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یاداشت مولف

ــال سابقه  به عنوان یک مدرس گرمایش از کف با بیش از ۶ س
ــمینارها، ارائه مقاالت مختلف و  ــس و برگزاری همایش ها، س تدری
ــز فنی و حرفه ای  ــر از همکاران در مراک ــوزش بیش از 12000 نف آم
ــم یادگیری  ــیار مه ــای بس ــی از جنبه ه ــگاه های آزاد، یک و آموزش
ــق ساده سازی هستند و  ــاالن را کشف کرده ام: »مردم عاش بزرگس

هرچه ساده تر بهتر«.
ــتم. آشکار  ــتن این هدف در ذهن خود نوش این کتاب را با داش

کردن گرمایش از کف به صورت کاربردی.
ــه پیچیدگی ها را کنار  ــردی را معرفی می کند ک ــن کتاب رویک ای
می زند و گرمایش از کف را در ناب ترین شکل خود به بحث می گذارد. 
این کتاب را به قصدی نوشته ام که شما را در دانش و تجربه انباشته 

شده ام سهیم کنم؛ با آرزوی موفقیت برای همکاران عزیز.
حمیدرضا ابراهیمی
زمستان 1393   

یاداشت مولف
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ــن گرمایش، یعنی  ــی از روش های نوی ــی یک ــن کتاب به بررس در ای
»گرمایش از کف« که مورد استقبال واقع شده، پرداخته شده است. پس 
از معرفی این روش گرمایش و انواع آن و چگونگی مطابقت آن با فرایند و 
مکانیسم آزادسازی انرژی از بدن انسان و مقایسه این دو، مورد توجه قرار 

گرفته است.
همچنین در بخش دیگری از این کتاب مقدمات، ساختار کلی و اجزای 
سیستم گرمایش از کف و جزئیات اجرایی آن که شامل الیه عایق، لوله های 

به کار رفته در آن، ورقه بتنی و منیفولد مورد بررسی قرار گرفته است.
ــش، فواصل لوله ها،  ــای طراحی، چگونگی آرای ــن به روش ه در ضم
محاسبات دبی سیال و افت فشار بین کلکتورهای رفت و برگشت که یکی 
ــتم می باشد، پرداخته شده است. همچنین  از پارامترهای مهم این سیس
به روش های کنترل دما و انواع منابع تامین کننده حرارتی جهت استفاده 
در گرمایش از کف معرفی شده است و در انتها محاسبه گرمایش از کف و 
نقشه اجرایی آن برای یک واحد آپارتمان 1۴1 متری به عنوان پروژه نمونه 

آورده شده است.

چکیده



نرم افزاری  محصوالت  و  کتاب ها  از  یک  هر  حضوری  خرید  جهت  حضوری:  خرید   - اول  روش 

بین   - مطهری  خ   - تهران  آدرس:  به  مجموعه  دفتر  به  اداری  ساعات  در  می توانید  مجموعه  این 

سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق تماس تلفنی، دورنگار یا ایمیل(: خرید از راه دور،  روشی برای 

تمامی افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله کاری یا به دلیل دوری راه، امکان 

صرفه جویی  برای  مطمئن  و  سریع  روشی  دور،  راه  از  خرید  ندارند.  را  مجموعه  به  حضوری  مراجعه 

دنبال  را  زیر  مراحل  است  کافی  روش  این  به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  است.  زمان  در  بیشتر  هرچه 

کنید. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی 

نیز  پیک  طریق  از  را  خود  سفارش های  می توانند  تهرانی  مشتریان  شد.  خواهد  ارسال  شما  برای 

به  می بایست  و  بود  خواهد  خریدار  عهده  بر  سفارش  ارسال  هزینه  صورت  این  در  که  نمایند  دریافت 

صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:

1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب  مجموعه واریز نمایید. 

مجموعه  دفتر  با  اداری  ساعات  در  می توانید  وجه  واریز  جهت  حساب  شماره  دریافت  جهت 

hesab به سامانه پیامک مجموعه به شماره  حساب یا  تماس گرفته و یا هم اکنون با ارسال واژه 

100066422122 شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.

با کد پستی  آدرس دقیق  2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه 

 info@roshanapub.ir 02188446381 یا آدرس ایمیل  ده رقمی و نام دریافت کننده به دورنگار 

ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه:  برای خرید آنالین هر یک از کتاب ها 

آدرس  به  مجموعه  اینترنتی  فروشگاه  وب سایت  به  مراجعه  با  می توانید  مجموعه  محصوالت  و 

مدت  ظرف  حداکثر  آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir 

چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال می شود. مشتریان تهرانی می توانند 

سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده 

خریدار خواهد بود و می بایست در بخش توضیحات به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

خرید کتاب ها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روش هــای زیــر امکــان پذیــر اسـت:




