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 شرکت ماندگار سازان آکسون

شرکت ماندگار سازان آکسون با تجربه در طراحی ، نصب واجرا ، نگهداری از کلیه 
 تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی

 مقدمه

است.  کشی کلکتوریلوله در داخل ساختمان استفاده از روش کشی آب گرم و سردلوله های نوینیکی از روش

های ساختمان تقسیم شود و به عنوان شود تا آب بصورت یک نواخت و مساوی در همه بخشاین روش باعث می

 .مرکز کنترل عملیات آب در ساختمان عمل کنید

انه باشد نیازی نیست که دیگر همه مسیرها و آب خانه کشی خدر این روش هرگاه نیاز به تعمیر قسمتی از لوله

 .تر استبینی راحتقطع شود و در ضمن امکان گرفتن انشعاب هم در صورت پیش

 کلکتور چیست؟

ای شکل است که در زیر آن تعدادی خروجی ایجاد شده است تا با اتصال کلکتور وسیله ای میله ای و لوله

 .ها آب به مسیرهای متفاوت تقسیم و ارسال شودها یا خروجیهشیرهای مخصوص کلکتوری به این را

این امکان را به  شود تا آب بصورت یکسان در سطح ساختمان تقسیم شود و به خوبیاین وسیله باعث می

دهد که بتوانند در هر زمان و بسته به ضرورت آب هر منطقه را ببندند و تعمیرات و یا تغییرات صاحبین خانه می

 .خود را انجام دهند

 روش نصب کلکتور

ها دارای دو پایه در کنند که به جعبه کلکتور شهرت دارد. این جعبهکلکتورها را معموال در یک جعبه نصب می

 .دارندین و دو پایه در باال هستند که هر کدام با یک بست مخصوص کلکتور را نگه میپای

قبل از اینکه کلکتور در جعبه بسته شود باید ابتدا مکان مناسبی برای نصب جعبه کلکتور در نظر گرفته شود. 

و دلیل آن هم در کنند معموال جعبه کلکتور را در آشپزخانه، سرویس بهداشتی و یا تراس ساختمان نصب می

 .دسترس بودن جعبه کلکتور است
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همچنین در نصب جعبه کلکتور باید در نظر گرفته شود که مکان نصب نباید زیاد تاریک، نم دار و سست باشد. 

 .ضمنا در زیر اتصاالت گاز و برق هم نباید نصب شود

شته باشد و جعبه باید کامال بصورت متر باید ارتفاع داسانتی 20تا  15زیر جعبه کلکتور تا کف ساختمان بین 

 .تراز نصب شود

برای نصب تراز جعبه کلکتور باید ابتدا بوسیله آجر و یا هر مصالح دیگری زیر کلکتور تنظیم شود و پس از تراز 

های کلکتور شدن آن با استفاده از گچ و یا شن و سیمان جعبه در جای خود محکم شود. البته برخی از جعبه

 .ایه دارندخودشان پ

 .قبل از نصب جعبه بهتر است کلکتورها آماده شوند و درون جعبه اتصال داده شوند

شود هایی که انشعاب گرفته میضمن اینکه ارتفاع گفته شده برای زیر جعبه کلکتور به این دلیل است که لوله

ها بتوانند جایی برای خم کاری و ورود به کلکتور داشته باشند و در این حین از بدنه کلکتور و ساختمان لوله

 .بیرون نزنند

 سرهم کردن و جمع کردن کلکتور

برداری شود. شود کلکتور آماده بهرهخود کارایی ندارد و باید با توجه به محاسباتی که انجام می کلکتور به خودی

 برای این کار باید ابتدا محاسبه کنید که یک کلکتور با چه ضخامت و با چه میزان خروجی نیاز دارید؟

ب چقدر باشد و نهایتا نکته آخر های آب باید از هر انشعاکلتور شما به چه میزان ورودی آب نیاز دارد و خروجی

هم وجود دارد یا خیر. این به دلیل گرفتن انشعاب اضافی از کلکتور  کشی گرمایشیلوله اینکه در ساختمان آیا

 .باشدبرای ورودی آب گرمایش می

های مورد نظر برای های مورد نیاز و قطر لولهترین راه برای تعیین و انتخاب کلکتور میزان انشعابمعموال ساده

 .باشدکشی میلوله

 .های ورودی آب گرم و سرد وجود داردشود که در هر دو سمت امکان اتصال لولهکلکتور به شکلی طراحی می

گیرد تنها از یک سمت به لوله رد مورد استفاده قرار میکشی آب گرم و ساین وسیله زمانی که برای اجرای لوله

 .شودهای مخصوص کلکتوری بسته میشود و سمت دیگر آن با درپوشاصلی اتصال داده می
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کشی گرمایش هم انجام شود از سمت دیگر کلکتوری که آب اصلی شهر اختمان لولهساما زمانی که نیاز باشد در 

 .شودگر هم برای پکیج و یا آبگرمکن گرفته میبه آن متصل شده است یک خروجی دی

های اصلی مانند لوله اصلی شهر به کلکتور توسط شیرهای زانویی کلکتور و یا زانوهای کلکتوری انجام اتصال لوله

 .شودمی

را  کنند تا در صورت نیاز بتوانند ورود و یا خروج آبمعموال این زانوهای کلکتوری را از نوع والو دار انتخاب می

 .کنترل کنند

شوند و بسته به میزان انتخاب می 30و  25های ورودی آب اصلی و خروجی آب از کلکتورها معموال در ابعاد لوله

 .شوندانشعاب و خروجی کلکتور و بزرگی ساختمان این شیرها انتخاب می

ها یا اما اگر تعداد انشعابباشد  32هر چه میزان خروجی کلکتور بیشتر باشد قطر لوله بهتر است باالتر یعنی 

 .کندکفایت می 20یا حتی  25ها کم باشد همان انشعاب خروجی

استفاده کنیم تا  32و لوله  32انشعاب باشد بهتر است از زانویی  10یا  8مثال اگر کلکتور ما در ساختمان دارای 

 .افت فشار و دبی نداشته باشیم

نیازی نیست. برای کلکتورهای  25انتخاب قطر لوله و زانویی بیش از انشعاب باشد  5یا  4اما اگر تعداد انشعاب 

 .انتخاب کنید 25و هم لوله  32توانید لوله ها هم میکشی و نوع مصرفیخروجی هم بسته به طول مسیر لوله 6

 .شیرهای خروجی به کلکتور نیز در دو نوع عموما در بازار وجود دارند

 .ی و یا پرسی هستند نوع اول هستنداشیرهایی که از نوع مهره ماسوره

 .این شیرها در مسیر اتصال خود به لوله دو اورینگ و یک روکش پرسی دارند

پس از اینکه سر لوله با دستگاه کالیبره لوله اصالح شد معموال با مواد لیز کننده لوله در این شیرها با فشار وارد 

شود و ه بر روی پوشش فلزی مشخص شده لوله وارد میشود به نحوی که تا انتها یعنی جایگاه سوراخی کمی

 .شودبعدا با دستگاه پرس لوله این روکش فلزی پرس می

اگر شیر از نوع اول باشد در صورتیکه نیاز به تعویض والو باشد باید به کلی والو را تعویض کنید زیرا پرس سر لوله 

 .امکان باز کردن لوله را دیگر به شما نخواهد داد و کار باز کردن آن بسیار دشوار است

 .نوع دوم شیرها یا والوها به والوهای و یا کوپلی شهرت دارند



گیرد تا در هم در مسیر خود دو اورینگ دارند با این تفاوت که یک واشر فلزی بر روی لوله قرار میاین شیرها 

 .شودزمان اتصال لوله به والو این واشر فلزی پشت لوله و درون مهره قرار گرفته و به محل مورد نظر سفت می

 .این واشر اجازه رها شدن مهره را نخواهد داد

در روش دوم یعنی کوپلی بسیار اهمیت دارد باید حتما مراقب باشید که ابتدا مهره و بعدا  البته برای اتصال لوله

 .واشر فلزی باید درون لوله قرار بگیرد و بعدا لوله به محل اتصال لوله، وارد شود تا امکان تعبیه واشر و مهره باشد

شند که این موضوع بدین مفهوم است بادر بازار موجود می 20و  16شیرهای کلکتوری معموال در اندازه های 

یا  16های را با لوله کشی گرمایش خانهلوله و یا کشی آب سرد و گرملوله توانیدکشی خانه شما میکه برای لوله

 .و یا بصورت تلفیقی از این دو انتخاب کنید 20

 .به دلیل فشار باالتر و ضخامت کمتر است 16تر استفاده از لوله البته روش مرسوم

 

 کلکتور آب گرم و سرد ساختمان

خاب شوند. اما کلکتورهای آب گرم و سرد را تا حدود زیادی با توضیحات باال متوجه شدید که باید چگونه انت

های گرمایشی در این است که کلکتور ورودی آب اصلی شهر تفاوت اساسی کلکتورهای آب گرم و سرد با کلکتور

 .باشدهمان کلکتور آب سرد ساختمان می

به این صورت شما باید ابتدا ورودی اصلی ساختمان را به زانویی کلکتور آب سرد ساختمان اتصال دهید و از 

اید حتما دوباره انشعابی دریافت شود تا به سمت آبگرمکن و یا پکیج ارسال شود زیرا نیاز به آب سمت دیگر آن ب

 .گرم خواهیم داشت

شود بدون هیچ انشعابی باید به ورودی کلکتور آب گرم اتصال سپس از پکیج یا آبگرمکن خروجی که دریافت می

 .داده شود و انتهای کلکتور آب گرم بسته شود

 کشی آب گرم ازشود و برای لولهکشی آب سرد ساختمان انجام میهای آب سرد لولهابسپس از انشع

کشی هر قسمت از ساختمان دو انشعاب آب گرم و شود. معموال برای لولههای کلکتور گرم استفاده میانشعاب

 .شوندسرد در کنار هم اجرا می
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 کلکتور آب گرمایشی خانه

