
Schwank 
Gazowe pompy ciepła 
Ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie



Gazowe pompy ciepła Schwank
Made by Panasonic

Regulacja temperatury - np. chłodzenie latem i 
ogrzewanie zimą - jest coraz ważniejsze w zasto-
sowaniach komercyjnych i przemysłowych. Oprócz 
komfortu pracowników, powodem tego jest zapew-
nienie stałych temperatur  przez cały rok.
Rozwiązanie Schwank -
skuteczne i trwałe

Za pomocą pompy ciepła Schwank jeden układ
zarówno ogrzewa, jak i chłodzi. Główną
zaletą jest wydajność:  pomp ciepła oszczędzają
energię, ponieważ korzystają z odnawialnej, darmo-
wej energii otoczenia.

W przeciwieństwie do elektrycznych pomp ciepła, 
sprężarka obiegu chłodzenia gazowej pompy ciepła 
Panasonic  zasilana jest przez silnik gazowy.

Do ogrzewania lub chłodzenia, silnik gazowy używa 
gazu, a nie elektryczności
 jako źródła energii, co ma wiele zalet.

Chłodzenie i ogrzewanie ciepłem z otoczenia

Przechowywanie towarów wrażliwych na 
temperaturę, takich jak żywność, kosmetyki, 
materiały niebezpieczne lub produkty farmaceu
tyczne

Ogrzewanie i chłodzenie dla biur,
laboratoriów, ośrodków  badawczych i salonów.

Kontrola temperatury dla procesów termicznych, 
np. przy eksploatacji sprzętu wewnątrz bud-
ynków

Potencjalne aplikacje do kontroli tempera-
tury [ogrzewanie i chłodzenie] dla handlu i 
przemysłu:

Proporcja dostaw energii elektrycznej dla nowoczesnej elektrowni
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach używających węgla lub gazu ma wydajność około 40%.
Pozostałe 60% energii [głównie ciepła] przepada. Konsumenci płacą za tę stratę wliczając cenę energii elektry-
cznej. Gazowa pompa ciepła wykorzystuje nadmiar ciepła wytwarzanego przez silnik na miejscu. Pompa ciepła 
może być wykorzystywana w procesie ogrzewania lub jako dodatkowe źródło energii podczas chłodzenia.

60% 
Abwärme

40% 
Strom



Koszty energii i przykład zastosowania

Obiekty budowlane i techniczne

Porównanie gazowej pompy ciepła i elektrycznej pompy ciepła

Rysunek budynku z 
rozprowadzeniem  
jednostek wewnętrznych 
i instalacji zewnętrznej 
gazowej pompy ciepła

elektryczność 0,170 € / kWh
Gaz: 0,045 € / kWh

Zastosowanie: Regulacja temperatury w hali magazynowo-zamówieniowej 18...25°C
Rozmiar: 2.000 m²
Zainstalowany 
GHP:

2 Gazowe pompy ciepła na zewnątrz przed halą, na poziomie gruntu

Metoda dystrybucji: 10 IJednostki wewnętrzne w systemie VRF
Obciążenie grzew-
cze:

160 kW

Obciążenie 
chłodzące:

142 kW

Zużycie energii / koszty Schwank Rozwiązania alter-
natywne

Zużycie [kW]      
Elektryczność: 6.944 111.171

Nat. gaz: 260.222 12.750
Koszty operacyjne [€]: 
Elektryczność: 1.180 18.729

Nat. gaz: 11.710 574
Konserwacja: 2.313 1.500   
Razem: 15.203 € 20.803 €

1 2 3 4 5 6 7 8

10

120

20

130

30

140

40

150

50

160

60

170

70

180

230

80

190

240

90

200

250

100

210

110

220

2,75 przez lata

T €

przez lata



Quelle: BDEW

▪ Niższe koszty energii o około 30% - wykorzystanie
gazu ziemnego jako wygodne źródło energii

