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|NC~LZIRE, R~CIRE INOVATOARE {I
ECONOMIE
SISTEM DE TUBURI REHAU AWADUKT PP CU TEHNICA
SISTEMULUI RAUGEO

Modul de func]ionare a sondei Modul de func]ionare a colectorului

Resursele minerale utilizate pân` în prezent se apropie de epuizare.
Viitorul necesit` alternative ned`un`toare mediului înconjur`tor, rentabile 
[i sigure!

Din acest motiv REHAU se preocup` de utilizarea
surselor regenerative de energie, pentru a contribui
înc` de pe acum la asigurarea viitorului.

Prin RAUGEO, REHAU ofer` dou` solu]ii alternative
pentru extragerea energiei din sol [i utilizarea aces-
teia pentru înc`lzire [i r`cire. Astfel, sonda RAUGEO
este destinat` extragerii energiei din adâncime, iar 
colectorul RAUGEO extragerii de energie din
suprafe]e.

O surs` regenerativ` de energie care nu d`uneaz`
mediului înconjur`tor este c`ldura solului. Energia
astfel ob]inut` poate fi utilizat` indiferent de condi]iile
meteo sau de anotimp [i este disponibil` începând de
la o adâncime de 1,2 m.

Principiul de func]ionare al ambelor sisteme REHAU
presupune extragerea c`ldurii din sol printr-un circuit
închis. Saramura care circul` prin tuburile RAUGEO
serve[te ca agent termic. C`ldura extras` din sol este
adus` prin intermediul unei pompe de c`ldur` la 
temperatura necesar` pentru înc`lzire.



SONDELE RAUGEO PENTRU EXTRAGEREA
C~LDURII DIN SOL
PENTRU ENERGIA DIN ADÅNCURI

De regul`, sondele pentru extragerea c`ldurii din
sol se monteaz` pân` la o adâncime de 150 m,
pentru a utiliza în mod eficient temperaturile con-
stante ale solului în vederea ob]inerii de energie.

Sonda RAUGEO PE-Xa
Caldur` terestr` pe via]`. Garantat.

Pentru cerin]e de siguran]` maxim` atât la 
introducerea în pu] cât [i în cadrul utiliz`rii 
îndelungate, REHAU propune sonda RAUGEO 
PE-Xa – cu o garan]ie de 10 ani!

Particularitatea acestei sonde dublu-U este faptul c`
ea se prezint` ca sond` unitar` f`r` îmbin`ri prin
sudur` la piciorul sondei. 

Turul [i returul sondei RAUGEO PE-Xa se compun
din conducte continue, îndoite la piciorul sondei
printr-un procedeu special [i trase în r`[in` 
poliesteric` armat` cu fibr` de sticl` pentru o 
protec]ie suplimentar`. Astfel, riscul unei îmbin`ri
prin sudur` neetan[e este complet eliminat – iar
siguran]a maxim` la punctul cel mai jos al sondei
este garantat`!

|n plus, re]eaua de transport este extrem de 
rezistent` la t`ieturi, fisuri [i sarcini punctiforme
datorit` propriet`]ilor deosebite ale materialului. 

Utiliza]i caldura din sol pe via]`.
Garantat.

Avantajele sondei RAUGEO PE-Xa:
- 10 ani garan]ie
- este eliminat pericolul de neetan[eitate al

îmbin`rilor realizate prin sudur` sau în alt mod.
- siguran]` total`, tuburile din PE-Xa fiind extrem

de rezistente la t`ieturi, fisuri [i sarcini 
punctiforme.                

Sonda RAUGEO PE 100

Ca solu]ie alternativ`, REHAU ofer` sonda RAUGEO
PE 100. Piciorul acestei sonde este sudat [i 
verificat sub presiune în fabric`, pentru a asigura
astfel etan[eitatea îmbin`rii. |ntregul proces de 
produc]ie este verificat independent de c`tre SKZ.
Datorit` dimensiunii extrem de reduse a piciorului
sondei (84 mm), implicit a utiliz`rii pu]urilor cu
diametre mici, se reduc costurile de foraj.

Sonda RAUGEO PE-Xa

Sonda RAUGEO PE 100



COLECTOARELE RAUGEO
PENTRU OB}INEREA C~LDURII DIN SUPRAFE}E

Un colector de caldur` se utilizeaz` de regul` când sunt disponibile
suprafe]e mari lâng` cl`dirile ce urmeaz` a fi înc`lzite. REHAU ofer`
sistemul RAUGEO collect în variante diferite:

RAUGEO collect PE-Xa
Ca [i sonda RAUGEO PE-Xa, colectorul RAUGEO collect PE-Xa este
realizat din polietilen` reticulat` de înalt` presiune. Datorit` rezisten]ei
materialului la t`ieturi, fisuri [i sarcini punctiforme, materialul rezultat
din excava]ie poate fi de regul` reutilizat ca material de pozare.
Eliminând astfel transportul de materiale, se realizeaz` o reducere
substan]ial` a costurilor de montaj. Deoarece solurile mixte dispun [i
de o conductivitate termic` mai bun` decât nisipul, randamentul
cre[te [i se reduc cheltuielile de exploatare. |n plus, tuburile RAUGEO
collect PE-Xa, pot fi montate [i cu raze de curbur` mai mici, prin
compara]ie cu tuburile din PE. 

RAUGEO collect PE-Xa plus
RAUGEO collect PE-Xa plus, datorit` barierei suplimentare împotriva
difuziei vaporilor de oxigen (strat EVAL) [i a stratului de protec]ie din
PE-HD, se preteaz` la utiliz`ri unde este impus` respectarea 
prevederilor DIN 4726. Acesta este de regul` cazul în care instala]ia
de geotermie [i cea de înc`lzire nu sunt separate hidraulic. F`r` 
bariera împotriva difuziei vaporilor de oxigen, componentele metalice
pot coroda.

RAUGEO collect PE100
RAUGEO collect PE100 este destinat utiliz`rii în cazul unui sol de o
calitate ridicat`, ce nu con]ine corpuri str`ine. Dac` nu este cazul unui
sol de o calitate ridicat`, atunci se impune de regul` un pat de pozare
din nisip. Stratul de nisip protejeaz` tubul de transport de posibile 
deterior`ri cauzate de pietre ascu]ite ori alte corpuri str`ine.
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