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Artyku  promocyjny

Gruntowe wymienniki ciep a GEOHEAT

Maj c na uwadze zagro enia jakie wyst -

puj , gdy GWC montowany jest na terenie 

okresowo podmok ym lub tam, gdzie wyst -

puje wysoki poziom wód gruntowych oraz 

id c naprzeciw najwy szym wymaganiom 

wprowadzili my nowy system rurowego po-

wietrznego gruntowego wymiennika ciep a

GEOHEAT. 

System ten polega na wykorzystaniu rur 

polietylenowych z pow ok  antybakteryjn

i antygrzybiczn czonych poprzez kszta t-

ki zgrzewane elektrooporowo lub tam, gdzie 

jest taka potrzeba zgrzewane doczo owo.

Rozwi zanie takich po cze  od wielu lat 

stosowane jest z powodzeniem w gazownic-

twie a wi c tam, gdzie szczelno

ruroci gu musi z tytu u bezpie-

cze stwa by  zapewniona w 100%.

Ogromn  zalet  polietylenu 

przy wykorzystaniu do GWC jest 

to, e w stosunku do PVC i poli-

propylenu przy tych samych gru-

bo ciach rur posiada on wie-

lokrotnie lepsz  przewodno

ciepln . Przewodno  cieplna 

PVC wynosi 0,16 W/mK, polipro-

pylenu 0,22 W/mK przewodno

cieplna polietylenu 0,50 W/mK.

Zalety systemu GEOHEAT

1. Najlepszy odzysk ciep a i ch odu 

w porównaniu do innych rurowych GWC. 

Wykorzystanie polietylenu o wysokim 

wspó czynniku przewodzenia do produk-

cji rur oraz wprowadzenia ma ych rednic 

tj. dn 110 i 160 pozwoli o na uzyskanie lep-

szych parametrów pracy.

2. Gwarantowana 100% szczelno  GWC 

(na kilkadziesi t lat) wykonanego zgodnie 

z opracowan  ,,Technologi  monta u i wy-

konania rurowego gruntowego wymiennika 

ciep a GEOHEAT”.

3. Z uwagi na zastosowanie 

rednic dn 110 i dn 160 mo li-

wo  budowy GWC na bardzo 

ma ej przestrzeni zewn trznej 

lub pod obiektem. Mo liwo

wykonania GWC pod obiekta-

mi o zabudowie szeregowej. 

Mo liwo  bezpiecznego mon-

ta u GWC pod p yt  fundamen-

tow . Rury dn 110 posiadaj

wytrzyma o  SN 11.

4. Monta  wy cznie przez 

firmy przeszkolone w zakre-

sie prawid owego doboru oraz zgrzewa-

nia elektrooporowego i doczo owego we-

d ug  ,,Technologii monta u i wykonania 

rurowego gruntowego wymiennika cie-

p a GEOHEAT”. Eliminuje to wykonywanie 

GWC przez przypadkowe firmy typu „z o-

te r czki”. Monta  przez firm  przeszkolon

gwarantuje prawid owy dobór oraz wykona-

nie i prac  systemu.
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