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kovové litinové závaží pro výstroje vrtů tepelných čerpadel GEROtherm.   

POUŽITÍ

Litinové závaží GEROtherm 12,5 kg je posledním vývojovým typem systémového závaží které má zkoušky na volné padnutí 

sondy do vrtu bez rizika poškození sondy. 

Systémové závaží tvoří po připevnění pevnou dlahu (žádné plandavé závaží), která umožňuje bezpečně zavádět výstroj vrtu 

pro tepelné čerpadlo. 

Provedení je univerzální pro všechny typy sond GEROtherm. 

Design závaží je navržen tak, by při zavádění netvořil píst a tím eliminoval tuto všeobecně nevhodnou vlastnost běžných typů 

závaží.

Spodní závit je kompatibilní s celým systémem PUSH a umožňuje připevnění například kontejneru PUSH a zvýšit tak celkovou 

délku dlahy a zvýšit hmotnost zátěže výstroje. Stále při zachování kompaktnosti a hlavně pevného vedení výstroje. 

Boční otvory jsou určené pro zasazení injektážního potrubí které pak středem závaží injektuje teplonosnou směs pro výplň 

vrtů. Je možné také injektážní potrubí snadno vytáhnout. 

MONTÁŽ 

Montáž závaží nevyžaduje žádné nářadí ani speciální přípravky. 

Vystrojení vrtů se pouze nasadí na čepy závaží pod úhlem a překoná se zvýšenou silou odpor systému CLIP. Dojde z zajištění 

které se dále fixuje izolační páskou v místě, kde je na závaží zúžený průměr právě pro fixační pásku která je přiložena k 

dodávce. 

Detailnější postup montáže je v přiloženém montážním návodu dodávaném spolu s výrobkem. Na vyžádání obratem zašleme 

jeho elektronickou verzi. 
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kód popis délka mm průměr mm hmotnost kg

06.8075 GEROtherm závaží pro GVS 450 92 12,5

ź zásadní zrychlení práce 

ź jistota v zavádění

ź pevná dlaha 

ź univerzální pro 4x32, 4x40, 2x40

ź systém FLOW - nepístuje

ź kompatibilní s plastovým kontejnerem PUSH

ź easy CLIP     
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univerzální    4x32, 4x40, 2x40

jedno závaží na všechny typy sond 

easy CLIP - snadné přichycení na GVS bez použití 

nářadí a drobných součástek, které se na stavbě 

ztratí, nebo nejsou při ruce 

pevné vedení - dlaha - závaží neplandá a tvoří se 

sondou jeden celek

vybrání na fixační lepící pásku - páska se neodírá o 

stěny vrtu nedochází k přetržení (součást dodávky)

fixační otvor pro injekční potrubí Ø 25 nebo Ø 32 mm

minimalizovaný průměr - Ø 92 mm

Otvor skrz závaží FLOW - závaží nepístuje 

kompatibilní s plastovým kontejnerem PUSH - 

možnost přidat dalších 17 kg a prodloužit dlahu na 

150 cm

hmotnost 12,5 kg

délka 450 mm
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