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GEOsniff
Innowacyjny i zminiaturyzowany

Udowodnij wysoką jakość swoich 
odwiertów i monitoruj działanie 
dolnego źródła zasilania pomp 
ciepła
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! Bezprzewodowy odczyt 
danych

! &rednica 20 mm

! Kulisty kszta$t urz!dzenia

! Brak konieczno"ci 
konserwacji

! Niska g'sto"# (ok. 1,7 
kg/dm()

! Szybko"# opadania w U32 
6,5 m/min, w U40 15 m/min 

! Skalibrowany czujnik 
ci"nienia do 30 bar

! Pomiar temperatury od -
10°C do +30°C wst'pnie 
skalibrowany

! Do 3.200 pomiarów na 
jednym $adowaniu

GEOsniff
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Rozwi!zania GEOsniff Produkty
! GEOsniff VALIDATION BOX z aplikacj!

GEOsniff 
! GEOsniff AUTO BYPASS z YouFootprint 
! GEOsniff AUTO TRT KIT
! GEOsniff LOC
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GEOsniff TP KULA POMIAROWA

Miejscowy pomiar odwiertu geotermalnego

! Precyzyjny pomiar ci"nienia i temperatury
! Bezprzewodowa transmisja danych
! Kulisty krzta$t o "rednicy 20mm

GEOsniff VALIDATION-BOX

Profecjonalna walizka pomiarowa dedykowana dla kuli 
pomiarowej GEOsniff wyposa)ona w doki $adowania i 
odczytu danych

! *!czno"# Bluetooth 4.0 z aplikacj! GEOsniff
! Wodoodporna obudowa
! Obs$uga do 4 kul GEOsniff
! Bezprzewodowa kontrola poprzez aplikacj' na smartfon
! Zintegrowana bateria
! Zasilanie z portu USB lub $adowarki samochodowej

Aplikacja GEOsniff

Profesjonalna aplikacja dla systemów iOS lub Android 
dedykowana do obs$ugi kuli GEOsniff

! Wygodny interfejs z mnóstwem informacji i pomiarów
! Kontrola nad wszystkimi funkcjami GEOsniff
! Lokalizacja GPS
! Wizualizacja pomiarów w postaci wykresów
! Mo)liwo"# eksportu danych do pliku CSV 
! Ocena pomiarów przewodno"ci termalnej odwiertu 

poprzez opcjonalny modu$ TRT
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Patent pendingPatent pending

GEOsniff AUTO BYPASS

Automatyczna instalacja i usuni'cie kuli GEOsniff dla 
niezawodno"ci dzia$ania dolnego %ród$a ciep$a

! Zainstalowany na sta$e na sondzie geotermalnej
! W pe$ni automatyczny monitoring przekroju temperatur 

w sondzie
! Pomiar wydajno"ci sondy
! Optymalizacja pracy sondy 
! Mo)liwo"# konfiguracji regularnych cykli pomiarowych 
! W pe$ni automatyczne gromadzenie danych 
! Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych do 

systemów zarz!dania budynkiem (np.. BACNET, MODBUS 
itp.) lub do programu YouFootprint

! Zintegrowany z modemem UMTS/LTE
! Alarmowanie w przypadku odchyle+ w pomiarach lub 

b$'du
! Solidny budowa gwarantuj!cy d$ug! )ywotno"#
! *atwy w konserwacji – kula GEOsniff mo)e by# wyj'ta 

bez utraty p$ynu termalnego
! Przydatny równie) do monitorowania poziomu wód 

gruntowych

GEOsniff STARTER-KIT

Kompletny zestaw do sprawdzania sondy geotermalnej
W sk$ad wchodz!:

! 1x kula pomiarowa GEOsniff, wersja podstawowa walizki 
GEOsniff z aplikacj! GEOsniff APP

! Szkolenie dla 3 osób
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od 3 do 15 KUL 
POMIAROWYCH 
GEOsniff TRT

