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TRT testy

Schéma vrtů pro tepelné čerpadlo typu země–voda

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA
Kompletní realizace primárních okruhů, od projektu po realizaci
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Dodáváme kompletní projektovou dokumentaci včetně
dimenzování a návrhu vrtů, dle platných směrnic, vyhlášek
a nařízení, k vodoprávnímu a územnímu řízení.
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Navrhujeme jednotlivé vrty pro rodinné domy, ale i rozsáhlá
vrtná pole pro administrativní budovy, školy, atd. 6
Vyřizujeme povolení a zajištění všech náležitostí k realizaci
a užívání díla.
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1 Vrt pro tepelné čerpadlo
se zemním tepelným kolektorem
v jednoduchém provedení
(PE-RC potrubí 2x40x3,2 mm)
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Ochranná šachta na zhlaví vrtu
varianta betonová nebo plastová

Realizaci vrtů provádíme metodou rotačně‑příklepového
vrtání se vzduchovým výplachem. Používáme
vrtné sou2
pravy tuzemské a zahraniční výroby.
Jílové těsnění

2 Vrt pro tepelné čerpadlo
se zemním tepelným kolektorem
ve dvojitém provedení
(PE-RC potrubí 4x32x2,9 mm)
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proti pronikání znečištění z povrchu

Vratné koleno
jednoduché nebo dvojité se závažím
pro snadné zapuštění sond do vrtů
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K vystrojování vrtů používáme jednoduché nebo dvojité
geotermální sondy z kvalitních atestovaných
materiálů
3
HDPE PE-RC.
Obsyp vodárenským kačírkem
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příslušné frakce dle ČSN
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Součástí dodávek je provedení tlakových zkoušek, dopojení potrubí do kotelny, naplnění nemrznoucího
pracov4
ního média do primárního okruhu, atd.
Ponorné čerpadlo
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Potrubí pro tlakovou výplň vrtu
injektážní směsí

s výtlačným potrubím

3
5 Sběrná šachta
s rozdělovačem a sběračem
s regulací průtoků chladící kapaliny
z jednotlivých vrtů
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Redukce počtu větví
na potrubí z vrtů

Technická místnost s tepelným
čerpadlem, rozhraní primárního
a sekundárního okruhu
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Vrt vystrojený PVC potrubím
s atestem na pitnou vodu
s perforovanými úseky v místě
přítoku podzemní vody
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Vodovodní potrubí
v nezámrzné hloubce
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Technická místnost
s tlakovou nádobou
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