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TopSUNواطالعاتفنیمحصوالت کاربردهاها،ویژگی
 (مدرسه و دانشگاه -آموزشیفضاهای  کاربری)

 

 های خاص: ویژگی
 ترین و سریع ترین سیستم گرمایشی جهان     ارزان -1

           (            بهینه و هوشمند )ساختاری مصرفیکم مصرف و کارکرد بهینه  -2

 ضخامت بسیار کم، انعطاف پذیری و مقاومت ساختاری باال  -3

 قابلیت نصب در کف، دیوار وسقف سازه و همچنین حول مخازن و تجهیزات  -4

 ییدما و مدت زمان کارکرد و تلرانس دما یا و منطقه یبا امکان کنترل مرکز -5

 (یگراد و باالتردرجه سانت 150تا  10مختلف ) یولتاژ، توان و دماها در ابعاد، یدقابل تول -6

 (و بصورت یکنواخت یوارید یشسطح توام با گرما ترین یین)انتقال گرما از پا یشنوع گرما ینمطلوب تر -7

 ()کاهش اختالف دمای کف و سطح با امکان گرمایش کف و دیوارممکن  یهمرفت یانحداقل جر -8

  اتمام بنا(قبل از  به ویژه در فصول سرد )قابلیت کارکرد  یکار بتن در زمان نازککن گچ و  خشک -9

 یمناسب و کاهش مصرف انرژ یدما ینتام یدما و زمان هوشمند برا یسنسورها -10

 یرپذ یدتجد های یانرژ کننده ینتام های یستمامکان استفاده از انواع س -11

 و سه فاز(فاز  )تک یکار با برق و باتر یتقابل -12

 ( وابسته یزاتو تجه یکش موتورخانه، لوله یستمحدف کامل سکارکرد بدون نیاز به سیال انتقال دهنده ) -13

 زدگی و افت دما قابلیت جلوگیری از یخ -12

 های تاسیساتی موجود کارکرد گرمایش کمکی سیستم -13

 قابلیت کارکرد بصورت ثابت و پرتابل )سیار( -14

 

 خاص:برخی کاربردهای 
 یتبا قابل های مرسوم گرمایشی جایگزین سیستم ها )قابل نصب در کف، دیوار( ساختمان مطبوع یشگرما -1

 مرکزی و یا منطقهبصورت  یمتنظ

 (ها ها و دانشکده راه و فضاهای اطراف ساختمان خیابان، پیاده)عاری از برف و یخ  یشیگرما یرهایمسایجاد  -2

 آموزی و دانشجویی و معلم و استاد های دانش گرمایش نیمکت، صندلی و میز -3

 گرمایش رادیاتور قرنیزی  -4
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 های متنوع ها و جلوه ای و آلومینیومی با قابلیت طرح رادیاتور دکوراتیو شیشه -5

  ...( و ها رمپهای بیرونی و  ها، پله ساختمانو شیروانی کن ضد برف و یخ )پشت بام  گرم -6

   ذخیره آب گرم مخازنتانکر، بشکه و تجهیزات انتقالی، انواع  و   لوله داکلت و کانال، کن گرم -7

 ای( )گرمایش کل یا گرمایش زیر سجاده  مساجدنمازخانه، گرم کردن  -8

 همیشه سبز( فضا و محیطتامین گرمای ریشه گیاهان برای داشتن ) فضای سبز، روف گاردن و ... گرمایش -9

 های یخ و تراکم برف ها و عدم ایجاد قندیل گرمایش پوشش پارکینگ -10

 

 یو درخواست برا یازمحصوالت محدود به موارد ذکر شده نبوده و بسته به ن ینذکر است که موارد کاربرد ا قابل

 باشد. یو ارائه م یدمختلف قابل تول یمنظورها
 

 

 اطالعات فنی:
های  محصوالت گرمایشی فوق الذکر، با توجه به تنوع محصوالت، از نظر اطالعات فنی و مصرف انرژی دارای داده

 شوند: ارائه می باشند که در جدول ذیل متفاوتی می
 

 توضیحات توان مصرفی )وات ساعت( عرض )متر( طول )متر( نام محصول کد محصول

G-301~310 امکان تولید با عرض و طول متفاوت  1200 -15 8/0 10 - 1 عمومی

 1300 -375 3 -1 4 -5/1 زیر انداز H-322~324 وجود دارد

HR-454 دارای طیف رنگی و پوششی مختلف  500 -15 0.15 - قرنیزی 

HR-462 دارای طرح های متنوع 1200 -75 2/1-45/0 9/0 -6/0 دکوراتیو 

M-521 زیرپله 

 برحسب پروژه

20 

با سنسورهای رطوبت و دما هوشمند که 

در صورت وجود رطوبت و افت دما، 

 کند اندازی و یا قطع می سیستم را راه

M-523 50 رمپ 

M-524 75 بام پشت 

HT-420 برحسب سیال و دما مخزن 

HT-421 1500 -15 زیر آسفالت 

 

 اطالعات نصبی:
باشند، شرایط  ای و رشته ای موجود می از نظر نصبی، با توجه به نوع محصوالت گرمایشی که به دو صورت صفحه

ها  استفاده از این سیستم توان، کل یا بخشی از فضای مورد نظر را با ای می نصب متفاوت بوده و در حالت صفحه

پوشش داده و با توجه به محدوده گرمایی ایجاد شده توسط سیستم گرمایشی گرمایش الزم تامین گردد. در 

های حرارتی بصورت دلخواه در سطح، و پوشش محدوده موردنظر،  توان با جایگذاری سیم ای، می حالت رشته

ای  توان از هریک از دو نوع طراحی صفحه ه به نوع طراحی میهای مختلف بست در کارکرد گرمایش را تامین نمود.