GEOsniff AUTO TRT KIT

System do przeprowadzenia testu EGRT (Enhanced 
Geothermal Response Test) wyposa)ony w przewód 
grzej!cy wewn!trz lub na zewn!trz sondy geotermalnej. 
Pomiar jest mo)liwy dzi'ki cyklicznie aplikowanym do 
sondy kulom pomiarowym GEOsniff® TRT

! Ca$kowicie automatyczne badanie EGRT
! ZESTAW zawiera kompletn! aparatur' pomiarow! – z 

mo)liwo"ci! przewo)enia i obs$ugi przez jedn! osob'
! *!czno"# online z YouFootprint Cloud
! W pe$ni automatyczna kalkulacja danych dotycz!cych 

przewodno"ci cieplnej i oporów odwiertu 
geotermalnego.

GEOsniff LOC (w trakcie bada")

Bezprzewodowy lub przewodowy sensor do aplikacji w 
sondzie i dok$adnego pomiaru po$o)enia odwiertu w 
trójwymiarowym uk$adzie wspó$)'dnych. Wynik danych 
pomiarowych przetwarzany jest na wykres 3D za pomoc!
specjalistycznego oprogramowania

! Do badania poprawno"ci odwiertu
! Wykrycie nieprawid$owo"ci odwiertu
! Profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania 

danych pomiarowych



! Wiertnicy i instalatorzy 
studni i systemów 
grzewczych

! Pomiar odwiertu GEOsniff 
! GEOsniff AUTO BYPASS z 

portalem YouFootprint

! Experci, inspektorzy, biura 
in)ynierskie i instytuty 
badawcze

! Pomiary odwiertu 
GEOsniff z walizk!
Validation-Box

! GEOsniff TRT

! YouFootprint

! Klienci ko+cowi

! GEOsniff AUTO BYPASS do 
regularnego 
monitorowania dolnego 
%ród$a ciep$a

! Portal YouFootprint lub 
interfejs do budowy 
systemu IT

GEOsniff 
Potencjalne obszary 
u)ycia 
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GEOsniff ZESTAW STARTOWY



Wyposa#enie pomiarowe GEOsniff

Wykonanie pomiaru przy pomocy 
ZESTAWU STARTOWEGO GEOsniff



1 Konfiguracja
Informacje 
o odwiercie

2 Pomiar
Alarm po osi!gni'ciu 
najg$'bszego punktu

3 Przetwarzanie danych
Podgl!d na )ywo oraz 
eksport danych
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Instalacja terenowa



• University of Applied 
Science w Karlsruhe

• Różne próby
• U32, U40, spiralna itp.

• Sondy z czujnikami 
temperatury

• Mnóstwo pomiarów 
GEOsniff

• Enhanced Geothermal 
Response Test (EGRT) 
wykonane przy pomocy 
GEOsniff, kabel grzewczy i 
sonda z włókna szklanego 

• Wizualizacja pomiarów na 
portalu internetowym oraz 
w programie YouFootprint

GEOsniff
Instalacje i testy terenowe
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• Przykładowy wykres po dokonaniu pomiaru

KULA POMIAROWA GEOsniff
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! Dowód na wysok! jako"# wykonanego 
odwiertu lub sprawdzenie dzia$ania sondy 
po okresie grzewczym/ch$odniczym

! Precyzyjny pomiar rozk$adu temperatur w 
profilu odwiertu oraz wykrycie poziomu 
wód gruntowych

! Wygodna obs$uga przy pomocy smatrfonu 
dzi'ki aplikacji GEOsniff App

! Wspó$rz'dne GPS ka)dego miejsca 
pomiaru

! Start, kontrola oraz zarz!dzanie wieloma 
pomiarami

! Wykonanie krótkiego testu TRT z 3 
KULAMI POMIAROWYMI GEOsniff

! Wygodna wizualizacja wyników bada+
bezpo"rednio do urz!dzenia

Zalety ZESTAWU 
GEOsniff

1931.05.2017 enOware GmbH
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GEOsniff AUTO BYPASS



