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 TopSUN گرمایشی های البسه و ست

 

 مقذمه و آشنایی با محصول

ّا ٍ  اساس سٍش گشم کشدى تذى دس سشها، داسای آًچٌاى اّویتی است کِ تش ّیچ کس پَضیذُ ًیست. تش ّویي

 .هضایایی خاظ خَد ّستٌذ تذى دس سشها اتذاع ضذُ کِ ّش یك داسایکشدى  ّای فشاٍاًی تشای گشم تكٌَلَطی

ّای گشهایطی تَلیذی هجتوغ غٌؼت  تاضذ. لثاس ِ ٍ ًَیي دس غٌؼت پَضاک هیهحػَل حاضش، یك ایذُ اتتكاساً

ِ ّای هؼوَلی ک ّا تشخالف لثاس دٌّذ. دس ایي لثاس ّای گشم اسائِ هی ای ًَیي دس ػشضِ لثاس آلتاى آصهَى؛ ضیَُ

ضَد ٍ دیگش  غشفاً سؼی دس کاّص دادى ّذس سفتي اًشطی ٍ گشهای تذى داسًذ؛ گشها تَسط تشق ٍ تاتشی تَلیذ هی

ت ّا دس حال حاضش تػَس ّای ضخین ٍ سٌگیي حتی دس فػَل سشد ًذاسیذ. ایي لثاس ًیاصی تِ پَضیذى لثاس

تاضٌذ. الصم تِ رکش  قاتل ػشضِ هی ..ٍ . ، پذ گشهایطی تطك )طثی ٍ فٌشی(ّای جلیقِ، ضلَاس، کیسِ خَاب ست

است، دس حال حاضش ػوذُ سفاسش تػَست جلیقِ ٍ کیسِ خَاب تَدُ است. هحػَالت گشهایطی تحت تشًذ 

TopSUN تش تَسط تشخی اص ٍاحذّای ًظاهی کطَس هَسد استفادُ  ضًَذ. ایي هحػَالت پیص تَلیذ ٍ ػشضِ هی

ّا، اص قثیل دستكص، کالُ ٍ ... ًیض دس  اًَاع پَضصاص ًظش تَلیذ سایش  ذ.اً قشاس گشفتِ ٍ هَسد تائیذ ًیض قشاس گشفتِ

 غَست سفاسش قاتلیت طشاحی ٍ ػشضِ ٍجَد داسد.

ّای ضخػی،  ّای کَدکاى، صًاًِ ٍ هشداًِ ٍ دس قالة قاتلیت ػشضِ دس لثاس TopSUNّای گشهایطی  لثاس

پذّای الكتشیكی )تاتشی ٍیا تشق( ٍ  اًشطی گیشی اص ایي هحػَالت، تا تْشُ تاضٌذ.  ًظاهی، ٍسصضی، پضضكی ٍ ... هی

تستگی تِ هیضاى  ،صهاى تْشٍسی اص دستگاُکٌذ.  گشهایطی ًػة ضذُ دس لثاس، گشها تَلیذی سا تِ تذى هٌتقل هی

ادُ تْیٌِ، ّای گشهایطی توٌظَس استف . دس لثاسداسد ٍ کویٌِ دهای هحیط هیضاى گشهای هَسد ًظش ،تاتشیضاسط 

تَاى هذّای حشاستی هختلفی سا تؼییي ًوَد؛ تا کاستش تش حسة ًیاص ٍ ضشایط خَد، ّش یك اص هَدّای حشاستی  هی

تَاًذ تػَست َّضوٌذ تَسط سیستن ًیض تٌظین ٍ  سا تؼییي ًوایذ. ایي اهكاى ّوشاُ تا اهكاى کٌتشل دهای تذى هی

 اجشا ضَد.

