
 

الرؤية :  
تسعى شركة دفا لرؤيا مستقبلية واعية ملجارات و تطوير كل ما يتعلق بانظمة 

التدفئة  املختلفة للبيوت و املنشئات  
للتوفير على املواطن عبئ التكلفة التشغيلية لهذه االنظمة فهي متعددة جدا و 

تختلف باختالف تصاميم البيوت و املنشات و طبيعة سكان هذه املنشاة 
نفحص ثم ننصح , نصمم ثم نورد . فما يهمنا هو نجاح اي مشروع بغض النظر 

عن اي رؤية تجارية فموضوعنا يا سادة عن خبرة و دراسة و ليس عشوائيا  

طريقة عمل الشوفاج (نظام التدفئة املركزية بتسخني املياه       

التدفئة املركزية: 

في مسكن. عمارة. مبنى او مدرسه بوسائل امنة على االفراد واملمتلكات، بتسخني املاء 
لتوليد الطاقة الحرارية ومن ثم نقله الى املشعات الحرارية التي ترفع درجة حرارة الحيز 

املوجودة فيه بالتبادل الحراري مع الهواء. وهي عبارة عن دورة مغلقة للمياه تبدأ من نقطة 
على جسم الغالية وهو الخط الخارج (بالخط األحمر) وتنتهي بنقطة على جسم الغالية وهو 
الخط الراجع (بالخط األزرق) وهي تشبه نسبيا الدورة الدموية عند اإلنسان. والعجيب في 



األمر أن طبيب فرنسي هو من قام باكتشاف التدفئة املركزية.  

 �
تتكون التدفئة املركزية من عدة أقسام:                          

1-الغالية او السخان املركزي: 
الغالیة والسخان المركزي یقومان بتسخین الماء ما بین 70 و90 درجة مؤویة ویتم تركیب واحد منھما فقط 

في نظام التدفئة المركزي والفرق بینھما ھو التجھیزات التي بتطلبھا كل منھما لیسمح للنظام بإتمام عملھ                                                          

   

-المضخة: 

 M

حیث تقوم بتدویر الماء الساخن من الغالیة الي الشوفاج والعكس عبر االنابیب.  

3-الشوفاج (المشعاع): 

ھو عبارة عن ألواح من األلمنیوم الخفیف وأنواع من السكب یقوم بوظیفة المبادل الحراري بین الماء الساخن 
بداخلھ والحیز الذي یحوي ھذا الشوفاج (المشعاع) حیث تدخل المیاه الیھ بدرجة حرارة من 70 الى 75 و 
تخرج منھ بدرجة حرارة من 60 الى 65 أي ان الماء یفقد من حرارتھ 10 درجات مؤویة اثناء عبوره 



     M الشوفاج (المشعاع)       

                                                                                                                                                     M
4-األنابیب:                                          

                                                                                          
حیث تقوم بتوصیل الماء الساخن من الغالیة إلى الشوفاج (المشعاع) وتكون من المعدن اوالبولي بروبیلین 

(البالستك المقاوم للحرارة) او النحاس. 

   



أحد بوساطة 
أنواع 
الوقود 
وتقل فیتمدد 
كثافتھ 
فیرتفع 
عبر ألعلى 
أنابیب 

معزولة وتتفرع إلى الغرف المختلفة حیث توجد المشعات الحراریة التي تسخن عند 
مرور الماء الساخن وترتفع درجة حرارتھا فتنقل لھا الحرارة من الماء بالتوصیل ثم 
تعطیھ للھواء فتنشا تیارات الحمل كما تشعھا في جمیع االتجاھات في الوسط المحیط 

بھا مما یدفئ الغرفة بھذا تفقد المشعات الحراریة فیبرد الماء بداخلھا فتزداد كثافتھ 
ویھبط عبر أنابیب أخرى إلى المرجل لیسخن من جدید. 































































































