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TopSUNهاوکاربردهاواطالعاتفنیمحصوالتویژگی
 (ای و ساختمانی و عمرانی رستورانی، جاده کاربری)

 

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

)دارای ساختاری مصرفی بهینه و استفاده از کنترلرهای دمایی و زمانی کاماًل  کم مصرف و کارکرد بهینه -2

             هوشمند(

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

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

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

 (و باالتر یگراده سانتدرج 150تا  10مختلف ) یدر ابعاد، ولتاژ، توان و دماها یدقابل تول -6

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

 حرکت گرد و خاک( یممکن برا یهمرفت یان)با حداقل جر یواردر کف و د یکنواخت یشگرما یجادا -8

کن گچ و بتن در زمان  ساختمان )خشک یکار قبل از اتمام مراحل نازک استفادهقابل  یستمتنها س -9

 (یکار نازک

 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

 سه فاز( تکفاز و / ولت 380تا  ولت برق مستقیم 7/3) یکار با برق و باتر یتقابل -12

 انتقال دهنده( یالبه س یازوابسته )بدون ن یزاتو تجه یکش موتورخانه، لوله یستمحدف کامل س -13

 

 برخی کاربردهای خاص:
 نیازی به مواد افزودنی( )با حفظ کیورینگ بتن و بیی عمران یها در پروژه بتن های ن سازهک خشک -1

 ی(و باند فرودگاه  عرشه پلخیابان، های بتنی،  جاده)عاری از برف و یخ  یشیگرما یرهایمسایجاد  -2

  مرکزی و یا منطقهبصورت  یمتنظ یتبا قابل ها )قابل نصب در کف، دیوار و سقف( ساختمان مطبوع یشگرما -3

  (... و یرگذرهاها و ز تونل یورود ،ها های بیرونی و رمپ ، پلهپشت بام) و قندیل یخ ،برفکن ضد  گرم -4

 و استخر ذخیره آب گرم مخازنتانکر، بشکه و تجهیزات انتقالی، انواع  و   لوله داکلت و کانال، کن گرم -5

 کن وسایل نقلیه حامل قیر و آسفالت )از محل کارخانه تا محل مورد استفاده( گرم -6

 و ...( )اتوبوس، ماشین آالت خدمات موتوری یزلید یخودروها ، موتور و سیستم رادیاتورکن باک گرم -7



 5 واحد ،21 پالک کیوان، بست بن باباطاهر، خیابان فاطمی، خیابان تهران،

    43857101: فکس    88993780 -88993686: تلفن

      info@topsunheating.com: ایمیل

 رانی های شرکت واحد اتوبوس اتوبوسرانندگان و مسافرین  یصندلکن  گرم -8

 ای( )گرمایش کل یا گرمایش زیر سجاده  نمازخانه، مساجدگرم کردن  -9

 ساخته یشو منازل پین، کابآالچیق، کانکس، گرم کردن  -10

 البسه گرمایشی زمستانی با قابلیت تولید گرما )با باتری قابل حمل شارژی( -11

 خواب با باتری قابل حمل شارژی )برای مواقع بحرانی و اضطرار(زیرانداز گرمایشی چادری، کیسه  -12

 )فضای سبز، روف گاردن و ...(گرمایش سبز برای تامین گرمای ریشه گیاهان  -13

 یشیگرما یزاتها و تجه ها، آون اجاق یشگرما -14

 های بین راهی مهمانسرا و رستوران ، گرمایش کمک تاسیساتی برای هتل -15

 خوابی  پدهای گرمایشی تخت -16

 درصد( 95درجه و راندمان  95رادیاتور قرنیزی برقی )با امکان تولید دمای تا  -17

و  کشی )بدون نیاز به لوله های متنوع ها و جلوه با قابلیت طرح برقی ای و آلومینیومی رادیاتور دکوراتیو شیشه -18

ها و ادارات زیر مجموعه با قابلیت نصب بر روی  کاربردهای موردی بر حسب طرح و عکس انتخابی برای سازمان

 (بصورت تابلو تزئینی و تبلیغاتی دیوار

 های یخ و تراکم برف ها و عدم ایجاد قندیل گرمایش پوشش پارکینگ -19

 اتوبوسی سیستم گرمایش از کف و دیوار  -20

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

 شوند: باشند که در جدول ذیل ارائه می 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 داردوجود 

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 

افت دما،  در صورت وجود رطوبت و
 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 

ویازهمواردذکرشدهنبودهوبستهبهنمحصوالتمحدودبینذکراستکهمواردکاربرداقابل

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

ها  توان، کل یا بخشی از فضای مورد نظر را با استفاده از این سیستم 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 

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

 گرمایش را تامین نمود.

 

 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  فنی، هزینه مختلفی وجود داشته و از اینرو، بمنظور برآورد دقیق برحسب پروژه، محاسبات

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

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

 باشد. الزم به ذکر است بصورت کلی نیاز به گرمایش کل سطوح و فضاها نمیقیمت وجود خواهد داشت. افزایش 
 

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

 های تولید کننده محصوالت بتنی کن بتن محصوالت بتنی در شرکت خشک -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-ای مرکز تحقیقات گل و گیاه محالتهاجرای 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 کلرزنیو پمپ  مخازن کن رمگ -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
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 :های پایلوت اجرایی برخی از پروژه
 (رجاجمهوری اسالمی ایران )آهن  های مسافرتی شرکت راه نصب سیستم گرمایش واگن -1

 شرکت هواپیمایی ملی ایران )هما(نصب گرمایش ترولی حمل غذا  -2

 ماه مهر و راهی گردشگری و بین زن بنماری مجتمعگرمایش مخا نصب سیستم -3

های  نی بصورت نمونه با شرکتن سیب زمیک اجرای سیستم گرمایش آون و تجهیزات پخت پیتزا و سرخ -4

 تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه

 مشاهیر اصفهان در هتلبا برق و باتری  بنماریظروف گرمایش نمونه اجرا شده  -5

  
 


