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Produkt nagrodzony Złotym Medalem na Targach BUDMA 2017

GWC GEOSTRONG był wykonany jako największy do tej pory wymiennik
na świecie na łączny przepływ 153.500 m³/h 

Najczęściej montowany i kupowany w 2017 roku GWC– to GEOSTRONG!

• Pierwszy GWC bezprzeponowy, który jest wykonany w technologii antybakteryjnej, antywirusowej, anty-
grzybicznej.
• Pierwszy GWC o tak dużej wytrzymałości na nacisk z góry - do 434 t / m². Do podbudowy pod wymiennik 
zastosowano specjalną geokratę komórkową kilkukrotnie wzmacniającą wytrzymałość podłoża.
• Pierwszy GWC, który ma tak prosty montaż i wykonanie, że dedykowany jest do samodzielnego montażu 
przez każdego inwestora bez „specjalistów od GWC”.
• Pierwszy GWC bezprzeponowy, który pracuje w układzie TICHELMANN’A co powoduje, że strumienie po-
wietrza są ukierunkowane i nie zachodzi przepływ „na skos” lub najkrótszą drogą jak w innych podobnych 
rozwiązaniach.
• Pierwszy GWC mający najlepszą wymianę termodynamiczną spośród wszystkich typów GWC. Odzysk ciepła 
następuje przez dyfuzję od podłoża oraz dodatkowo poprzez przenikanie od góry przez stopy betonowe.
• Możliwość pracy ciągłej wymiennika (24 godz/dobę).
• Praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem, niespotykana w innych typach GWC.
• Możliwość posadowienia na niewielkiej głębokości (z obawy o wody gruntowe). W przypadku wód grunto-
wych możliwość wypiętrzenia GWC powyżej terenu
• Możliwość posadowienia na dużej głębokośći bez obawy o zagniecenie przez ciężar gruntu, co następuje 
przy innych rozwiązaniach GWC bezprzeponowych
• Dogrzewanie powietrza zimą i dostarczanie chłodu latem w czasie upałów.
• Dowilżanie powietrza zimą ( ważne szczególnie dla alergików).
• Odwilżanie- wytrącanie wilgoci z powietrza latem co zwiększa komfort w pomieszczeniach wentylowanych.
• Znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem.
• Możliwość montażu w obrysie fundamentów bez obawy o spękanie posadzki, gdyż nie zachodzi zjawisko 
„klawiszowania” poszczególnych elementów lub zagniatania GWC.
• Możliwość montażu pod płytą fundamentową bez obawy o zagniecenie.
• Najniższa cena w stosunku do podobnych bezprzeponowych rozwiązań GWC.
• Gwarancja 10 lat (dotyczy wykonania montażu przez firmę z certyfikatem).

ZALETY GWC GEOSTRONG!

PRODUCENT:



SkróCONy OPIS buDOWy I DZIAłANIA
	 Gruntowy	wymiennik	 ciepła	 	 płytowo	 -	modułowy	 	GEOSTRONG 
na etapie termoformowania na całej powierzchni która styka się z po-
wietrzem transportowanym posiada naniesioną warstwę antybakteryj-
ną, antygrzybiczną i antywirusową. Nanoszenie tej  warstwy następuje 
w procesie koekstruzji na etapie produkcji.
 
 Powietrze atmosferyczne poprzez czerpnię z filtrem dostaje się 
kanałem wentylacyjnym do kolektora rozdzielającego. Z kolektora roz-
dzielającego, powietrze dostaje się do poszczególnych połówek kana-
łów, gdzie zachodzi wymiana termodynamiczna z podłożem.  Po przej-
ściu przez całą długość wymiennika powietrze dostaje się do kolektora 
zbiorczego skąd transportowane jest  rurociągami do miejsca przezna-
czenia. Sam wymiennik składa się z płyt- modułów, które są produko-
wane poprzez termoformowanie. W każdej pojedynczej  płycie- module 
jest 8 przetłoczeń w kształcie połówek rur.
 
 Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTrONG zbudowany jest z modu-
łów o wymiarze 210 cm długości i 120cm szerokości. każdy pojedynczy 
moduł jest zaprojektowany i przystosowany dla przepływu od 50 m³/
godz  do 60 m³/godz . Moduły można łączyć w segmenty o dowolnej 
wielkości. Jedynym problemem są wymiary kanałów przesyłających po-
wietrze. Dlatego z praktyki sugerowane jest wykonywanie segmentów 
dla przepływu max 10 000  m³/godz.
 
 każda z połówek rur ma na swojej długości przetłoczenia spiralne 
do wewnątrz wokół swojego półkola. Oprócz przetłoczeń spiralnych 
są wykonane  przetłoczenia (karby) do wewnątrz od góry. Celem prze-
tłoczeń spiralnych jest uzyskanie zawirowania powietrza wokół osi 
przepływu, czyli zmuszenie powietrza  do zejścia na podłoże, gdzie na-
stępuje poprzez zjawisko dyfuzji największa wymiana cieplna. Celem 
przetłoczeń (karbów) od góry jest maksymalne zakłócenie  przepływu 
powietrza. Dzięki takim  prostym  rozwiązaniom przepływ powietrza la-
minarny jest zaburzony i zamienia się w turbulentny co owocuje  bardzo 
dobrą wymianą cieplną. 
 
 Oprócz wymiany cieplnej z podłożem następuje dodatkowo wymia-
na cieplna ze wszystkich stron wymiennika, gdyż poprzez wylane sto-
py betonowe, które na całej  powierzchni otaczają od góry każdy kanał 
transportujący powietrze następuje odzysk ciepła i chłodu od podłoża. 
 
 Wytrzymałość na nacisk z góry (do 434 t/m² lub  więcej w zależno-
ści od wykonania)  uzyskuje się poprzez wykonanie podłoża z geosiatki 
komórkowej oraz zabetonowanie od góry całego wymiennika. Dzięki ta-
kiej wytrzymałości można bez obawy montować ten rodzaj wymiennika 
pod parkingami ciężkiego sprzętu lub w obrysie fundamentów oraz pod 
posadzką hal bez obawy o jej spękanie.
 
 Zarówno sposób wymiany termodynamicznej, wykonanie antybak-
teryjne, antywirusowe i antygrzybiczne a zarazem duża  wytrzymałość 
na nacisk to szczególne cechy  bezprzeponowego wymiennika płytowo-
-modułowego GEOSTrONG. 
 
 W okresie letnim podobnie jak w innych typach GWC bezprze-
ponowych następuje w wymienniku  wytrącanie wilgoci z powietrza 
i skropliny samoczynnie odprowadzane są do podłoża wymiennika.  
W okresie zimowym przy niskich temperaturach następuje samoczyn-
ne dowilżanie  powietrza z gruntu.   Mając na uwadze zagrożenie na-
głym, okresowym podniesieniem wód gruntowych lub nagłym napły-
wem wód opadowych i z roztopów można  wykonać drenaż kontrolny 
wymiennika.

Skuteczność,	sprawność	oraz	ogromna	wytrzymałość	na	nacisk	z	góry	
(434	t/m²)			systemu	„GEOSTRONG”	jest	tak	duża,		że	nie	dorównują	
temu	rozwiązaniu	inne	systemy	GWC	zarówno	przeponowych	
jak	i	bezprzeponowych.	
Moc	cieplna	wynosi	42	W/m².	Moc	chłodnicza		39,5	W/m²

Wykres	 temperatur	 powietrza	 za	 GWC	 i	 temperatury	 powietrza	 ze-
wnętrznego	 przy	 pracy	 ciągłej	 wymiennika	 gruntowego	 w	 okresie	
01.05.2014	–	30.04.2015.
Pomiary	 	 GWC	 –	 GEOSTRONG	 wykonano	 w	 Dąbrowie	 Górniczej	 dla	 
III	Strefy	klimatycznej	-	GLIWICE.

Średnio-miesięczne	wartości	temperatur	oraz	mocy	cieplnych

Miesiąc To 
±	0,5	[°C]

T GWC
±	0,5	[°C]

T GWC	-To 
±	0,5	[°C]

P300 
±	10	[W]

P450	
±	10	[W]

P600 
±	10	[W]

I 1.5 7.4 5.9 572 858 1145
II 1.9 6.9 5.0 485 727 969
III 6.1 7.8 1.7 169 254 339
IV 9.7 9.2 -0.6 -55 -82 -109
V 14.5 11.7 -2.8 -274 -412 -549
VI 18.5 13.8 -4.7 -459 -689 -919
VII 21.4 15.4 -6.0 -580 -870 -1160
VIII 20.2 16.0 -4.2 -411 -616 -821
IX 16.3 15.6 -0.7 -68 -102 -136
X 11.2 14.3 3.1 305 457 609
XI 6.6 12.2 5.7 553 829 1106
XII 2.0 9.2 7.2 699 1048 1398

Tabela: To – temperatura otoczenia, TGWC – temperatura na wyjścia GWC, P300, P450, P600 – 

moc cieplna uzyskana dla GWC 300, 450, 600 m³/h


