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 لیاز وسا  ی کی ها  اتوریهمانطور که قابل مالحظه است، امروزه انواع راد
درست و مناسب، الزم است   ی داشتن انتخاب یبرا .هستند جیرا ی شیگرما 

 .میها آگاه باش اتوریاز کاربرد مدنظر و انواع راد

استفاده  یبرا ایگرم کردن خانه باشد و  اتوریراد نیاست هدف ا  ممکن
 .باشد از یمحدود تر مانند گرم کردن حوله در حمام به آن ن

نصب  یبرا ی کی زیف یها تی در انتخاب، در نظر گرفتن محدود گرید نکته
انواع   ی کیزیکامل از شکل ف ی الزم است با آگاه جهینت در .هاست اتوریراد
 .میانتخاب را داشته باش نیو جنس آن ها، بهتر  اتوریراد

 

 یشیگرما زمیبرحسب مکان اتوری انواع راد 1#

که نحوه گرم کردن   دیریبگ میتصم دیابتدا با اتور،یهنگام انتخاب راد در
 .چگونه باشد  اتوریراد

 

 یمرکز   شیگرما یاتورهایراد 1-1#

  اتوریراد نیا .است ی و معمول  جیرا  اتوریراد کی  ،یمرکز   شیگرما اتوریراد
 ی بخار گرم م گیپر از آب گرم است که توسط د یظرف فلز  کیدر اصل 

 .شود
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مشخص در  ی اندازه و طرح آن با سرعت  اتور،یگرما بسته به جنس راد نیا
 .شود ی خانه منتقل م طیمح

 

 ی برق اتوریراد 2-1#

پر از  ی ظرف  ی ک یالکتر  ای ی برق یاتورهایکه قابل حدس است، راد  همانطور
  ی گرم م  ی ک یعنصر الکتر کی  توسط  ( هستند کهی حرارت عات ی )غالبًا ما ع ی ما

 .شوند

به   ماً یمستق  ایشده و  هیبرق تغذ  زی پر نی تر  کیاز نزد اتورهاینوع راد نیا
 .شوند ی برق متصل م ی منبع اصل

 

 دوگانه سوز اتوریراد 3-1#

 کی  استاندارد است که یمرکز  شی گرما اتوریراد کیدر اصل  اتوریراد نیا
  نینوع ا نیا .کند ی کار م ی دارد که با شبکه برق ی تابستان  شی گرما ستمیس

اگر  ی با استفاده از برق کار کند، حت  اتوریکند که راد  ی امکان را فراهم م 
 .آن خاموش باشد یمرکز  شی گرما ستمیس

 .مناسب است اریبس یحوله ا یاتورهایراد یبرا شی روش گرما نیا
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 یبر حسب شکل ظاهر  اتوری انواع راد 2#

انتخاب وجود دارد که در ادامه به   یبرا ی با اشکال متفاوت اتوریراد انواع
 .میپرداز ی آن ها م ی معرف 

 تک پانل یاتورهایراد .1
 دو پانل  اتوریراد .2
 یافق  اتوریراد .3
 ی عمود یاتورهایراد .4
 یستون  اتوریراد .5
 ی حوله ا اتوریراد .6

 

 تک پانل یاتورهایراد 1-2#

( د یریتک پانل )آن ها را مثل ظروف آب گرم در نظر بگ یها اتوریراد
 .مورد استفاده هستند   جیرا یاتورهایراد

  .شود ی و به سمت داخل اتاق نصب م وارید یتک پانل، بر رو  اتوریراد کی
ستون   نیبه چند شتر،یداشتن سطوح گرم ب یها برا اتوری راد نیاز ا ی برخ
صفحه  کی جزو  نیسطوح همچن ن یحال، تمام ا نیا با .شوند ی م  می تقس

 .شوند ی محسوب م 
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ترند و  کیپانل دوبل، بار یها اتوریبا راد  سهیتک پانل در مقا یها اتوریراد
 .رندیگ ی قرار م واری د ی ک یدر نزد

 

 

 دو پانل اتوریراد 2-2#

)با   رندیگ ی هم قرار م یدو پانل، دو پانل منفرد هستند که رو یاتورهایراد
  وارید یها رو اتوریراد نیا .تک پانل( اتوریدو برابر توان راد باً یتقر ی توان 