▪ Oszczędność kosztów dodatkowych inwestycji - np.
stacje transformatorowe, bez konieczności
obciążenia szczytowego, zasięg w trybie ogrzewa-
nia

▪ Zredukowane godziny pracy - bez dodatkowego
czasu działania  trybu odszraniania

▪ Jedno urządzenie do dwóch zastosowań
- chłodzenie i  ogrzewanie; możliwe nawet
jednocześnie

▪ Zmniejszenie wewnętrznego zużycia energii elektry-
cznej, unikając w ten sposób drogich szczytowych
obciążeń elektrycznych - usuwanie nadmiernego
obciążenia elektrycznego z sieci elektrycznej firmy

▪ Dłuższe interwały konserwacyjne dla kompletne-
go systemu - stosowanie trwałych komponentów,
pierwszy serwis wymagany dopiero po 10 000
godzin [odpowiednik około 3-4 lat - przy normalnym
użytkowaniu]

Cent Średnie ceny energii w cent/kWh[bez VAT].

Twoje korzyści w skrócie:

W porównaniu do elektrycznej pompy ciepła

Gaz ziemny - gaz 
płynny

Ogólna wydajność

Energia otoczenia

Ciepło silnika Odzysk ciepła
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Dwururowy system ECO G, GE Seria 3

Klasa wydajności [PS] 16 20 25 30
Stylistyka SU-16GE3E5 SU-20GE3E5 SU-25GE3E5 SU-30GE3E5
Wydajność chłodzenia kW 45 56 71 85

Pobór mocy [chłodzenie] kW 1,17 1,12 1,8 1,8

SEER 1,98 1,9 1,94 1,91

Gorąca woda w trybie chłodzenia [wylot 65 ° C] kW 23,6 29,1 36,4 46

Maks. COP [ciepła woda] 1,55 1,49 1,47

Zużycie gazu [chłodzenie] kW 41,1 52,1 67,2 84,1

Wydajność grzewcza STD / niska temperatura kW 50,0 / 53,0 63,0 / 67,0 80,0 / 78,0 95,0 / 90,0

Pobór mocy [ogrzewanie] 0,56 1,05 0,91 1,75

SCOP 1,36 1,33 1,3 1,33

Zużycie gazu [ogrzewanie] STD / niska temperatura kW 38,0 / 45,4 51,1 / 62,7 68,6 / 60,7 75,3 / 73,9

Zasilanie 230 / 1 / 50

Rozruszniki A 30

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 10

Ilość powietrza m³/h 22.200 25.200 27.600 27.600

Dźwięk Normalny / Szept dB[A] 80 / 77 84 / 81

Poziom ciśnienia akustycznego dB[A] 60 64 65

Wymiary H x W x D mm 2.255 x 1.650 x 1.000

Masa netto kg 765 870 880

Połączenia rurowe Połączenia instalacji 
rurowej

Zoll 1/2” / 5/8” 5/8” / 3/4” 3/4” / 7/8”

ssanie Zoll 1-1/8” / 1-1/4” 1-1/4 / 1-1/2”

Spaliny Zoll 3/4”

Króciec spustowy mm 25

Ciepła woda zapasy Rp 3/4”

Różnica wysokości [IU / OU] m 50

Prefiltlowany czynnik chłodniczy [R410A], kg / t CO2 - 11,5 / 24,0

Liczba połączeń w pomieszczeniach 26 33 41 50

Ograniczenia temperatury 
zewnętrznej

Chłodzenie [min./maks.] °C -10 – +43 TK

Ogrzewanie [min./maks.] °C -21 – +18 FK

▪ Zasilanie ciepłą wodą w trybie chłodzenia i grzania
zawiera określenie priorytetów DHW

▪ Wielosystemowy  z kombinacjami od 45 do 170 kW
[16 i 60 KM]

