
  

 

 سوپرپايپگرمايش كفي سيستم فشار تست 
 تاريخ :            

 شماره : 
  

 انجام تست:قبل از مراحل * 
 هاي رابط بين لوله و كلكتورها را سفت كنيد. ماسوره كليه مهره ،مدارهاي گرمايش كفيي  تكميل همهپس از  -1

ا اتصاال آن  يكنيد سفت تا يك يا دو دنده به آخر آن را  ي ماسوره حتماً مهره، در صورت استفادهشود اما  استفاده از رابط در طول مدار توصيه نمي -2

 . ها حتما بايد با غالف خرطومي پوشش داده شود اين اتصال را پرس نماييد.

 .كنيدوصل  برگشتكن به كلكتور  و پمپ تست را توسط شير قطع ،بار يا باالتر را به وسيله تبديل به كلكتور رفت 11 يج فشارِگ -۳

 .بايد باز باشدرفت و برگشت  هايشيرهاي كلكتوري  همه -۴

 .كنيدو به وسيله پمپ تست سيستم را با آب پر كرده ر هواگيري بر روي انتهاي كلكتور رفت را باز شي -۵

 ببنديد.شير هواگيري را  ،پس از هواگيري كامل -۶

عد از تست استفاده شود. اگر ب مجاز ضديخ، بايد از پس از آنيا  زدگي آب داخل لوله در هنگام تست سيستم در صورت برودت هوا و احتمال يخ  -۷

 .شودتخليه به طور كامل ها  بايد حتماً آب داخل لوله دارد،زدگي وجود  احتمال يخ

 هاي گرمايش كفي اقدام نماييد. ريزي بر روي لوله جهت بتن تر پس از انجام تست هر چه سريع -۸

در هنگام بتن ريزي و تا پاياا  ن  باياد    درجه سانتي گراد انجام شود. ضمناً ۵عمليات بتن ريزي نبايد در دماي كمتر از  توجه مهم :

 د. نتمامي مدارها زير تست باقي بمان

 :پذيرد يمصورت  DIN EN-1264-4سوپرپايپ مطابق با استاندارد سيستم گرمايش كفي تست  : مراحل انجام تست* 

افات بيشاتر از   صورتي كاه  در است. فشار مجاز  افت بار 4/0تا  ساعت 42پس از گذشت  مي رسانيم. بار ۶ابتدا توسط پمپ تست، فشار شبكه را به 

 و تست را مجدداً تكرار نماييد. كنترل كرده را ها و كلكتور هامدار ي بايد كليه است بار 2/1

بار بيشتر باشد زيرا ممكن است به كلكتاور گرماايش كفاي و شايرهاي ن       ۶فشار تست سيستم گرمايش كفي نبايد از  توجه مهم :

 صدمه وارد شود.
 

 مشخصات پروژه

 نام پروژه : نام كارفرما :

 : ستانشهر استان :

 : و تلفننشاني 

 

 

 :يا تلفن مجريكد  نام خانوادگي : نام : مشخصات مجري
 رسد.ب (يا نماينده ايشا ) كارفرما شود و به تاييد تكميلشده تست قسمتِ  هر براي  ،توسط مجريبايد  جدولاين قسمت از با رعايت نكات باال، 

 قسمت تحت تست :

 (bar ) فشار تست ساعت تاريخ تست نهايي

    شروع تست

    پايان تست
 .گردد تكميل كارفرماتوسط بايد  جدولاين قسمت از 

 توسط مجري به جنابعالي اعالم شده است؟          بلي          خير پيشگيري از يخ زدگي سيستمآيا توصيه هاي الزم جهت 
 تست با هوا                    تخليه آب سيستم                        افزودن ضديخ                  ات انجام يافته:  اقدام

 توضيحات كارفرما:

               

 :اء كارفرما ) يا نماينده ايشا (امض                                                                  :امضاء مجري                          

SFO-64/3 