 نی ا ی ژگ یو نیا  .رندیگ ی قرار م واریدور از د یشوند و در فاصله ا ی نصب م
  ی مخصوص مناسب م  یکاربرد ها ی برخ یها، آن ها را برا اتورینوع راد

 .کند
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 یافق اتوریراد 3-2#

به  لیدل نیهم به .تر هستند شیاز طول آن ها ب ی افق یاتورهایراد عرض
معموال    اتورهایراد  نیا .ندیگو ی م  ی افق  یها اتوریراد  اتورها،ینوع راد نیا

پنجره ها،  یسرد وارد شده از درز ها یهوا  لیتعد یپنجره ها برا  ریدر ز
 .شوند ی نصب م
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  ی است که در هر مکان نیها ا اتوریراد نی ا ی نکته مثبت در طراح نیاول
 .ندارند ازینصب ن یبرا یادیز یشوند و جا ی نصب م

 متیرا با ق ی هستند که انواع مختلف ی جی را یها اتوری ها، راد اتوریراد نیا
 .دهند ی مصرف کنندگان قرار م اریمناسب در اخت
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 ی عمود یاتورهایراد 4-2#

ها   اتورینوع راد ن یا .است شتریاز عرض آن ها ب یعمود یاتورهایراد طول
 .شوند ی در فضا م  یی خود، باعث صرفه جو یشکل عمود لیبه دل

هستند،   ی افق  یاتورهایها از آنجا که واضح تر از راد اتورینوع راد نیا
 .دارند یتر  شیب  ی نیها جنبه تزئ اتوریراد رینسبت به سا
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 ی ستون اتوریراد 5-2#

صورت   به لوله هستند که یاز ساخته شده از تعداد یستون  یاتورهایراد
قسمت  کیشوند و  ی به هم متصل م  نییمرتب شده و از باال و پا  ی فیرد

  ی سنت ی ها اغلب از نظر طراح  اتورینوع راد نیا .دهند  ی م  لیواحد را تشک
 .ترند
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 یحوله ا یلیر  اتوریراد 6-2#

گرم   یبرا عمدتا هستند که یی اتورهایراد ،یحوله ا ینرده ا یها اتوریراد
 .شوند تا آن ها را گرم و خشک کنند ی کردن حوله ها ساخته م 

)مانند خشک کردن حوله ها(  ی اصل  ریغ یکاربرد ها ی ها برا اتوریراد نیا
که   هرچند .آن هاست هی اتاق ها عملکرد ثانو شی گرما شوند و  ی استفاده م 

 .کوچک را گرم کنند یتوانند حمام ها یم ی آن ها به راحت

  متیق متعاقبا هستند و یقدرت کمتر  یدارا ،یحوله ا  ی لیر یها اتوریراد
  اتورها،ینوع راد نی ا در .ها کم تر است اتوریراد ریبه نسبت سا زیآن ها ن

 .شده است جادیکردن حوله ها ا زانیآو یبرا یی شکاف ها
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 بر حسب جنس اتوری انواع راد 3#

جنس   اتور،یانتخاب راد هنگام و مهم است چرا که جیموضوع را  کی نیا
که از آن ساخته شده است در سرعت گرم شدن و سرعت خنک   یماده ا

 .گذارد ی م ریشدن آن تأث
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  است اما نی ها و سرعت گرم شدن بهتر ی ژگ یاز نظر و ومینیآلوم گرچه
 .گران تر هستند گریجنس نسبت به انواع د نیاز ا ی ها اتوریراد معموالً 

به صرفه تر    تینها شتردریب نهیهز  نیا ،یمصارف طوالن  یکه برا هرچند
 یها با جنس ها اتوریکوتاه مدت، راد  یکاربرد ها ی برا اما .خواهد بود

 .مناسب تر خواهند بود گرید

 

 

 چدن  1-3#

ها   اتوریمدرن در ساخت راد یبند قیعا یشدن روش ها جیقبل از را چدن
داغ   یرا برا یجنس، زمان طوالن   نیاز ا یها اتوریراد .شد ی استفاده م 

 .دارند ازین شدن و سرد شدن
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  نیچدن ضد زنگ بهتر یها اتوریراد ،ی با طرح سنت یاتور ی داشتن راد یبرا
 .موجود هستند نهیگز

 

 فوالد نرم 2-3#

  نهیمتداول و کم هز یی ها اتوریساخته شده با فوالد نرم، راد یها اتوریراد
 دیاز رنگ ها تول ی ع یوس فیو ط بایز یها در طرح ها اتوریراد  نیا .هستند