 ای استفاده گردد. و رشته



 

 گرمایش برقی مطبوع( های )اولین و تنها تولیدکننده سیستممجتمع صنعت آلتان آزمون 

    43857101: فکس           88993780 - 88993686: تلفن

 TopSUNHeatingChannelکانال تلگرام:          info@topsunheating.com: ایمیل

 ای: اطالعات هزینه
های  های نصبی و شرایط محیطی و دمایی، قیمت ای، با در نظر داشتن تنوع محصوالت و روش از نظر هزینه

ای و زمانی قابل  بات فنی، هزینهمختلفی وجود داشته و از اینرو، بمنظور برآورد دقیق برحسب پروژه، محاس

تا  000/350ای  باشند. با این وجود بصورت عادی، هزینه محصوالت گرمایشی دارای رنج هزینه محاسبه می

ریال بوده که این مقادیر برحسب نوع پروژه و مساحت نصبی قابل تغییر بوده و امکان کاهش قیمت  000/550

باشد که علت اصلی  ای، هزینه نصب ناچیز و در مواردی رایگان می هوجود خواهد داشت. نکته مهم در بحث هزین

الزم به ذکر است بصورت کلی  باشد. سان می های گرمایشی تاپ هزینه نصب پایین، سرعت اجرایی باالی سیستم

 باشد. نیاز به گرمایش کل سطوح و فضاها نمی

 متر مربع: 2400ی مجموع مساحت زیربناطبقه با  3برآورد هزینه فضای آموزشی با 

 : با در نظر گرفتن سیستم رادیاتور و موتورخانه مرکزی -1

 تومان 000/000/24 – 000/000/18در حدود اندازی اولیه:  هزینه راه

 تومان 000/000/2 – 000/500/1 :بصورت متوسط ای یکساله هزینه نگهداری و سرویس دوره

 تومان 000/000/24 – 000/000/20سال:  10-7تعمیرات اساسی در مدت یابی، بازبینی و  عیبهزینه 

 تومان در فصول سرد 000/700 – 000/300(: در حدود 95تعرفه سال ) گاز تخمین هزینه مصرفی ماهیانه

 سان: فتن سیستم گرمایش برقی تاپربا در نظرگ -2

 تومان 000/000/62 – 000/000/21در حدود اندازی اولیه:  هزینه راه

 نداردای و نگهداری  به سرویس دورهز نیا: بصورت متوسط ای یکساله هزینه نگهداری و سرویس دوره

 نداردبه بازبینی و تعمیرات اساسی نیاز سال:  10-7تعمیرات اساسی در مدت یابی، بازبینی و  عیبهزینه 

 تومان در فصول سرد 000/500 – 000/150(: در حدود 95تعرفه سال ) برق تخمین هزینه مصرفی ماهیانه

های مرسوم وجود ندارد که در مقابل با  ستمگیری از سی * الزم به ذکر است در برخی موارد عمال امکان بهره

 سان مشکالت موجود را مرتفع نمود. برخی از این کاربردها عبارتند از: استفاده از سیستم گرمایش برقی تاپ

 زدگی مخازن سوخت یخ -

 زدگی منابع آب یخ -

های بیرونی و  یی، پلهرو ها، مسیرهای پیاده زدگی و خطرات ناشی از سرخوردگی در محوطه اطراف ساختمان یخ -

 ها رمپ

 بام، شیروانی و سقف پارکینگ خودروها های یخ در کناره پشت خطرات ناشی از قندیل -

دما در  مناسب دم تامینمصرف انرژی و در مقابل عامکان کنترل دقیق و بهینه سیستم گرمایش برای کاهش  -

 کنندگان و عدم رضایت مصرف ساعات کاری و آموزشی
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باشد، عدم امکانات  های تابعه با آن مواجه می ای وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان یکی از مشکالت عدیده* 

های  دارس مناطق کمتر برخوردار، مدارس روستایی و کپری است که در اکثر این نوع مدارس از بخاریمناسب م

شود که همواره حوادث ناگواری را به همراه داشته و دارد. در چنین مدارسی صرفا  غیراستاندارد نفتی استفاده می

های  وری از انرژی های بهره مندی از سیستم رهبا داشتن برق سراسری و یا استفاده از ژنراتورهای تولید برق و یا به

 مند نمود. های گرمایشی مدرن بهره تجدیدپذیر بدون هیچگونه خطری مدارس را از سیستم
 

 های انجام گرفته: برخی از پروژه
 ی شهرهای ترکیهگرمایش از کف اماکن مذهب -1

 های تولید کننده محصوالت بتنی خشک کن بتن محصوالت بتنی در شرکت -2

 کن مخازن تزریق روغن هیدرولیک ایران خودرو گرم -3

 گرمایش از کف واحدهای مسکونی و ویالیی -4

 ستاره آنا ارومیه 5سیستم گرمایش کمکی تاسیسات هتل  -5

 وزارت جهاد کشاورزی - های مرکز تحقیقات گل و گیاه محالتاجرای سیستم گرمایش زیر سطحی گلخانه -6

 یهاروم یپاگرمه گلخانه شهردار یشگرما یستمنصب س -7

 گرمایش زیر اندازی باغ رستوران و آالچیق -8

 گرمایش پشت بام مجتمع های تجاری، اداری و... -9

 شرقی آذربایجان منطقه روستایی آب و پمپ کلرزنی مخازن کن گرم -10

  کارگری های کانکس گرمایش نصب -11

 رود زاینده کنار اصفهان چای یاسه منطقه توریستی -تفریحی محوطه گرمایش -12

 حومه و اردبیل رانی اتوبوس سازمان سفارش به شهری داخل اتوبوس گرمایشی دیوار و کف گرمایش -13


