




2. Mając przygotowany odpowiedni wykop przystępujemy do rozkładania „geokraty komórkowej” w celu zwiększenia 
stabilizacji podłoża. Geokratę rozkładamy na całej powierzchni wymiennika z naddatkiem min. 25cm na każdą stronę. 

Rozciągamy jedną sekcję do wymiarów 2,5m x 6m. Zewnętrzne krańce usztywniamy wykorzystując do tego na 
przykład pręty zbrojeniowe bądź drewniane paliki.



3. Analogicznie postępujemy z kolejnymi sekcjami „geokraty komórkowej”, do momentu 
rozłożenia ich na całej powierzchni wymiennika.





4.Kolejnym etapem, jest zasypanie uprzednio rozłożonej „geokraty komórkowej”. Do tego 
wykorzystujemy kruszywo naturalne o granulacji od  0-31,5mm lub mieszaniny żwiru z piaskiem w 

stosunku 1/3 żwiru i 2/3 piasku. Ilość podsypki jest uwarunkowana od wielkości wymiennika i podana 
przez producenta. 



5.Końcowy etap wykonywania podsypki.



6.Przystępujemy do zagęszczania podbudowy lekką zagęszczarką o wadze 100-125 kg.



7.Końcowe równanie podłoża.



8.Na przygotowanej podbudowie rozkładamy siatkę przeciw kretom.



9.Siatka rozłożona na całej powierzchni z zakładką 10 cm.



10.Przystępujemy do rozkładania modułów wymiennika. Poszczególne moduły nakładamy na siebie zakładając jedna 
na drugą(końcówka męska/żeńska).



11.Miejsca zakładki, łączenia dwóch płyt usztywniamy poprzez skręcanie każdego z karbów jak widać na 
przedstawionym zdjęciu.



12.Poprawnie wykonane łączenie kolejnych ze sobą modułów.





13.Na skrajach modułów montujemy „grzebienie” ,które są prowadnicą dla kolektorów.



14.Grzebienie przykręcamy na każdym z modułów na całej długości wymiennika, zarówno po jednej 
jak i po drugiej stronie.



15.Kolejnym etapem jest montaż kolektorów.
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16.Kolektory przykręcamy do grzebieni po obu stronach wymiennika zgodnie z projektem oraz 
wytycznymi podanymi przez producenta.



17.Po dwóch przekątnych rogach zgodnie z projektem montujemy redukcję z kolektora na rurę okrągłą. Po 
uzgodnieniu z inwestorem lokalizacji, rury doprowadzamy do czerpni powietrza oraz wejścia do budynku(do 

rekuperatora).



18.Montaż rury do terenowej czerpni powietrza. Rurę układamy ze spadkiem w stronę wymiennika.



19.Rura transportowa do rekuperatora.



20.GWC GEOSTRONG po całkowitym ułożeniu.



21.Mając poprawnie zmontowany wymiennik przystępujemy do betonowania. Ilość betonu jest 
podana przez producenta w zależności od wielkości GWC. Zalewamy całą powierzchnię płyt do 

wysokości górnych karbów.



22.GWC GEOSTRONG po zabetonowaniu. Efekt końcowy poprawnie wykonanego montażu.