 و کلکتور رادیاتوری گرمایش از کف شوند. کلکتوردو صورت تهیه میکلکتورهای آب گرمایشی خانه به 

آنچه اهمیت دارد این است که بدانید کلکتورهای گرمایش خانه به جای آب سرد و گرم به آب رفت و برگشت 

 . شوندتقسیم می

شود و کلکتور آب برگشت یا همان سرد در کلکتور آب رفت همان آب گرم ما است که معموال در باال نصب می

 .شودپایین جعبه کلکتور بسته می

 .این کلکتورها تنها دارای یک ورودی اصلی در یک سمت خود هستند

های گرمایش از یاتورها و یا لولهکند و به سمت رادکلکتور آب رفت آب گرم تهیه شده را از زیر پکیج دریافت می

کند و کلکتور برگشت آبی که سرد شده و توسط موتور پکیج از مدار در حال برگشت هست را از کف ارسال می

 .کندآوری و به سمت پکیج و زیر پکیج هدایت میمسیرهای مختلف جمع

وجود دارد این است که تمامی  کشی گرمایش در روش کلکتوریلوله و کشی آب گرم و سردلوله تفاوتی که در

 .کشی باید تقریبا به یک اندازه متراژ داشته باشندمسیرهای لوله

رار گرفته تفاوتی ندارد ولی طول لوله رفت همه این رادیاتورها و لوله برگشت ای که قمثال رادیاتور در هر منطقه

 .متر باشد 8همه رادیاتورها باید مثال حدود 

اگر طول یک لوله بلندتر گرفته شود رادیاتور دورتر سردتر خواهد بود و اگر یک مسیر کوتاه در نظر گرفته شود 

 .به شدت داغ خواهد شد مسیرکوتاه به حالت بای پاس عمل خواهد کرد و

 .شوندنکته دیگر اینکه هر دو کلکتور آب رفت و برگشت در انتها بوسیله یک درپوش کلکتوری بسته می

 کلکتور آب گرمایش از کف

هایی را با کلکتورهای دیگر مدارها دارند. این کلکتورها به همراه یک دبی سنج کلکتورهای گرمایش از کف تفاوت

 .باشندیان بصورت یک تکه و سرهم شده در بازار موجود میو یک شیر تنظیم جر

های گرمایش از کف است که باید بصورت دلیل استفاده از دبی سنج و شیر تنظیم جریان حساسیت باالی لوله

 .باالنس و یکنواخت آب را در سیستم به گردش در بیاورند
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کلکتورهای آماده از قبل تعبیه شده و یا باید شود که بر روی در انتهای کلکتور هم یک شیر هواگیری نصب می

 .بعدا خریداری و تعبیه شود

های مختلف برای هواگیری و بهبود العاده زیادی در گرمایش از کف دارد و در زمانشیر هواگیری اهمیت فوق

 .کندعملکرد گرمایش از کف باید از ان کمک گرفت. این شیر هواگیری معموال بصورت اتوماتیک عمل می

رسند. این کلکتورها دارای شیرهای اتوماتیک کلکتورهای گرمایش از کف بصورت زوج و آماده به فروش می

 .هستند نیازی به نصب شیر ندارند

شیرکلکتور گرمایش از کف با شیرهای والو دار سایر کلکتورهای متفاوت است ولی در هر صورت آن هم برای 

 .قطرهای مختلف لوله وجود دارد

کنیم. البته برخی از افراد شیر برقی به جای یان شیرها را درست در همان ابتدای کلکتور نصب می این شیر

 .کنندنصب می

 .کشی در انتخاب کلکتور گرمایش از کف استنکته مهمی که وجود دارد اشتباه رایج بسیاری از اساتید لوله

کننده به همراه دارد ولی به دلیل اینکه کلکتورهای معمولی هرچند کمی کاهش هزینه در ابتدا برای مصرف 

شود در طول زمان باعث استهالک ها وارد میشود و فشار زیادی که به لولههای الزم در آن انجام نمیکنترل

 .ها خواهد شدها و از بین رفتن تمامی هزینهشدید و صدمات جبران ناپذیر به لوله

 .رای گرمایش نیاز دارندهرچند در همان ابتدا هم میزان انرژی بیشتری ب

بسیار مورد توجه مشتریان و مردم عادی و  کشی از نوع کلکتوریلوله اندازی سیستم کلکتورها ونصب و راه

 .باشدهمچنین مورد توصیه مهندسین تاسیسات می

شود باشد باعث می کشی زیر سقفی آب گرم و سرد ساختمانلوله استفاده از این سیستم بخصوص اگر همراه با

 .جویی شودهای تعمیر و نگهداری ساختمان از نظر تاسیسات بسیار صرفهتا در هزینه

شرکت ماندگار سازان آکسون با تجربه در طراحی ، نصب و اجرا ، نگهداری انواع تاسیسات و 

 بیشتر با شماره پایین تماس حاصل فرمایید .تجهیزات مکانیکی و برقی برای اطالعات 

 09125338186دکتر پیام بغدادی : 
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