تست فشار سيستم گرمايش كفي سوپرپايپ
تاريخ :
شماره :
* مراحل قبل از انجام تست:
 -1پس از تكميل همهي مدارهاي گرمايش كفي ،كليه مهرهماسورههاي رابط بين لوله و كلكتورها را سفت كنيد.
 -2استفاده از رابط در طول مدار توصيه نميشود اما در صورت استفاده ،حتماً مهرهماسورهي آن را تا يك يا دو دنده به آخر سفت كنيد يا اتصاال آن
را پرس نماييد .اين اتصالها حتما بايد با غالف خرطومي پوشش داده شود.
 -۳گيج فشارِ 11بار يا باالتر را به وسيله تبديل به كلكتور رفت ،و پمپ تست را توسط شير قطعكن به كلكتور برگشت وصل كنيد.
 -۴همهي شيرهاي كلكتورهاي رفت و برگشت بايد باز باشد.
 -۵شير هواگيري بر روي انتهاي كلكتور رفت را باز كرده و به وسيله پمپ تست سيستم را با آب پر كنيد.
 -۶پس از هواگيري كامل ،شير هواگيري را ببنديد.
 -۷در صورت برودت هوا و احتمال يخزدگي آب داخل لوله در هنگام تست سيستم يا پس از آن ،بايد از ضديخ مجاز استفاده شود .اگر بعد از تست
احتمال يخزدگي وجود دارد ،بايد حتماً آب داخل لولهها به طور كامل تخليه شود.
 -۸پس از انجام تست هر چه سريعتر جهت بتنريزي بر روي لولههاي گرمايش كفي اقدام نماييد.
توجه مهم  :عمليات بتن ريزي نبايد در دماي كمتر از  ۵درجه سانتي گراد انجام شود .ضمناً در هنگام بتن ريزي و تا پاياا ن باياد
تمامي مدارها زير تست باقي بمانند.
* مراحل انجام تست  :تست سيستم گرمايش كفي سوپرپايپ مطابق با استاندارد  DIN EN-1264-4صورت مي پذيرد:
ابتدا توسط پمپ تست ،فشار شبكه را به  ۶بار مي رسانيم .پس از گذشت  42ساعت تا  0/4بار افت فشار مجاز است .در صورتي كاه افات بيشاتر از
 1/2بار است بايد كليهي مدارها و كلكتورها را كنترل كرده و تست را مجدداً تكرار نماييد.
توجه مهم  :فشار تست سيستم گرمايش كفي نبايد از  ۶بار بيشتر باشد زيرا ممكن است به كلكتاور گرماايش كفاي و شايرهاي ن
صدمه وارد شود.
نام كارفرما :

نام پروژه :

استان :

شهرستان :

مشخصات پروژه

نشاني و تلفن :

مشخصات مجري

نام :

نام خانوادگي :

كد مجري يا تلفن:

با رعايت نكات باال ،اين قسمت از جدول بايد توسط مجري ،براي هر قسمتِ تست شده تكميل شود و به تاييد كارفرما (يا نماينده ايشا ) برسد.

قسمت تحت تست :
تست نهايي

تاريخ

ساعت

فشار تست( ) bar

شروع تست
پايان تست
اين قسمت از جدول بايد توسط كارفرما تكميل گردد.

آيا توصيه هاي الزم جهت پيشگيري از يخ زدگي سيستم توسط مجري به جنابعالي اعالم شده است؟
اقدامات انجام يافته:

افزودن ضديخ

تخليه آب سيستم

بلي

خير

تست با هوا

توضيحات كارفرما:

امضاء مجري :

امضاء كارفرما ( يا نماينده ايشا ):
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