▪ 20% SEER i 10% SCOP i wciąż ulepszane
▪ Wskaźnik wydajności 50-200%
▪ Maksymalna długość przewodów 200 m
▪ Możliwość przyłączenia stacji chłodzącej
▪ Żądanie sterowania 0-10V przez połączenie ze ster-

ownikami innych firm [wymagane CZ-CAPBC2]
▪ Niebieskie wykończenie listew wymiennika ciepła
▪ 10 000 godzin między przeglądami silnika [3,2 lat]
▪ Opcja DX lub schłodzonej wody do wewnętrznej

wymiany ciepła

Highlights



ECO G-System z wodnym wymiennikiem ciepła 

Do zastosowaś grzewczych i chłodzścych

Highlights

▪ Temperatura wylotowa gorącej wody: 35 ° C - 55 ° C
▪ Temperatury wody zimnej: -15 ° C - +15 ° C
▪ Wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej z zabez-

pieczeniem przed zamarzaniem
▪ Zintegrowany 4-drogowy zawór zapewnia

przeciwdziałanie strumieni w trybie chłodzenia, jak
również w trybie ogrzewania

▪ Zintegrowany monitor przepływu
▪ Dostępna wersja z pompami o wysokiej wydajności

i bez nich

Wodny wymiennik ciepła z wysokowydajną pompą cyrkulacyjną SPAW-500WX4E5N SPAW-710WX4E5N
Wodny wymiennik ciepła bez wysokowydajnej pompy cyrkula-
cyjnej

SPAW-500WX4E5N2 SPAW-710WX4E5N2

Wydajność chłodzenia 50 67

Wydajność grzewcza przy + 7 ° C [A7 / W45] 60 80

Klasa energetyczna [ogrzewanie] przy W45 a

Wymiary H x W x D mm 1.010 x 570 x 960

Masa netto kg 145 180

Złącze rury wodnej Rp2 gwinty wewnętrzne [50 A]

Pompa o wysokiej wydajności zawarte w dostawie

Przepływ objętości wody [A7 / W45 / 40] m³/h 8,6 11,6

Strata ciśnienia [woda] kPa 37 29

Wewnętrzna objętość wody l 9 13

Min. Objętość wody w kole hydraulicznym l 500 750

Maks. Ciśnienie wody bar 6,86

Pojemność zintegrowanego grzejnika kW niedostępny

Moc wejściowa W 10 + [190 do 310 w przypadku 
pomp]

10 + [170 do 310 w przypadku 
pomp ]

Maksymalny prąd A 0,07 + [0,88 do 1,37 w przy-
padku pomp ]

0,07 + [0,85 do 1,37 w przy-
padku pomp]

Połączenia rurowe ciecze mm 18

gaz mm 28 35

Maksymalna długość rury [czynnik chłodniczy] m 170

Długość rury dla nominalnej wydajności m 7,5

Różnica wysokości [in / out] m 50 [AG wyższy], 35 [AG niski] 3

Zakres działania Otoczenie zewnętrzne °C –10 przez +43 / –21 przez +15,5

Wylot wody [chłodzenie / ogrze-
wanie]

°C –15 przez +15 / +35 przez +55

Jednostka zewnętrzna U-20GE3E5 U-30GE3E5

Poziom ciśnienia akustycznego dB[A] 60 65

Operowanie dźwięku dB 80 84

Wymiary H x W x D mm 2.255 x 1.650 x 1.000 2.255 x 2.026 x 1.000

Masa netto kg 765 880

Połączenia rurowe ciecz mm 16 18

gaz mm 28 35

Czynnik chłodniczy [R410A] kg 11,5 [dodatkowe napełnianie na miejscu wymagane]



System trzyrurowy ECO-G, Seria GF 2

Klasa wydajności  [PS] 16 20 25
Stylistyka SU-16GF2E5 SU-20GF2E5 SU-25GF2E5
Wydajność chłodzenia kW 45 56 71

