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Firma Heatec-Polska od 19 lat projektuje
i realizuje systemy grzewcze z nadmuchem ciep³ego powietrza, uk³ady klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciep³a, wykorzystuj¹c amerykañskie
urz¹dzenia firmy RHEEM. Specjalizujemy siê w instalacjach grzewczych powietrznych domów jednorodzinnych, ale
tak¿e profesjonalnie wykonujemy systemy
grzewcze i wentylacyjne w obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Projektowane i realizowane przez nas powietrzne systemy grzewcze mog¹ byæ
wzbogacone o systemowe modu³y realizuj¹ce funkcje: nawil¿ania, oczyszczania
elektrostatycznego powietrza nawiewanego, czy klimatyzacjê. Od kilku lat proponujemy naszym klientom wzbogacanie
podstawowego systemu grzewczego nadmuchem ciep³ego powietrza i po przejœciu przez gruntowy wymiennik ciep³a,
który jest alternatyw¹ stosowania systemowych modu³ów.
Gruntowe wymienniki ciep³a zapewniaj¹
dop³yw do budynku œwie¿ego powietrza
o stabilnych parametrach w ci¹gu ca³ego
roku. W okresie zimowym powietrze jest
wstêpnie ogrzewane i nawil¿ane (nawil¿anie tylko w GWC ¿wirowym). Tak
przygotowane powietrze chroni rekuperator lub piec przed zamro¿eniem oraz
ogranicza negatywny wp³yw suchego
powietrza na œluzówki. W okresie letnim zaœ GWC sch³adza i osusza powietrze, dziêki czemu w upalne dni, mo¿na
w wyraŸny sposób poprawiæ warunki
mikroklimatu w domu. Dodatkow¹ za-
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let¹ ¿wirowego GWC s¹ jego w³aœciwoœci filtracyjne. Du¿a iloœæ ¿wiru dzia³a jak naturalny filtr, zatrzymuj¹c kurz
i py³ wystêpuj¹cy w powietrzu zewnêtrznym.
Oferujemy projekt wykonawczy GWC
(na bazie wytycznych firmy TANIA KLIMA), osprzêt wspomagaj¹cy pracê wymiennika, pod³¹czenie GWC do systemu
grzewczego i nadzór nad realizacj¹.
W jednej z naszych realizacji wykorzystaliœmy na budowê GWC wykop pod gara¿
(powierzchnia gara¿u 30 m2). Zastosowaliœmy tu dwukomorowy GWC. D³ugoœæ
poziomych przewodów doprowadzaj¹cych powietrze do pieca nadmuchowego
wynosi 2x4 m, zamontowane w odleg³oœci 5 m od siebie. Pomiêdzy nimi umieszczony zosta³ kana³ poziomy zasycaj¹cy
œwie¿e powietrze z czerpni¹ zewnêtrzn¹
na œcianie gara¿u. Przewody poziome wykonano z PVC œrednicy 250 mm, kolektory pionowe zaœ z rur drenarskich PVC
œrednicy 180 mm.

Poziome przewody po³¹czone zosta³y ze
sob¹ kszta³tkami i poziomymi odcinkami
rur zaopatrzonymi w przepustnice z si³ownikami. Doprowadzenie do pieca jednym przewodem ze wspomagaj¹cym wentylatorem kana³owym œrednicy 250 mm.
Automatyka z nastaw¹ czasow¹ zamyka
jedn¹ komorê wymiennika, otwieraj¹c
drug¹ na przemian co 12 godzin. Jedna
komora akumuluje stabiln¹ temperaturê
w gruncie, z³o¿e ¿wirowe drugiej komorze oddaje zakumulowan¹ energiê ciepln¹ do nadmuchowego systemu grzewczego. Po dwóch sezonach eksploatacji opisanego GWC mo¿na podsumowaæ, ¿e
w skuteczny sposób realizowane jest:
• sch³adzanie budynku w upalne dni,
• wspomaganie regulacji wilgotnoœci
w budynku przez ca³y rok,
• dogrzewanie powietrza wentylacyjnego
zim¹,
• filtracja wstêpna powietrza,
• ochrona urz¹dzeñ wewnêtrznych przed
zamro¿eniem.

Gruntowe wymienniki ciep³a – obiekty referencyjne

HEATEC-POLSKA / TANIA KLIMA
Budynek jednorodzinny z GWC pod gara¿em

