدر م یا رهیدا شکل بهگرد و غبار را و  گردد  یسپس برم

 

  کند یکفپوشها کار م انواعبا 

و کف  وارید یو از فضا دیکن سازیخود مدل دلخواه صورت که خانه خود را به  به وجود می آورد را  یآزاد نیاز کف ا شیگرما

چوب ، جنس  از کف شیگرما رایز دیمورد نظر خود آزاد هستپوش نوع کفکردن  . و شما هنوز هم در انتخاب دیاستفاده را ببر تینها

 کند. یکار م یبه خوب انواع دیگر کفپوش ها، سنگ ، فرش و  یکاش

 

 و راه اندازی سهولت نصب 

 یبراو سازگارمناسب از آن هست که به نظر میرسد و تصور شماست.آسانتر ( ساده تر  UFH )گرمایش از کف یها ستمینصب س

بسته به محدوده پروژه شما واما  یو آب یبرق یها ستمیمنزل ، س یاز بازساز قسمتیعنوان ه ب یساز نیزمستحکمو  دیجد یپروژه ها

 راه اندازی می .اتاق  کیروز در  2تا  1در کمتر از 

ستی یاز کف با شیگرما ساتیتاس یتمام. را فراهم می آورند عیسرو راه اندازی  نصب در موقع ما  یکیالکتر یها ستمیاز س یاریبس

به دنبال نصب کننده  شما . اگردر این مورد کار کرده و تجربه داردانجام شود که قبالً  حرفه ای و با مهارت باالنصاب  کی به وسیله

 متخصصان و مشاوران ما کمک بگیرید.از  قادر باشیم شاید،  این فرایند می باشید یبرا

 



 

 

 سیستم گرمایش از کف یرد منفاموتعدادی از 

 

 به کار برده شده برای نصب این سیستم یها نهیهز  

 محل مورد استفاده بر ارتفاع کف گذاشتن ریتأث 

 

 از کف شیگرما یها یمنف

 و راه اندازی نصب نهیهز 

حمام با اندازه  کیتوانند در  یروز م 2-1ها فقط در مدت  ستمیاز س یاریرا دارند ، بس عیزمان نصب سر یکیالکتر یها ستمیس

 دیتوان ینصب کننده شما متفاوت خواهد بود. م نهیشما ، اندازه اتاق و هز یانتخاب ستمینصب بسته به س متینصب شوند. قمتوسط 

 کی دیبا نیشما همچن هیبه منبع تغذ ستمیاتصال س ی. برادیکارگر بپرداز نهیپوند هز 300تا  200 نیب نهکه روزا دیانتظار داشته باش

 متفاوت خواهد بود. نجایدر ا زیها ن نهیکار چند ساعت طول بکشد و هز نی، ممکن است ا دیرا صدا کن طیبرقکار واجد شرا

 

از نصب  یکیو ما ممکن است  دیری، با ما تماس بگ دیخود هست دیکف جد یبرق ینصب بخار ینصب کننده برا کیبه دنبال  اگر

 .میکن هیکند ، توص یرا که در منطقه شما کار م Warmup Proشده  دییکنندگان تأ

 



 کیبدان معناست که نصب  نیکشد. ا یطول م یشتریتر نصب ، مدت زمان ب دهیچیپ یازهاین لیبر آب به دل یمبتن یها ستمیس نصب

 یدهد م یمرطوب ارائه م یها ستمیکه س یکمتر نهیوجود هز نیخواهد داشت با ا یشتریب نهیز کف مرطوب هزا شیگرما ستمیس

شما  یبرا ستمیکدام س دینیو بب دیبدان شتریاز کف کف ب شینصب محلول گرما یها نهیهز ربارهرا جبران کند. د هیاول متیق نیتواند ا

 بهتر است.

 

 نصب مورد نیاز برای زمان 

از  ستی پیشیبا برای نصب نیازمن هستند .پسخود تراز  بیترک کیاز کف به استفاده از  شیگرما یکیالکتر یها ستمیاز س بعضی

از  یحال ، برخ نیدو روز است. با ا ای کی اغلب - دیریزمان خشک شدن کامل آن را در نظر بگ مدتپوشش کف ، رفتنقرارگ

شوند ، و نصب را  یکار یآن کاش یروبه طور مستقیم  قادر هستند،  DCM-PRO دهقطع اتصال گرم ش ستمیما ، مانند س یها ستمیس

 انجام می گردد.اتاق کوچکتر  کیروز در  کیاوقات کمتر از  یگاه -دهند  یانجام م عیسر یلیخ

 

 نی، اگرچه ا  مند استازیزمان ن یکشد ، که نصب آنها چند روز یطول م شتریب کیدرونیاز کف ه شیگرما یها ستمیس راه اندازی

 یبازساز پروژه ای و یپروژه بزرگتر نوساز کیاز  یکه به عنوان بخش گرایش دارندها  ستمیس نیا رایز ستین  یادیزاغلب زمان 

 نصب شوند. 