Pobór mocy [chłodzenie] kW 0,71 1,02 1,33

EER [wartość kaloryczna [ni / ho] 1,48 / 1,64 1,40 / 1,55 1,15 / 1,28

Zużycie gazu [chłodzenie] kW 29,7 39,1 60,4

Wydajność grzewcza STD / niska temperatura kW 50 / 53 63 / 67 80 / 78

Pobór mocy [ogrzewanie] kW 0,6 0,64 0,83

COP [ni / ho] 1,51 / 1,68 1,46 / 1,62 1,48 / 1,64

Zużycie gazu [ogrzewanie] STD / niska temperatura kW 32,5 / 41,5 42,5 / 56,4 53,2 / 62,3

COP uśredniony 1,5 1,43 1,32

Zasilanie 230 / 1 / 50

Rozruszniki A 30

Maks. Pobór mocy A 3,36 4,87 6,22

Zalecany bezpiecznik A 20

Średnice kabli, zasilanie mm² 3 x 2,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB[A] 57 58 62

Wymiary H x W x D mm 2.273 x 1.650 x 1.000 [+80]

Masa netto kg 775 805

Połączenia rurowe Ciecze Zoll 3/4"

ssanie Zoll 1 1/8"

Spaliny Zoll Rp 3/4"

Króciec spustowy mm 25

Gorący gaz Zoll 7/8" 1”

Współczynnik wydajności wewnętrznej / zewnętrznej 50 – 200 %

Liczba połączeń w pomieszczeniach 24

Fabrycznie napełniony czynnik chłodniczy [R410A], kg / t CO2 -Äqu. 10,5 / 21,9 11,5 / 24,0

Ograniczenia temperatury 
zewnętrznej

Chłodzenie [min./maks.] °C –10° / +43 °C TK

Ogrzewanie [min./maks.] °C –21° / +15,5 °C FK

Highlights

▪ Elastyczne możliwości sterowania dzięki jednocz-
esnemu ogrzewaniu i chłodzeniu

▪ Zmniejszenie zużycia gazu przez silnik Millera
▪ Wskaźnik wydajności 50-200%
▪ Maksymalna dopuszczalna długość rurociągu wynosi

145 m
▪ Zredukowane zużycie energii elektrycznej dzięki

użyciu silnika prądu stałego
▪ Zwiększona wydajność częściowego obciążenia
▪ do 24 jednostek wewnętrznych
▪ Całkowita długość rury wynosi do 780 m
▪ Tryb cichy oferuje dalszą redukcję o 2 dB [A]
▪ Możliwość wykorzystania LPG jako źródła zasilania



Niemcy

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43  50735 Köln
Tel.: +49-[0]221-7176 0
Fax: +49-[0]221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Polska

Schwank Polska Sp.z o.o. 
ul. Wyzwolenia 27  43-190 Mikołów 
Tel.: +48-[0]32 20-105 85 
E-mail: info@schwank.pl 
Internet: www.schwank.pl

Schwank & Panasonic
Niemiecka inśynieria spełnia japośskś jakośś

Schwank: Ekspert w zakresie 
przemysłowych i komercyjnych 
rozwiązaą grzewczych

Schwank ma głębokie zrozumienie, jeśli chodzi o 

specjalne wymagania budownictwa przemysłowego 

i komercyjnego. Jako niemiecki producent dotrzy-

mujemy obietnicy dostarczenia produktów i usług 

spełniających najwyższe wymagania jakościowe. 

Gwarantujemy skuteczne działanie wszystkich nas-

zych produktów, które minimlizują emisję CO2.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

G
as

w
är

m
ep

um
pe

n/
8S

D
E

/1
./0

91
7 

[T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n]

Panasonic: Koncentracja na 
wydajnoąci i niezawodnoąci.
Pod względem gazowych pomp ciepła ,Panaso-
nic jest idealnym partnerem. W procesie rozwoju 
,przedsiębiorstwo kładło duży nacisk na wydajność, 
trwałość i wysoką jakość swoich produktów. Dzięki 
intensywnej kontroli jakości, rozwiązania grzewcze i 
chłodzące Panasonic spełniają najwyższe standar-
dy.




