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Prezentacja firmowa

Nie potrzeba du o miejsca na dzia ce

aby zastosowa  system o najwy szej 

sprawno ci – propanow  pomp  ciep a

CK NEURATHERM z kolektorem poziomym 

z technologi  bezpo redniego odparowania.

Propanowe pompy ciep a CK NEURATHERM 

tworz  nowy standard w dziedzinie ogrze-

wania bazuj cego na pozyskiwaniu ciep a

z gruntu lub z wody gruntowej. Ich nowocze-

sna konstrukcja pozwalaj ca na monta  poza 

ogrzewanym budynkiem, eliminuje pomiesz-

czenie spe niaj ce rol  kot owni. Pompy 

CK NEURATHERM posiadaj  jeden z najwy -

szych sezonowych wspó czynników spraw-

no ci (SPF).

Oferowane pompy ciep a CK NEURATHERM

mog  wspó pracowa  z dolnym ród em w po-

staci kolektora poziomego z bezpo rednim od-

parowaniem, kolektora pionowego lub mog

czerpa  ciep o z wody.

Typoszereg pomp Pro D – kolektor poziomy 

z bezpo rednim odparowaniem.

Bezpo rednie odparowanie eliminuje ko-

nieczno  zastosowania wymiennika cie-

p a – parownika oraz pompy obiegowej 

dla dolnego ród a ciep a. Ma to ogromny 

wp yw na podniesienie sprawno ci pom-

py ciep a, a co za tym idzie obni enie kosz-

tów eksploatacji. U o enie i zasypanie kolek-

tora dla budynku o powierzchni grzewczej 

ok. 150 m2 mo e zaj  zaledwie jeden dzie !

Powierzchnia dzia ki jak  nale y prze-

znaczy  na u o enie kolektora poziomego 

jest zaledwie 1,3 do 2 razy wi ksza od po-

wierzchni grzewczej budynku!

Dla kolektora gruntowego niezawodna pra-

ca przewidziana jest na wiele dziesi tków lat 

a okres gwarancji na kolektor poziomy wy-

nosi 30 lat. Jest to najsprawniejsze rozwi -

zanie z kolektorem gruntowym dost pne na 

rynku. Najwy sza sprawno  pomp ciep a

z kolektorem z bezpo rednim odparowaniem 

zosta a potwierdzona przez wieloletnie bada-

nia prowadzone w Austrii i Niemczech.

Typoszereg pomp Pro S – (kolektor pionowy).

Przy pomocy sond geotermalnych pozwala

pozyska  ciep o na ma ych dzia kach do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. System 

ten do osadzenia sond geotermalnych wyma-

ga wykonania odwiertów na g boko  nawet 

150 m. Koszty inwestycyjne tego systemu s

wy sze ni  systemu z bezpo rednim odparo-

waniem, dlatego stosowany jest na dzia kach 

których powierzchnie s  za ma e na u o enie 

kolektora poziomego.

NOWO ! Badanie przewodno ci cieplnej 

gruntu metod  TRT (kolektor pionowy)

Dla wykonywanego pola sond geotermalnych 

oferujemy przeprowadzenie badania wspó -

czynnika przewodnictwa efektywnego grun-

tu metod  echa temperaturowego (Thermal 

Response Test – TRT). Badanie to polega na 

iniekcji ciep a do wcze niej osadzonej sondy 

geotermalnej. Pomiar trwa oko o 70 godzin. 

Na podstawie uzyskanych pomiarów ciep a

oraz temperatury zasilania i powrotu wyzna-

czamy wspó czynnik efektywnej przewod-

no ci cieplnej gruntu. Wspó czynnik ten jest 

podstaw  do ustalenia zdolno ci gruntu

do oddawania lub pobierania ciep a. Dla 

zainteresowanych inwestorów czy te  firm 

wiertniczych lub instalatorskich wykonuje-

my pomiary wspó czynnika przewodnictwa 

efektywnego gruntu. Badania przewodno ci 

gruntu s  najcz ciej stosowane dla przygoto-

wywanego pola sond geotermalnych o mocy 

ch odniczej powy ej 30 kW, chocia  badania 

takie mo na przeprowadzi  tak e i dla mniej-

szych instalacji z trzema, czterema sondami 

pionowymi. 

Korzy ci z wykonania pomiarów metod

TRT:

 pewna informacja na temat wydajno ci son-

dy pionowej; 

 optymalizacja kosztów wykonania dolnego 

ród a ciep a (mo na precyzyjnie okre li  ile 

odwiertów i jakiej cznej d ugo ci potrzebu-

jemy dla naszej instalacji);

 mo liwo  rozwi zania sytuacji spornych, 

np. przy k opotach z eksploatacj  systemu 

grzewczego mo emy rozstrzygn , czy przy-

czyna le y po stronie dolnego ród a ciep a

(sond pionowych), czy te  po stronie pompy 

ciep a;

Typoszereg Pro W – pozwala na odzyski-

wanie energii cieplnej zawartej w wodzie. 

Zastosowanie tego rozwi zania wymaga do-

st pu do wody o sta ym przep ywie i odpo-

wiednich parametrach (ma a agresywno  ko-

rozyjna i niska zawarto  zwi zków elaza).

Zestaw pomiarowy do badania przewodno ci

cieplnej gruntu metod  TRT

Pompy ciep a CK NEURATHERM

Wyniki 

pomiaru sondy 

geotermalnej 

40/2,4 mm, 

g boko  98 m, 

czas pomiaru 

67 godzin
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