1. Rozpocz'cie pomiaru

2. Kula pomiarowa GEOsniff 
jest automatycznie 
instalowana w sondzie

3. GEOsniff osi!ga najg$ebszy 
punkt

4. Ci"nienie z pompy kieruje 
GEOsniff w gór'

5. GEOsniff jest wy$apywany  
przez BYPASS

6. Bezprzewodowy odczyt 
danych z GEOsniff 

7. Dane z GEOsniff s!
wysy$ane bezpo"rednio do 
YouFootprint

GEOsniff AUTO BYPASS
Jak to dzia$a?
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GEOsniff AUTO BYPASS

Przyk$adowa instalacja
GEOsniff AUTO BYPASS zamontowany w komorze 
i monitorowany przez aplikacj' w smartfonie
GEOsniff AUTO BYPASS zamontowany w komorze 

D=20mm



! GEOsniff AUTO BYPASS 
przeznaczony jest do 
ci!g$ego monitorowania 
zmian temperatury

! Samodzielna praca

! Szczegó$owy protokó$
pomiaru

! Automatyczny transfer 
danych do portalu 
YouFootprint

! Alarmowanie

! Mo)liwa rekalibracja

! Instalacja w oddzielnej 
studni

! Zdalna konserwacja

GEOsniff AUTO BYPASS 
Automatyczny pomiar 
temperatury
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! W pe$ni automatyczny pomiar profilu 
temperatur w sondzie oraz lokalizacja 
po$o)enia wód gruntowych

! Wydajny monitoring podczas pracy sondy

! Optymalizacja pracy sondy, pomiar zmian 
temperatur w sondach

! Niezawodno"# dzia$ania

Zalety systemu
GEOsniff AUTO BYPASS

2831.05.2017 enOware GmbH
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GEOsniff AUTO TRT KIT



! W pe$ni automatyczny test 
EGRT – zasilanie: 230 VAC / 
16A max. 3.5 kW 

! Opcjonalnie mo)e by#
u)ywanie z mobilnym 
%ród$em energii

! Przewód grzewczy z 
ustawion! moc! grzewcz! w 
jednej z rur sondy

! Zbieranie informacji o 
temperaturach podczas faz 
grzania i ch$odzenia

! Monitorowanie online

! Automatyczny proces 
odczytu z kul pomiarowych 
GEOsniff TRT

! Przesy$ danych do portalu 
internetowego

EGRT przy pomocy 
GEOsniff AUTO TRT KIT

31.05.2017 31



• E.G. University of Applied Sciences – Karlsruhe

GEOsniff AUTO TRT KIT 
Instalacja terenowa
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• Profil przewodności cieplnej w zależności od głębokości

• Wyliczona poza fazami ogrzewania i chłodzenia

GEOsniff AUTO TRT
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YouFootprint

Uniwersalny portal 
monitorujący
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! Monitorowanie ró)nych danych

! Internetowy pulpit

! Aplikacja na Android lub iPhone

! Alarmowanie

! Profesjonalny i funkcjonalny

! Uniwersalny interfejs

! Spersonalizowana administracja

YouFootprint



! Z GEOsniff AUTO BYPASS do ma$ych i 
du)ych instalacji

! Pod$!czenie do innych czujników w 
budynku

! Wiertnicy i dostawcy pomp ciep$a jako 
operatorzy portalu   – YouFootprint razem 
z systemami GEOsniff

YouFootprint 
potencjalne obszary 
u)ycia 
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enOware GmbH
Emmy-Noether-Straße 17
76131 Karlsruhe
Germany

Phone: +49 721 132033-00
Fax:     +49 721 132033-33
Email:   mail@enoware.de
Web:    www.enoware.de
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