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W opatentowanej komorze mieszania Delta 
powstaje jednorodna mieszanina gazowo-
powietrzna, która jest dostarczana do 
perforowanych płytek palnika [mieszanina jest 
podgrzewana w komorze Delta do ok. 300 ° C]. 
Mieszanina przepływa przez około 3600 otworów 
w każdej płytce palnika i jest tam zapalana. 
Mieszanina pali się tuż nad powierzchnią płytek i 
nagrzewa je.
Siatki promieniujące przed płytkami palnika 
prowadzą do „efektu ping pong“, przy którym 
promieniowanie cieplne jest odbijane z powrotem 
na płytki ceramiczne promiennika - pozytywnym 
tego efektem jest wzrost mocy promieniowania 
[patrz rys. po prawej]. Temperatura na powierzchni 
osiąga ok. 950 ° C przy niższym zużyciu gazu. 
Generowane jest promieniowanie podczerwone 
[zwane również promieniowaniem cieplnym]. 
Za pomocą reflektorów promieniowanie jest  
kierowane w dół w dedykowane miejsca na 
podłodze, gdzie ogrzewa ludzi, podłogę i 
przedmioty.

Zalety

Promienniki ceramiczne to zdecentralizowane 
urządzenia grzewcze na podczerwień zasilane 
gazem. W przeciwieństwie do instalacji 

centralnego ogrzewania, generują ciepło w 
miejscu, w którym jest ono potrzebne.

Zalety promienników ceramicznych:

• sprawdzona technologia
• szybki czas nagrzewania
• brak mediów pośrednich
• wysoka wydajność
• możliwość ogrzewania strefowego
• brak ruchu powietrza
• brak przeciągów/brak wznoszenia kurzu



Sterowanie

• w pełni modulowany
• Interfejs ModBus dla optymalnej kontroli

Materiał i konstrukcja reflektora

• zoptymalizowana pod kątem 
promieniowania geometria reflektora

• izolowana obudowa [tylko supraSchwank] 
minimalizująca konwekcyjne straty ciepła

• wysoki stopień odbicia aż do 95% dzięki 
FERAN

• trwała ochrona przed korozją

Izolacja reflektora [tylko dla supraSchwank]

• wysokiej jakości materiał izolacyjny 
[Promaglaf] zapewnia od 4 do 5 razy lepsze 
właściwości izolacyjne w porównaniu z 
izolacją konwencjonalną

• niemal nieograniczona żywotność dzięki 
materiałowi odpornemu na wysoką 
temperaturę

Opatentowana komora mieszania typu Delta

• podgrzewanie mieszanki gazowo-powietrznej 
do ok. 300°C dla dodatkowego zwiększenia 

wydajności
• jednorodna mieszanka gazu i powietrza do 

spalania
• optymalny uzysk energii   

 
Płytka ceramiczna palnika

• spalanie o niskiej emisji zanieczyszczeń 
[emisja NOx = 13 mg/kWh]

• odporność na wysoką temperaturę
• specjalny efekt głębi zwiększający moc 

promieniowania
• Własny dział rozwoju w firmie, 

wyprodukowano w Niemczech

Siatka promieniująca [tylko supraSchwank]

• Siatka promieniująca odporna na wysokie 
temperatury, wykonana ze stali chromowo-
niklowej

• promieniowanie cieplne jest odbijane od 
siatki promieniującej z powrotem na płytkę 
palnika [„efekt ping-pong“] i w ten sposób 
zwiększa się moc promieniowania

Systemy ogrzewania hal na 
podczerwień

Wyprodukowane w Niemczech
Innowacja z tradycją

W 1939 roku Günther Schwank 
opatentował promienniki 
ceramiczne, które do dziś 
charakteryzują się wysoką 
wydajnością i jakością. 
Zaprojektowane i produkowane 
w Niemczech, reprezentują wysoką jakość i 
trwałość - w ten sposób położono podwaliny 
pod pozycję lidera na światowym rynku.

Wszystkie promienniki ceramiczne są 
opracowywane we własnym centrum 
innowacji firmy w Kolonii. Doświadczenie 
z ponad 80-letniej tradycji znajduje 
odzwierciedlenie w każdym produkcie. 

Doradztwo, planowanie i realizacja

Każdy system grzewczy musi być dostosowany 
do specyficznych wymagań klienta. Nasi 
inżynierowie sprzedaży zapewniają wsparcie na 
każdym etapie projektu. Niezależnie od tego, 

czy chodzi o doradztwo, planowanie, realizację 
czy wsparcie posprzedażowe - 
Schwank wspiera Cię przez cały 
okres trwania  projektu.

