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Co to jest Gruntowy
Wymiennik Ciepła?

Zalety
stosowania GWC

Gruntowy Wymiennik Ciepła, w skrócie GWC, to instalacja umieszczona pod
powierzchnią gruntu i poniżej strefy zamarzania, gdzie temperatura ulega niewielkim wahaniom w ciągu roku.
System ten dostarcza wstępnie uzdatnione powietrze zewnętrzne do wnętrza
budynków, z wentylacją mechaniczną zaopatrzoną w rekuperator.

Przez cały rok możesz cieszyć się czystym powietrzem. Nasze rozwiązania usuwają

Stosując rekuperację wraz z instalacją GWC odnotować możesz realne korzyści.
W jaki sposób? Inwestując jedynie ok. 30–40% więcej środków finansowych niż
za standardową instalację, możesz cieszyć się dużo sprawniejszym systemem
odzysku ciepła zimą, a także darmową klimatyzacją latem.

mechanicznej (rekuperator) przed zamarzaniem i szronieniem zimą!

z powietrza nawiewanego pyłki, kurz i inne mikrozanieczyszczenia, a także – typowy
dla tradycyjnej klimatyzacji – nieprzyjemny zapach. Dlaczego? To dzięki zastosowanym filtrom na czerpni powietrza i rekuperatorze oraz antybakteryjnej powłoce w wewnętrznej warstwie rur.
Dodatkowo, co ważne, GWC zabezpiecza elementy wentylacji

Dlaczego
stosujemy GWC?
Zastosowanie GWC w całym systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją
znacząco zmniejsza zużycie prądu w samym rekuperatorze (utrzymywanie się w GWC
temperatury powyżej 0° eliminuje włączanie się nagrzewnicy zimą) i polepsza jakość
powietrza w budynku. W sezonie letnim natomiast, GWC pełni rolę w pełni ekologicznego,
prawie darmowego klimatyzatora – minimalne zużycie prądu wynika z pracy wentylatorów
wymuszających przepływ powietrza przez instalację.
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GWC Zimą
jak to działa?

GWC Latem
jak to działa?

Zimą, gdy temperatura może spadać do - 20°C, wstępne podgrzanie powietrza w GWC
do + 1°C powoduje realne oszczędności na ogrzewaniu.

Schłodzenie powietrza latem z temperatury 35°C do 17°C zapewnia przyjemny, chłodny
nawiew we wnętrzu budynku. Przy takim rozwiązaniu zakup klimatyzacji staje się zbędny,
dzięki czemu zaoszczędzisz niemałe pieniądze.
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System
GeoHeat

Stosowane
układy GWC
Układ Tichelmanna
pod budynkeim

Układ Tichelmanna

Układ meandrowy

Układ prosty
rekuper ator

c z e r p n i a p o wi e t r z a

Jest to urządzenie, które w wentylacji me-

Rury antybakteryjne GEOHEAT zgrzewane są

Zaopatrzona w odpowiednie filtry powietrza

chanicznej odpowiada za odzysk ciepła

tylko za pomocą specjalnych kształtek elek-

i umieszczona w odpowiednim miejscu oraz

z powietrza wywiewanego zimą. Zapewnia też

trooporowych i doczołowych. Można, gdzie

na odpowiedniej wysokości, zapewnia nam

przepływ powietrza latem (np. przez GWC).

to możliwe, zgrzewać rury doczołowo.

bezawaryjne i praktycznie bezobsługowe

Można powiedzieć, że jest sercem całej
instalacji wentylacji mechanicznej.
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r u r y i k s z ta łt k i

działanie GWC GEOHEAT.
Układ pierścieniowy
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Dlaczego warto
wybrać GEOHEAT?

3
Sposób łączenia Systemu GWC GEOHEAT. Elementy GEOHEAT łączone są w technologii zgrzewania elektrooporowego i doczołowego. Taki sposób łączenia rur daje 100%
szczelności i trwałości systemu. Tak wykonany GWC jest całkowicie zabezpieczony
przed infiltracją wód gruntowych i opadowych. GWC GEOHEAT można układać: w obrysie fundamentów, pod płytą fundamentową, pod parkingami lub pod terenem zielonym,
na głębokości 1,65 – 2,2 m. W gruncie na tej głębokości panuje bardzo stabilna temperatura, która w ciągu roku wynosi od 4°C do 8°C.
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Gwarancja na GWC GEOHEAT wynosi 30 lat. Dzięki zaletom wymienionym powyżej,
jak: zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe, wysokiej jakości materiał HDPE (polie-
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tylen wysokiej gęstości), wewnętrzna warstwa antybakteryjna oraz wykonywanie
Rury stosowane w systemie GWC GEOHEAT to rury antybakteryjne, których wewnętrzna warstwa zawiera cząsteczki srebra (produkt szwajcarskiej firmy SANITIZED).

GEOHEAT tylko przez autoryzowanych i przeszkolonych instalatorów, udzielana jest
gwarancja 30 lat na całkowicie bezproblemowe i bezobsługowe działanie GWC GEOHEAT.

Zapewnia to świeże, zdrowe i pozbawione zanieczyszczeń powietrze, które będzie
idealne dla alergików, czy astmatyków.
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GWC GEOHEAT to produkt polski wyprodukowany w całości w Polsce. Jego unikatowy
system został opatentowany w Urzędzie Patentowym i posiada chroniony na terenie
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Wszystkie elementy GWC GEOHEAT wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucz-

całej Unii Europejskiej znak handlowy.

nego – polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Taki sam materiał stosowany jest przy
budowie sieci gazowniczych i wodociągowych już od lat siedemdziesiątych X X wieku.
Współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,5 W/mK – kluczowy w przypadku GWC
– jest najwyższy ze wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań rurowych GWC.
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Czas zwrotu GWC GEOHEAT. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany GWC powinien się
zwrócić już po 6-8 latach.
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Certyfikaty
systemu GEOHEAT

Przykładowe
realizacje
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