 .شوند ی م

 

 فوالد ضد زنگ  3-3#

زند و تا مدت   ی ضد زنگ پس از خاموش کردن منبع حرارت، زنگ نم فوالد
از فوالد ضد  یفوالد یها اتوریحال، همه راد نیا با .ماند ی گرم م  یادیز

  کیکه از  دیحاصل کن نانیالزم است اطم نیبنابرا .زنگ ساخته نشده اند
 .دیکن  ی م هیها را ته اتورینوع راد  نیکننده خوب و مطمئن ا دیتول

  لیکه به دل هرچند است، تیفیو با ک ی انتخاب عال  کی  اتورینوع راد نیا
 .است شتریها ب اتوریراد گریآن نسبت به انواع د متیآن، ق یباال تیفیک

 



 

13 www.namatek.com 

 ومینیآلوم  4-3#

پس از روشن  است که ی معن  نیبه ا  نیا .ابر رسانا است کی ومینیآلوم
  .شود ی بالفاصله گرم شده و باعث گرم شدن خانه شما م اتوریکردن راد

  ی ابیدست نیبنابرا .شود ی بالفاصله پس از خاموش شدن سرد م نیهمچن
 .مناسب آسان است یبه دما

که  هرچند .دارند ینصب کمتر  نهی سبک و آسان بوده و هز  زیآنها ن نصب
نسبت به  ی باالتر  متیق یها دارا اتوریخوب، خود راد  تیفیک لیبه دل

 .هستند گریانواع د

 

 اتور ی مالحظات در انتخاب انواع راد ری سا 4#

انواع  انیانتخاب از م یبرا ی شی گرما ستمیبر ظاهر، جنس و نوع س عالوه
  ی ادامه به آن ها اشاره م در مهم هستند که زین یگر ی ها موارد د اتوریراد
 :میکن

 

 نه یهز  1-4#

 .آن است یمهم تر از شکل ظاهر  اتوری راد نهیهز
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مقدار بودجه در  اتور،یتوان گفت هنگام انتخاب راد  ی م  قتیحق در
ها تنها به چند عامل  اتوریراد متیق .مهم تر است ز یدسترس از همه چ

 .اتوریدارد، مانند جنس و نوع راد ی محدود بستگ 

 

 رآالتیش 2-4#

مخصوص و   رآالت یجفت ش کی  هیته  دیبا اتور،یهر نوع راد هیته هنگام
 .در نظر داشت زیرا ن اتوریمتناسب با آن راد

 

 ی نصب و راه انداز  3-4#

چرا که نصب  د،یرا فقط به متخصص آن بسپار اتوریراد یو راه انداز  نصب
 .به خانه شما وارد کند یادیند صدمات زتوا ی اشتباه آن م

 

 اتوری راد یلوازم جانب 5#

عرضه  ی لوازم جانب نی تحت عناو ی گر یها موارد د اتوری همراه انواع راد به
 :کرد می خواه ی را معرف  یشوند که در ادامه سه ملزومات کاربرد ی م
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 یمرکز  شیگرما یبازدارنده ها 1-5#

اضافه کردن بازدارنده   ستم،یبه س دیجد یاتورهایافزودن راد هنگام
پوشانند و از زنگ زدن و  ی ها سطح فلز را م آن .مهم است اریبس ی شیگرما 

بازدارنده ها،   نیا با .کنند ی م یر یجلوگ ستمیواکنش هر نوع فلز در س
مورد استفاده قرار خواهد  ی به خوب ی سال ها بدون زنگ زدگ ستمیس

 .گرفت

 

 اتوریکننده راد  تیتقو 2-5#

  رندیگ ی قرار م اتوریراد یهستند که در باال یی کننده ها، فن ها تیتقو  نیا
  یی کارا اتوریشوند راد ی ها باعث م   آن .گرم را به داخل اتاق ببرند یتا هوا

 .شوند ی م  نهیدر هز  یی داشته باشد و باعث صرفه جو  یشتر یب
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 ینیتزئ  اتوریراد یرها یش 3-5#

 

 یها نهیگز  ی دانست ول  یتوان ضرور  ی را نم ی نیتزئ اتوریراد یرهایش
و   اتوریراد کی  یی بایو ز ی در طراح  رآالت،ینوع ش نی ا .وجود دارد یادیز

 .گذارند ی م ریاطراف آن تاث  طیمح