Naszym celem jest 
wypracowanie rozwiązań, 
które w dłuższej perspektywie 
pozwolą zaoszczędzić koszty 
eksploatacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu 
komfortu pracowników. Schwank zapewnia 
wsparcie serwisowe, wydłużenie 
gwarancji aż do 15 lat – jest 
to prawdziwa obietnica 
sprawnego działania urządzeń. 

Zalety ceramicznych promienników o płynnej modulacji:

Guarantee



supraSchwank 

Najbardziej wydajny promiennik ceramiczny

supraSchwank

Zalety
• najwyższa sezonowa efektywność energetyczna do 99,1%*
• współczynnik promieniowania do 82,4% **
• współczynnik odbicia do 95%
• z pełną modulacją lub jednostopniowy
• obsługa ModBus dla zoptymalizowanej kontroli i łączności
• zwiększony współczynnik promieniowania dzięki połączonemu 

promieniowaniu i FERANOWI
• opatentowana komora mieszania Delta dla optymalnego uzysku 

energii
• w pełni izolowana obudowa i wysokiej jakości materiał izolacyjny 

[Promaglaf] dla maksymalnej wydajności promieniowania
• siatka promieniująca ze stali chromowo-niklowej odporna 

na wysokie temperatury dla zwiększenia wydajności   
promieniowania

supraSchwank jest najlepszym modelem 
wśród promienników ceramicznych
 - i to na całym świecie. Jego wyjątkowo 
wysoka energooszczędność sprawia, że jest 
numerem jeden. Jest to możliwe z jednej 

strony dzięki zastosowaniu najwyższej klasy 
technologii i wysokiej jakości materiałów. Z 
drugiej strony dzięki cechom konstrukcyjnym, 
takim jak komora mieszania Delta, która 
podgrzewa mieszankę gazowo-powietrzną.

[* Zmierzone zgodnie z DIN 419 dla supraSchwank 30]
[** Zmierzone zgodnie z DIN 419 dla  supraSchwank 30M]



primoSchwank

Najbardziej wszechstronny wśród promien-
ników ceramicznych 

Promiennik ceramiczny primoSchwank 
wyznacza branżowy standard w ogrzewaniu 
na podczerwień: gwarantuje bardzo dobrą 
sezonową efektywność energetyczną 
i współczynnik promieniowania. Wśród 
promienników Schwank, primoSchwank ma 
przewagę, gdy wymagana jest niewielka 

inwestycja, a oczekiwany jest wysoki komfort 
ogrzewania. Optymalizacja powierzchni 
promieniowania i mieszanki gazowo-
powietrznej [podgrzanej wstępnie przez 
opatentowaną komorę mieszania Delta] 
sprawia, że jest to najlepszy promiennik w 
swojej klasie.

primoSchwank

Zalety
• najwyższa sezonowa efektywność energetyczna do 95%*
• współczynnik promieniowania do 72,9% **
• z pełną modulacją lub jednostopniowy
• obsługa ModBus dla zoptymalizowanej kontroli i łączności
• zwiększony współczynnik promieniowania dzięki połączonemu 

promieniowaniu
• opatentowana komora mieszania Delta dla optymalnego 

uzysku energii

[* Zmierzone zgodnie z DIN 419 dla primoSchwank 30]
[** Zmierzone zgodnie z DIN 419 dla primoSchwank 40M]



supraSchwank
Najbardziej wydajny promiennik ceramiczny

Zastosowania promienników 
ceramicznych

Przemysł | Handel | Logistyka





primoSchwank
Najbardziej wszechstronny wśród promienników





supraSchwank
Model premium

Sezonowa efektywność energetyczna*
6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Nominalne obciążenie 
cieplne [kW] przy NCV 4,6 4,6 7,7 7,7 11,5 11,5 15,4 15,4 23,1 23,1 30,8 30,8

Minimalne obciążenie cie-
plne [kW] przy NCV / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Sprawność cieplna, GCV 
[%] 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Sprawność cieplna, GCV 
[%], przy minimalnym ob-
ciążeniu cieplnym

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Współczynnik promienio-
wania RF, NCV [%], nomi-
nalne obciążenie cieplne

75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

Sezonowa efektywność 
energetyczna [%] 90,6 95,9 91,5 96,8 92,0 97,4 93,0 98,4 93,8 99,1 93,0 98,4

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

Korzyści: 

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

siatka promieniująca

połączone promieniowanie dla wysokiego 
współczynnika promieniowania

Wyprodukowane w Niemczech



• Podłączenie elektryczne   
Prąd przemienny jednofazowy 230 V, N, 
PE; 50 Hz [ok. 45 VA]

• Podłączenie gazu   
Nypel R 1/2 „[gwint zewnętrzny]

• Montaż  
Urządzenie mocuje się do sufitu w 4 
punktach zawieszenia za pomocą linek 
stalowych lub do ściany pod kątem za 
pomocą wsporników ściennych [akcesoria].