شتاتل ایي هحػَل، تایستی دس غَست ًیاص، تاتشی اضافی تِ ّوشاُ کاستش تا تَجِ تِ هحذٍدیت کاسکشد سیاس ٍ پ

ٍسی تْیٌِ  تَاًذ کاستش سا دس تْشُ هَجَد تاضذ. تا ایي ٍجَد دس تشخی ضشایط اضطشاس اطالع اص هیضاى ضاسط تاتشی هی
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یٌشٍ، توٌظَس اص اتاضٌذ.  اص هحػَل یاسی دّذ. لزا ایي هحػَالت قادس تِ ًوایص هیضاى ضاسط تاتشی ًیض هی

دس ٌّگام تشٍص خطش ٍ  اًذ؛ تا طَسی طشاحی ضذُ هحػَالت گشهایطی؛ایي حفاظت جاى کاستش دس ضشایط اضطشاس، 

ی کشدى تطَس اتَهاتیك پس اص سپشسیستن کٌتشلی  ،اپشاتَسی ٍ دستی ًثاضذقادس تِ ساُ اًذاصی کاستش  صهاًیكِ

تا صهاًی کِ ضاسط تاتشی  ٍ کشدُسٍضي لثاس سا ، ٍ یا حس کشدى دها تذى ٍ پشٍفیل افت دهای آى صهاًی هطخع

 هَجَد تاضذ، تا ایجاد گشهایص، کاستش سا گشم ًگِ داسد.

ٍ پذّای گشهایطی است. دس  ّای آهادُ ّای ایي هحػَل، اهكاى تَلیذ آى تِ دٍ غَست لثاس اص دیگش قاتلیت

ّای  تَاًذ اص لثاس هی TopSUNهحػَالت گشهایطی   استش تا خشیذ ّش کذام اص ستّای آهادُ؛ ک حالت لثاس

گشهایطی استفادُ ًوایذ. دس حالی کِ دس حالت پذّای گشهایطی، کاستش تا خشیذ پذّای گشهایطی ٍ ًػة آًْا تش 

 هٌذ ضَد. تْشُ TopSUNتَاًذ اص لثاس گشهایطی  ّای ساتط تیي پذّا، هی سٍی لثاس خَد ٍ اتػال سین

 

 گرمایشی های ستالبسه و 

 :TopSUNتجهیزات موجود در هر ست گرمایشی 

 ( / پذّای گشهایطیٍ ... جلیقِ، ضلَاس، کیسِ خَابهحػَل گشهایطی ) -1

 سیستن کٌتشلی ٍ تاتشی -2

 تثذیل تشق ضْشی تِ ٍلتاط هَسد ًیاص هحػَل گشهایطی -3

 ضاسطس تاتشی -4

 :TopSUNست گرمایشی های مختلف  قسمت

ضًَذ. ایي  ّا ًػة هی تَدُ کِ پذّای گشهایطی دس داخل آى  لثاس پَضطی: ایي تخص ضاهل اًَاع پَضص -1

ّا، سؼی ضذُ است طشاحی  ّا، هی تَاًٌذ تػَست جلیقِ، ضلَاس ٍ کیسِ خَاب تاضٌذ. دس تواهی اًَاع لثاس لثاس

 قاتلیت استفادُ تَسط ػوَم افشاد تاضٌذ.خاغی تِ کاس تشٍد تا تػَست سایض آصاد تَدُ ٍ 

 ذ. ضًَ ای تْیِ هی تاضٌذ کِ اص الیاف پاسچِ گشهایطی: تخص اغلی ایي هحػَالت پذّای گشهایطی هی  پذ -2
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 هحل قشاسگیشی پذّا:

ّای  ضًَذ. دس طشاحی جلیقِ: تػَست استاًذاسد، سِ تكِ تَدُ ٍ دس ًاحیِ کتف )اطشاف گشدى( ٍ پطت ًػة هی

 ّا قاتلیت ًػة داسًذ. ًاحیِ لگي ٍ کتف؛ ٍ یا سایش قسوت خاظ دس

 ضًَذ. ّا ًػة هی ّا ٍ ساق ضلَاس: تػَست استاًذاسد، تػَست دٍ تكِ ٍ یا چْاس تكِ تَدُ ٍ دس ًَاحی ساى

