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Геотермальні зонди RAUGEO
Для енергії з глибини

Як правило, геотермальні зонди розробляються
для будівництва на глибині до 300 м, щоб для отримання
енергії ефективно використовувати постійні температури більш глибокого ґрунту. Для максимальної надійності
REHAU пропонує новий зонд RAUGEO PE-Xa – перший
геотермальний зонд з високостійкого зшитого поліетилену.

Найнадійніший оголовок зонду на ринку
Відсутність зварного з’єднання в ґрунті
Подавальний та зворотний контури зонду RAUGEO PE-Xa
складаються з суцільного трубопроводу, вигнутого на оголовку зонда шляхом спеціального методу виготовлення, та
для додаткового захисту запресованого в армовану скловолокном поліефірну смолу.

немає

зварювання
в оголовку зонду
Завдяки цьому виключається ризик нещільного зварного
з’єднання та забезпечується найвищий ступінь надійності в
найглибшій точці зонду!

100 %-відсоткове геометричне замикання
Мінімальна водопроникність для найкращих теплових
коефіцієнтів корисної дії
Між гладкими зовнішніми поверхнями звичайних труб
геотермальних зондів та формувальними матеріалами, які
зараз застосовуються, можуть утворюватись щілини, внаслідок яких можливо зниження коефіцієнта водопроникності
сукупної системи на 10-6, що ставить під загрозу тривалість
водонепроникності систем.

Матеріал-заповнювач

Зонд

Шорсткий
зовнішній шар

Наш зонд RAUGEO PE-Xa
має шорсткий зовнішній
шар, який в комбінації із
матеріалом-заповнювачем
RAUGEO fill rot забезпечує
відмінну герметичність
системи.

ґрунт

Таким чином, система має коефіцієнт водопроникності
>10-10, який нижче, ніж у глинистому шарі та може вважатись майже гідравлічно водонепроникною.

Виняткова надійність продукту
10 років гарантії

Разом з нашою 10-річною гарантією ми пропонуємо Вам і Вашим клієнтам
максимальну надійність – як при укладанні в бурову свердловину, так і
протягом довготривалої експлуатації.

Чи знаєте Ви, що:
З новими транспортними умовами для геотермальних систем та
теплових насосів Ваші клієнти зможуть заощадити до 4 500 Євро.
Енерго-

Ви можете дізнатись більше за адресою:
www.waermepumpe.de/foerderung

ефективність

КОМПЛЕКСНИЙ СЕРВІС

Від «А»нонсування до сертифіката «Я»кості

АКАДЕМІЯ
Семінари АКАДЕМІЇ REHAU забезпечують повідомлення важливої інформації
на місці та сприяють розповсюдженню практичних знань у галузі техніки,
права та торгівлі.
Ви можете довідатись про наші семінари, а також можливості реєстрації за
адресою: www.rehau.com/ua-uk/.
Обслуговування та інформаційне супроводження
будівельних майданчиків
Ви маєте запитання стосовно монтажу наших продуктів, що виконується
вперше? Ми охоче навідаємось до Вас та надамо кваліфіковану консультацію
на будівельному майданчику.
Докладні консультації
Вже у фазі планування ми надаємо Вам підтримку шляхом компетентних,
особистих консультацій по телефону або на місці. Окрім того, ми пропонуємо
Вам різноманітні фахові лекції та інформаційні заходи.

Конфігуратор будівель
Наш безкоштовний онлайн-засіб ілюструє потенціал заощадження для
окремих будівель при використанні систем REHAU.
Конфігуратор будівель можна знайти за адресою:
www.rehau.de/gebaeudekonfigurator.
Технічні документи та документи про продаж
Ми пропонуємо Вам формуляри стосовно технічних даних теплових мереж та
гідравлічних розрахунків, а також протоколи випробувань, сертифікати,
інструкції з монтажу, установлення та прокладення.
© ТОВ «РЕХАУ»:
Київ, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1,
тел.: (044) 255-17-97, 467-77-10, факс: (044) 467-77-31;
Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 5, тел.: (056) 370-50-28;
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 115, 7-й поверх,
тел.: (048) 780-07-08, факс: (048) 780-07-10;
Львів, вул. Луганська, 18, 2-й поверх, тел.: (032) 295-89-20
www.rehau.ua
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