 

 

 از کف شیمثبت گرما جوانب

 

 یبا مصرف انرژ شی. گرما1

ثابت  یگرما کیمورد بر آب. هر دو  یمبتن سیستمو یبرق از نوع ستمی، س گردداستفاده می  یتابش از کف شیگرما ستمیسگونه از  دو

روش آب گرم ، آب گرم را از  گرمایش از کف از نوع یها ستمی. سایجاد می کندطبقه از کف باال  کیرا از  شیگرما با کیفیتو 

 یرا گرم م نیزم ریز یم کشیساز نوع  از کف ،  شیگرما که از آنجایی،  از داخل آنها تولید شود تا گرما ایجاد می کنند یی لوله ها

 کند. دیتول مورد نیازرا کند تا گرما

 

گرم  به طرزی کارا یا فضای مورد نظر را  اتاقوگرم شوند در جه  75مانند  باال یگرم شوند تا در دما ستییبا یسنت یاتورهایراد

با کمتر کار کند ،  ای گرادیدرجه سانت 29 یدر دماستی یسطح کف ، بابسته به منحصرا وااز کف  شیگرما با این وجود کهشود ، 

 صرفه جویی خوبی صورت می گیرد.و  استفاده می شود  یکمتر یانرژ جهیدر نت،گرم کردن اتاق  هدف

 



 

 

 دیبدان شتریب گرمایش از کف ستمیمحدوده س پیرامون

 

شوند  یگرم م اتوریرادگرمایش از نوع که با  ییاتاقها خاطر نیکنند ، به هم یبه خود را گرم م کینزد یهوادر شروع  اتورهایراد

مورد  نیشود. ا یگرم م خیلی  اتورهایاتاق سرد و در کنار رادمیانه که هوا در  یمعن نی، به ا می باشند"نقاط سرد"  آماده داشتن

و یا همان گرمایش از   یتابش یگرما .وارد شود  یزه اتا یتا هوا گردد یاتور میراد یباالدر پنجره  کیمنجر به باز شدن اغلب 

 ارائه می دهد.در منطقه  یگرفتگ ایسرد  بخش های بدون در نظر گرفتناتاق و  یگرما را از کف به باال در فضاکف 

 شیگرم باشد ، گرما یلیخ گریاتاق خنک شود و در مواقع د یمواقع فضا رخیدر ب موجب می گرددکه  یسنت یاتورهایبرخالف راد

که نیاز مورد نظر  یبه دما وارید یترموستات رو کیاز به کار گیری  با وشود  یگرم نم اندازه که باعث آزار گردداز  شیاز کف ب

صرفه  شیگرما ی٪ در قبض ها15در خانه ، به طور متوسط  شیکارآمد گرما سبک مفید و به لطف  ش از کفیگرمااست می رسد.

 . کند یم ییجو

 ی. حتدیلذت ببر وارید یرو اتوریراد بدون به کارگیریاز کل اتاق خود  قادر هستیداز کف ،  شیگرما یها ستمیاز سبه کارگیری  با

 یم. در نظر داشته باشید دیرا که با کف گرم دار یطراح یآزاد پسکنند ،  یم تصرفرا  وارید یفضا اتورهایراد پیشرفته ترین

 . بیارایید دیخواه یکه م گونهرا همان وارهاید دیتوان

 

ایجاد گرم کردن خانه و  یکم مصرف برا و بسیار راه ساده  کیاز کف  شیگرما در نتیجه این مقاله به این مورد میرسیم که :

 و راه اندازی نصب نهیاز هز و یا همان گرمایش از کف یتابش شینصب گرما نهیاگرچه هز محیطی مناسب برای افراد است

 شیکه گرمامی باشد  یادآوریبه بودجه شما در دسترس است و الزم به  التفاتبا  متفاوتی یها نهیاست ، اما گز شتریب یسنت اتوریراد

 شود. یشما م یمدت در قبض انرژ یطوالنایجاد شده در  یها نهیدر هز یقابل توجه ییصرفه جو موجباز کف 

 



عوض اگر به هر حال کفپوش بلند شده و   توجه می باشد.از کف به خصوص قابل  شی، گرما یبهداشت سیسرو  یبازساز در زمان 

 . بسیار می کنید ییکار صرفه جو نهیکند ، در هز

 

 موردنظرتان  : یعمران یها تیساخت و ساز و فعال یدر اجرا نایاستفاده از برند ورت تیمز

 

که قادر به  باشدیسازه  م یعمران یها تیفعال یو اجرا یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 .باشدیم ی، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرام نیبه شما مهندس ریرائه خدمات ز

 

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک 

 ازیمتناسب با سبک مورد ن یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه یالیو ر یفیک زیآنال 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام 

 متخصص و متعهد میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه یفیک نیتضم ارائه 

 و روف گاردن یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک  و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 

 هنر ما است . تیو خلق رضا ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می، ما باور دار دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

 

 جادیو ا یبهبود یرا برا یرییهر تغ ایو  دیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی، اگر م دیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

 . دیمتخصص را درکنار خود داشته باش کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا

 

  . دیکه به ما اعتماد کن میکنی، از شما درخواست م نیمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیافتخار داد اگر



 

 