 ضًَذ. کیسِ خَاب: تػَست استاًذاسد، تػَست دٍ یا سِ تكِ تَدُ ٍ دس ًَاحی پطت، لگي ٍ پاّا ًػة هی

 .گیشد ایي قسوت تشای ضاسط کشدى تاتشی ّا هَسد استفادُ قشاس هی: تاتشی ضاسطس -3

 :هطخػات ضاسطس

 ّشتض(  50ٍلت ضْشی )فشکاًس  220: ٍسٍدیٍلتاط 

 ضَد. ٍلتاط خشٍجی هتٌاسة تا ًَع تاتشی ٍ هیضاى کاسکشد هَسدًظش کاسفشها تؼییي هیخشٍجی: ٍلتاط 

 

تواهی هَاسد کٌتشلی کِ  .تاضذ هی کٌتشل سیستن ًیض ٍ تاتشی ضاهل دستگاُ ایي :سیستن کٌتشلی ٍ تاتشی -4

 تاضذ: ّای صیش هی کٌتشلی ضاهل ًطاًگشّا ٍ دکوِ پٌلضَد.  پیطتش تیاى گشدیذ، تَسط ایت قسوت کٌتشل هی

، هحػَل گشهایطی سا سٍضي ٍ یا خاهَش )آهادُ ضاسط؛ دس غَست کلیذ ایي: کشدى خاهَش ٍ سٍضي کلیذ -

   کٌذ. هیاتػال تِ ضاسطس( 

 (حشاستی دسجِ تاالتشیيهَد حشاستی هاکضیون ) دٌّذُ ًطاى: قشهض ًطاًگش -

 ی(حشاست هتَسط دسجِهَد حشاستی هیاًگیي ) دٌّذُ ًطاى: سثض ًطاًگش -

 (حشاستی دسجِ تشیي یيیپاهَد حشاستی هیٌیون ) دٌّذُ ًطاى: آتی ًطاًگش -

کلیذ کاستش هحػَل سا دس ٍضؼیت آهادُ تِ کاس قشاس دادُ ٍ  ایي تا: )هحافظت اص جاى( اًذاصی ساُ کلیذ -

 ضَد.   اًذاصی ٍ قطغ هی هحػَل گشهایطی تػَست َّضوٌذ ًسثت تِ دهای تذى ساُ

 .تاضذ هی ست گشهایطی تِ ضاسطس اتػال تشای جك ایي: ضاسطس جك -
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 مشخصات فنی:

تاضذ. دس  دسجِ ساًتیگشاد هی 35تا  20اص  دهای تَلیذی: سًج استاًذاسد دهایی تشای هحػَالت دس ضشایط -1

ٍ تش حسة ًیاص کاسفشها، دهای تَلیذی پذّای گشهایطی قاتلیت افضایص تیص تش سًج دهایی  ضشایط خاظ

 استاًذاسد سا ًیض خَاّذ داضت.

هذت صهاى کاسکشد: هذت صهاى کاسکشد هحػَالت گشهایطی، تشحسة دهای استاًذاسد تا دس ًظش داضتي  -2

 30دسجِ ساًتیگشاد( هتٌاسة تا ظشفیت تاتشی؛ دس سًج  4تا  -10شهال )کاستشی ػوَهی ٍ دهای حذٍد ضشایط ً

 تاضذ. ساػت هی 4-3دقیقِ تا حذٍد 

ضًَذ؛ تا جذا ساصی  قاتلیت ضستطَ: دس هحػَالت پشتاتل کِ پذّای گشهایطی تش سطح خاسجی ًػة هی -3

 ٍ اتَ کشد.تَاى قسوت لثاس سا ضست  هحػَل اص هحل اتػال، هی

هاُ گاساًتی داضتِ ٍ  11اص ًظش هذت صهاى گاساًتی، تِ هذت  TopSUNهذت گاساًتی: تشای الثسِ گشهایطی  -4

 ضَد. سال ًیض خذهات اص فشٍش اسائِ هی 3تِ هذت 

 
 