• Odprowadzenie spalin   
pośrednio zgodnie z DIN EN 13410 

6 10 15 20 30 40
Nominalne obciążenie cieplne [kW]
Gaz ziemny E/Lw * ** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
LPG*** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
Pobór gazu 
Gaz ziemny E/Lw [m³/h] * ** 0,46 / 0,54 0,77 / 0,90 1,15 / 1,34 1,54 / 1,80 2,32 / 2,70 3,08 / 3,59
Gaz płynny [kg/h] *** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40
Waga 19,40 18,40 23,80 30,40 39,40 35,80
Wymiary
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
Oznaczenie CE CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. ciśnienie dyspozycyjne 

Butan

Jednostop-
niowy 

W pełni  
modulowany

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Maks. ciśnienie dyspozycyjne gaz 
ziemny/gaz płynny: 100 mbar

Gaz ziemny 
GZ50/E

Gaz ziemny 
GZ41,5/LwA

Propan



primoSchwank
Do wszechstronnego zastosowania

Sezonowa efektywność energetyczna*
10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Nominalne obciążenie 
cieplne [kW] przy NCV 9,7 9,7 14,5 14,5 19,4 19,4 29,1 29,1 38,8 38,8

Minimalne obciążenie 
cieplne [kW] przy NCV / 5,7 / 8,7 / 11,6 / 17,5 / 23,3

Sprawność cieplna, GCV 
[%] 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Sprawność cieplna, GCV 
[%], przy minimalnym ob-
ciążeniu cieplnym

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Współczynnik promienio-
wania RF, NCV [%], nomi-
nalne obciążenie cieplne

63,8 62,1 66,2 64,4 69,5 67,5 69,5 67,5 71,4 69,3

Sezonowa efektywność 
energetyczna [%] 85,5 91,0 86,9 92,3 88,6 94,0 88,7 94,1 89,6 95,0

[* Pomiar zgodnie z 2015/1188 Komisji Europejskiej dla primoSchwank 40 / M

Korzyści:

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



10 15 20 30 40
Nominalne obciążenie cieplne [kW]
Gaz ziemny E/Lw * ** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
LPG*** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
Pobór gazu 
Gaz ziemny E/Lw [m³/h] * ** 0,97 / 1,13 1,45 / 1,69 1,95 / 2,26 2,92 / 3,40 3,90 / 4,53
Gaz płynny [kg/h] *** 0,76 1,13 1,52 2,28 3,01
Waga 11,40 15,40 18,90 24,40 32,40
Wymiary
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
Oznaczenie CE CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. ciśnienie dyspozycyjne 

Jednostop-
niowy 

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Maks. ciśnienie dyspozycyjne gaz 
ziemny/gaz płynny: 100 mbar

• Podłączenie elektryczne   
Prąd przemienny jednofazowy 230 V, N, 
PE; 50 Hz [ok. 45 VA]

• Podłączenie gazu   
Nypel R 1/2 „[gwint zewnętrzny]

• Montaż  
Urządzenie mocuje się do sufitu w 4 
punktach zawieszenia za pomocą linek 
stalowych lub do ściany pod kątem za 
pomocą wsporników ściennych [akcesoria].

• Odprowadzenie spalin   
pośrednio zgodnie z DIN EN 13410 

W pełni  
modulowany

Butan

Gaz ziemny 
GZ50/E

Gaz ziemny 
GZ41,5/LwA

Propan



Innowacja. Doświadczenie. Kompetencje. 

Od dziesięcioleci nazwa Schwank jest synonimem 
ekonomicznych systemów ogrzewania i chłodzenia hal o 
wysokiej jakości.
Jako lider na rynku gazowych systemów grzewczych na 
podczerwień, Schwank ma ogromne doświadczenie. 
Ponad 200 000 zadowolonych klientów i ponad 2,5 miliona 
zainstalowanych urządzeń mówią same za siebie.

Jako niemiecki producent podtrzymujemy nasze dążenie do 
dostarczania produktów i usług najwyższej jakości. Każdy z 
naszych produktów gwarantuje ekonomiczną eksploatację z 
minimalizacją emisji CO2 i NOx.

Doświadczenie budzi zaufanie.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

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


