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Systemy ogrzewania i klimatyzacji 
dla przemysłu, handlu i logistyki

Schwank, jako firma rodzinna działająca 
na całym świecie, oferuje indywidualne 
rozwiązania grzewcze oraz klimatyzacyjne dla 
przemysłu, handlu i logistyki.  Blisko 2,5 miliona 
zainstalowanych urządzeń w ponad 40 krajach 

czyni firmę Schwank światowym liderem w 
sektorze gazowych promienników podczerwieni 
oraz wiodącym dostawcą systemów 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
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Portfolio produktów Schwank:

Centrale wentylacyjne 

ZHK INOVA

Gazowe pompy ciepła, Hybrid i Chillery 

Promienniki ceramiczne 

supraSchwank primoSchwank

Wentylatory HVLS Sterowanie

MonsterFans SchwankControl

deltaSchwank calorSchwank

Promienniki rurowe

infraSchwank

Nagrzewnice gazowe Kurtyny powietrzne 

SchwankAir 
supraCondens | XTR SchwankAir A/H

Schwank oferuje odpowiednie rozwiązania dla 
każdego rodzaju obiektu np.: ogrzewanie z 
wysokości 55 m na stadionie, lub równomierna 
dystrybucja ciepła na ponad 50 000 m² 
powierzchni logistycznej albo zapewnienie 
odpowiedniej temperatury we wrażliwych   

środowiskach produkcyjnych z dokładnością do 
1,5K. Nasze kompetencje, zwłaszcza w zakresie   
wydajności, trwałości i jakości dają pewność  
komfortu użytkowania produktów.
Firmie Schwank zaufali m.in: 



Przemysłowe systemy grzewcze
Promienniki Gazowe 

deltaSchwank 

calorSchwank 

* Zmierzone zgodnie z 2015/1188 przy VRT D20 / M + U]. 
** Zmierzone zgodnie z DIN EN 416 przy VRT D50 / M + U]. 

infraSchwank 

do 82,9%* sezonowej efektywności energetycznej*
60,2% współczynnik promieniowania przy 
nominalnej mocy cieplnej**
133mg/kWh NOx

Wersja modulowana i jednostopniowa

do 89,9% sezonowej efektywności energetycznej*
70,8%  współczynnik promieniowania przy 
nominalnej mocy cieplnej**
132 mg/kWh NOx

Wersja modulowana i jednostopniowa

99,1% sezonowej efektywności energetycznej*
83,7% współczynnik promieniowania przy 
nominalnej mocy cieplnej**
35 mg/kWh NOx 
Bezstopniowa regulacja modulowana w 
standardzie





Przemysłowe systemy grzewcze
Promienniki ceramiczne

supraSchwank 

primoSchwank 

Sezonowa efektywność energetyczna do 
99,1%*

Współczynnik promieniowania do 82,4% *

95% sprawność cieplna * [wartość 
kaloryczna Hi]

Z pełną modulacją lub  jednostopniowy

Czyste spalanie [emisja NOx = 13 mg/kWh] 

Pełna izolacja

Opatentowana komora mieszania 
typu Delta do podgrzewania mieszanki 
gazowo-powietrznej

Połączone promieniowanie dla wysokiego 
współczynnika promieniowania

Siatka promieniująca

Sezonowa efektywność energetyczna do 
95%**

Współczynnik promieniowania do 72,9%**

95% sprawność cieplna* [wartość 
kaloryczna Hi]

Z pełną modulacją lub jednostopniowy 

Czyste spalanie [emisja NOx = 13 mg/kWh]

Opatentowana komora mieszania 
typu Delta do podgrzewania mieszanki 
gazowo-powietrznej

** Pomiar zgodnie z dyr. 2015/1188 Komisji Europejskiej dla primoSchwank 40 / M.
* Pomiar zgodnie z dyr. 2015/1188 Komisji Europejskiej dla supraSchwank 30 / M.





Przemysłowe systemy grzewcze
Nagrzewnice Gazowe

Sprawność sezonowa większa niż 88%

emisja NOx mniejsza niż 70 mg/kWh*

Centralne sterowanie z wbudowanym 
ekranem cyfrowym

Automatyczny system bezpieczeństwa

SchwankAir supraCondens

* Zmierzono na SchwankAir supraCondens.
** Zmierzono na SchwankAir XTR-H

Sprawność sezonowa większa niż 78%

Emisja NOx mniejsza niż 70 mg/kWh **

Centralne sterowanie z wbudowanym 
ekranem cyfrowym

Automatyczny system bezpieczeństwa 

SchwankAir XTR

Ze sprawnością 104% przy mocy maksymalnej 
i 107% przy mocy minimalnej, kondensacyjna 
nagrzewnica powietrza Schwank jest jednym 
z najbardziej efektywnych urządzeń tego typu 

na rynku, spełniającym nowe wymagania ERP 
2021. Model supraCondens jest dostępny tylko 
w wersji poziomej.

SchwankAir XTR jest alternatywnym 
rozwiązaniem dla techniki kondensacyjnej. 
Dzięki wysokiej sprawności sezonowej i niskiej 
emisji NOx, XTR spełnia nowe wymagania ErP 
2021. Przy sprawności cieplnej sięgającej 95%,

oszczędza energię, zapewniając jednocześnie 
komfort cieplny. Seria XTR dostępna jest w 
wersji poziomej, pionowej i z wentylatorem 
odśrodkowym. 





Centrale wentylacyjne Euroclima 

Euroclima participates in the EPC programme for Air Handling Units 
[AHU] and Fan Coil Units [FCU]; Check ongoing validity of certificate:
eurovent-certification.com  

Konstrukcja obudowy

Innowacyjna konstrukcja obudowy central ZHK 
pozwala na ich szeroki zakres zastosowań. Można 
je używać zarówno do klimatyzacji komfortu jak i 
w aplikacjach przemysłowych. Standardowy  
typoszereg oferuje największą elastyczność  
doboru komponentów na rynku:

 ▪ Dowolna możliwość konfiguracyjna jednostki 
 ▪ Dowolny wybór komponentów dostępnych 

na   rynku 
 ▪ Zabezpieczenia antykorozyjne, w tym stalo-

cynkowana powłoka 130 mµ PVC, 
      malowanie epoksydowe, peraluman [stop   
      magnezowo – aluminiowy], stal nierdzewna
      304 lub 316L 
 ▪ Duży wybór opcji i akcesoriów 
 ▪ W 100% higieniczny i tłumiący materiał 
 ▪ Montowane fabrycznie sterowniki i układy 

      chłodnicze 

Charakterystyka obudowy

• Panele dwuwarstwowe o grubości 50 mm 
• Grubość blachy: od 0,7 do 1,5 mm-blacha 

stalowa 
• Izolacja termiczna z włókna szklanego lub 

wełny mineralnej, od 20 do 150 kg / m³ 
• Klasa palności: A1 / A2 zgodnie z EN 13-501-1 

A1 oraz DIN 4102 
• Górne profile z epoksydowanego aluminium 
• Zintegrowana rama podstawy od 80 do 200 

mm

Certyfikacja EUROVENT zgodnie z EN 1886 [MB]:

D1/L1/F9/T2/TB2 [ZHK INOVA]
D1/L1/F9/T2/TB1 [ZHK VISION]

Duże możliwości konfiguracyjne

Wysoka jakość

Wykonanie higieniczne

Wysoka wydajność

Certyfikacja Eurovent





Pompy ciepła 

Gazowe pompy 
ciepła 

Elektryczne pompy ciepła 

Wymiennik ciepła do przenoszenia energii z 
obiegu czynnika chłodniczego do wodnego 
systemu ogrzewania, chłodzenia lub wody 
sanitarnej

Jednostki kanałowe, ścienne i 
sufitowe 

Zestaw DX-Kit do integracji
central wentylacyjnych z 
wymiennikami ciepła na czynnik 
chłodniczy

Systemy VRF wodne lub z 
czynnikiem chłodniczym    

Chillery 

Pompy ciepła 

Systemy przenoszenia ciepła 

Jednostki wewnętrzne





MonsterFans [Wentylatory HVLS]

Kurtyny powietrzne SchwankAir H/A

Tworzą przyjemny powiew powietrza
latem

Efektywny, a zarazem ekonomiczny
system chłodzenia

Destratyfikacja powietrza w budynku zimą 

Minimalizacja strat ciepła, bariera dla 
zimnego powietrza = obniżenie kosztów 
energii

Seria A: Zimne kurtyny powietrzne

Seria H: Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą 
gazową 





Ogrzewanie stadionu

Dla zwiększenia komfortu widzów w 
chłodnych miesiącach

Ukierunkowane ogrzewanie obszarów o 
różnicę temperatur 10K

Możliwość organizacji dodatkowych 
imprez na stadionach [koncerty itp.]

Promiennikom Schwank do ogrzewania 
stadionów piłkarskich zaufali m. in.

Ogrzewanie stadionów piłkarskich 
promiennikami podczerwieni



Nowoczesny, gazowy grzejnik tarasowy na 
podczerwień do całorocznego użytku

system WindSecure ochrony przeciwwiatrowej

montaż na określonej wysokości, dzięki czemu 
nie zabiera dodatkowego miejsca  

Ogrzewanie tarasowe lunaSchwank

Letni styl za dotknięciem przycisku



Sterowanie

SchwankControl Touch

Konserwacja*

* SchwankControl Touch przy integracji z siecią lokalną wymaga zatwierdzonego przez klienta zdalnego dostępu przez Internet. 

Systemy sterowania firmy Schwank

Intuicyjna, łatwa do zrozumienia nawigacja 

Smart Factory - łatwa integracja z
siecią lokalną

Możliwość podłączenia do systemu 
zarządzania budynkiem - ModBus

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Odczyt parametrów diagnostycznych

Analiza błędów przez zdalny dostęp

Wczesne wykrywanie błędów



Systemy ogrzewania i klimatyzacji 
dla przemysłu, handlu i logistyki

Schwank jest dostawcą optymalnych rozwiązań. Planujemy i wdrażamy wysoce wydajne 
rozwiązania „pod klucz” dla naszych klientów oraz świadczymy serwis pogwarancyjny urządzeń 
przez cały okres ich użytkowania.
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Polska

Schwank Polska Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27 · 43-190 Mikołów
Tel.: +48-[0]-601 764 007
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Innowacyjność. Doświadczenie. Kompetencje.

Jako firma rodzinna o zasięgu globalnym, Schwank oferuje 
zindywidualizowane, kompletne rozwiązania dla komercyjnych 
i przemysłowych systemów ogrzewania i klimatyzacji. 

Blisko 2,5 miliona zainstalowanych urządzeń w ponad 40 
krajach czyni firmę Schwank światowym liderem w sektorze 
gazowych promienników podczerwieni oraz wiodącym 
dostawcą systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Doświadczenie buduje zaufanie.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen


