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Płyta czołowa reflektora

Rury promiennikowe

Przewód spalinowy

Reflektory

Zasada działania

Palnik

Palnik gazowy wytwarza płomień wewnątrz 
rur promiennikowych. Płomień nagrzewa rury 
promiennikowe od 550 aż do 700 ° C. Energia 
ta jest uwalniana do pomieszczenia w postaci 
promieniowania podczerwonego i cieplnego. 
Właściwy proces spalania odbywa się w 
zamkniętym obiegu.

Rury promiennikowe

Ze względu na kaloryzację w procesie 
obróbki cieplnej, rury mają wysoką ochronę 
antykorozyjną, co poprawia właściwości 
emisyjne. Turbulatory optymalizują oddawanie 
ciepła.

Reflektor

Reflektory znajdujące się nad rurami 
promiennikowymi zapewniają odbicie 
promieniowania cieplnego do obszaru 
ogrzewanego. Aby zapewnić jak największą 
wydajność i jak najmniejszą utratę ciepła, 
reflektory są pokryte aluminium, a korpus 
reflektora jest zamknięty - osiągając w ten 
sposób stopień odbicia 95%.

Dzięki zamkniętej formie korpusu reflektora 
promienniki otoczone są poduszką ciepłego 

powietrza, co sprzyja dodatkowemu wydzielaniu 
ciepła [dodatkowo zwiększa to efektywność 
energetyczną urządzeń].

Reflektory wysokowydajnych promienników, 
takich jak calorSchwank i deltaSchwank, mają 
również odporną na wysoką temperaturę 
izolację termiczną reflektora ketor [stosowane są 
w technice kosmicznej].
Podobnie jak w przypadku izolacji cieplnej 
budynku, izolowany reflektor zapobiega 
niepotrzebnym stratom ciepła.

Schwank oferuje trzy modele promienników 
rurowych, różniących się wydajnością:

A. deltaSchwank 

 B. calorSchwank 

 C. infraSchwank 



Technologia palników
Opcja pełnej modulacji

deltaSchwank - modulacja w standardzie
Aby zapewnić osiągnięcie żądanej 
temperatury docelowej w każdych warunkach, 
system ogrzewania jest zawsze projektowany 
w oparciu o lokalną minimalną temperaturę 
powietrza zewnętrznego.

Jednakże dni z bardzo niskimi temperaturami 
obecnie rzadko występują, więc systemy 
grzewcze najczęściej są przewymiarowane 
dla co najmniej  85% wszystkich dni i dlatego 
ogrzewanie powinno działać z częściowym 
obciążeniem przez prawie cały okres grzewczy.
Bezstopniowe, w pełni modulowane 
promienniki najlepiej spełniają to zadanie, 
ponieważ tylko one są najbardziej 
odpowiednim i ekonomicznym sposobem na 

efektywne i komfortowe ogrzewanie. Tylko 
one mogą idealnie dopasować swoją moc 
grzewczą do rzeczywistego zapotrzebowania. 
Podczas, gdy konwencjonalne, 
jednostopniowe palniki uzyskują regulację 
poprzez cykle włączania/wyłączania, systemy 
grzewcze deltaSchwank modulują pracę 
palinka w sposób ciągły i to w standardzie!

W mieszance gazowo-powietrznej 
objętość gazu i powietrza jest dynamicznie 
dostosowywana do danego zapotrzebowania, 
co zapewnia najbardziej energooszczędne 
spalanie. Czyste. Wydajne. Zrównoważone.

Zalety pełnej modulacji promienników rurowych:

Dostosowanie odpowiedniego stosunku ilości gazu i powietrza w komorze spalania do 
aktualnego zapotrzebowania na ciepło zwiększa efektywność energetyczną o około 14%.

Żywotność systemu grzewczego jest znacznie zwiększona, ponieważ częste
cykle włączania/wyłączania i związane z nimi zużycie mogą być zredukowane nawet o 43%.

bezstopniowa płynna modulacja

bez modulacji lub z modulacją skokową



deltaSchwank - rewolucyjne podejście do 
technologii promienników rurowych

99,1% Sezonowej efektywności 
energetycznej

Czyste, wydajne i trwałe

W pełni modulujący silnik EC do 
bezstopniowego dostosowania 
wydajności do rzeczywistego 
zapotrzebowania na ciepło

Palnik bluTek z 
odporną na wysoką 
temperaturę komorą 
spalania

Palnik nadmuchowy z 
dynamiczną regulacją ilości 
gazu i powietrza do spalania

Połączenie Modbus do 
integracji z BMS

Komora spalania odporna na 
bardzo wysokie temperatury
Rura płomieniowa ze stali 
nierdzewnej

Zoptymalizowana geometria reflektora, 
w pełni izolowana z dodatkowym  
reflektorem pośrednim



Delta: maksymalne skupienie się na 
korzyściach dla klienta

Wydajny palnik bluTek z odporną na wysoką 
temperaturę komorą spalania ze stali nier-  
dzewnej
Opatentowany palnik bluTek generuje 
ciepło w odpornej na wysoką temperaturę 
komorze spalania ze stali nierdzewnej. Ciepło 
to przekazywane jest do rur promiennika.  
Specjalna budowa palnika powoduje 
wyjątkowe rozprowadzanie ciepła i chłodzenie 
płomienia - skutkiem czego jest redukcja NOx w 
spalinach aż do 35 mg/kWh 

Oszczędność energii dzięki mieszance gazowo-
powietrznej

Moc promiennika deltaSchwank można idealnie 
dostosować do aktualnego zapotrzebowania 
na ciepło, co oszczędza energię i zwiększa 

komfort w hali. Podawana nadmuchowo 
mieszanka gaz-powietrze zapewnia optymalny 
stosunek tych dwóch składników - w ten sposób 
unika się nadmiaru powietrza w mieszance, a co 
za tym idzie strat energii.

95% sprawności radiacyjnej 

Reflektor promiennika deltaSchwank wykonany 
jest z FERANU [blacha stalowa platerowana 
aluminium]. Dzięki geometrii reflektora, 
opracowanej w laboratoriach Stowarzyszenia 
Fraunhofer, promiennik rurowy deltaSchwank 
osiąga współczynnik sprawności radiacyjnej aż 
95%.

Zalety

• do 99,1% sezonowej efektywności energe-
tycznej* zgodnie z ErP

• współczynnik promieniowania przy nominal-
nej mocy cieplnej aż do 83,7% **

• bezstopniowa regulacja modulowana w 
standardzie

• duży zakres modulacji między 40-100% [po-
prawa komfortu]

• opatentowany palnik bluTek
• palnik o specjalnej konstrukcji 
• komora spalania ze stali nierdzewnej
• spaliny chłodzone na  metalowej siatce na 

palniku
• Palniki o niskiej emisji NOx- emisja 

zanieczyszczeń 35 mg/kWh
• nadmuchowe mieszanie gazu i powietrza
• mieszanina gazu i powietrza zawsze dobra-

na optymalnie do spalania, bez strat energii 
- bez nadmiaru powietrza

• stała efektywność spalania w całym zakresie 
regulacji

• wentylator nadmuchowy z bezszczotkowymi 
silnikami EC - oszczędność energii o około 
72%

• unikalna geometria reflektora
• kaloryzowane rury promiennika

[* zmierzone zgodnie z 2015/1188 w deltaSchwank 1260U].
[** zmierzone zgodnie z DIN EN 416 przy deltaSchwank 950U].
[*** wartość średnia odnosząca się do wartości opałowej brutto].



calorSchwank i infraSchwank

Ekonomiczne, zrównoważone i wydajne

calorSchwank

W przeciwieństwie do konwencjonalnych 
urządzeń, palnik calorSchwank jest 
dostępny z modulacją - pozwala to na 
ekonomiczne i długotrwałe użytkowanie 
urządzenia. calorSchwank - podobnie 
jak wszystkie inne produkty Schwank - jest 
produkowany w Niemczech.  Łączy on w sobie 
zoptymalizowane spalanie na ceramicznej 
płycie palnika ze sprawdzoną konstrukcją 
rur promieniujących i w pełni izolowanymi 
reflektorami. Dzięki temu urządzenie zapewnia 
wysoką sezonową efektywność energetyczną, 
a tym samym zauważalną oszczędność energii 
w porównaniu z konwencjonalnymi systemami 
grzewczymi.
infraSchwank

infraSchwank wyznacza ekonomiczny standard 
branżowy dla promienników Schwank. Różnica 
w stosunku do calorSchwank polega na tym, 
że reflektor infraSchwank nie jest izolowany.

infraSchwank

calorSchwank

Wzorzec efektywności energetycznej

Zalety 

 ▪ do 82,9% sezonowej efektywności 
energetycznej*

 ▪ 60,2% współczynnik promieniowania 
przy nominalnej mocy cieplnej **

 ▪ z pełną modulacją lub   
jednostopniowy

Zalety  
• do 89,9% sezonowej efektywności 

energetycznej*
• 70,8% współczynnik promieniowania 

przy nominalnej mocy cieplnej **
• z pełną modulacją lub 

jednostopniowy
• całkowicie izolowany   

reflektor

[* zmierzone zgodnie z 2015/1188 w calorSchwank D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].
** zmierzone zgodnie z DIN EN 416 przy VRT D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].

Izolacja reflektora odporna na   
wysokie temperatury



Elektroda zapłonowa i 
jonizacyjna

Kołnierz

Spaliny

Rura 
promiennikowa

Ceramiczna płytka 

Mieszanka 
gazowo-powietrzna

Ustnik palnika

Dysza palnika

Presostat różnicowy

Wentylator nadmuchowy

Powietrze do 
spalania

Elektrozawór gazu 

Gaz

Technologia palnika infraSchwank / calorSchwank

Palnik Whisper-Jet w calorSchwank & infraSchwank

Palnik Whisper-Jet został opracowany specjalnie 
na potrzeby klienta i zoptymalizowany pod kątem 
niskoemisyjnego i oszczędnego spalania mieszanki 
gazowo-powietrznej.
Ustnik palnika zapewnia bardzo długi, laminarny 
płomień, a tym samym równomierne przenoszenie 
ciepła do promiennika.

Wszystkie palniki promienników  rurowych Schwank 

są standardowo podłączone pod ModBus.  
W połączeniu ze specjalnie opracowanym 
centralnym systemem sterowania SchwankControl 
Touch, umożliwiają one indywidualne sterowanie 
każdym promiennikiem i odczyt komunikatów 
o usterkach, a także wczesne wykrywanie 
błędów. Oczywiście dotyczy to również modelu 
deltaSchwank.

Palnik Whisper Jet

Niezastąpiony palnik marki Schwank



System spalinowy

Systemy spalinowe dla każdego zastosowania

Oferujemy Państwu indywidualnie obliczone i certyfikowane systemy odprowadzania spalin, które w 
zależności od zastosowania i wymogów gwarantują niezawodne funkcjonowanie.

Niezależne od powietrza w 
pomieszczeniu kominy poje-
dyncze [system LAS]   
System C

oszczędność energii dzięki wstępnemu 
podgrzewaniu powietrza do spalania

czyste powietrze do spalania z zewnątrz

idealne rozwiązanie przy zanieczyszczonym 
powietrzu w pomieszczeniu

wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej

Zależne od powietrza w 
pomieszczeniu kominy  
pojedyncze
System B

wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej

Komin podwójny

wersja z jednym wyjściem na dach na 
dwa urządzenia

z wlotem lub bez 
wlotu powietrza do spalania z zewnątrz

wykonane z aluminium lub stali 
nierdzewnej

Zbiorowy system spalinowy
System F - herringbone

połączenie przewodów spalinowych 
promienników rurowych w jeden 
system

tylko jeden punkt pomiarowy i tylko 
jeden komin przechodzący przez strop 



Systemy spalinowe dla każdego zastosowania Odzysk ciepła ze spalin

Technologia kondensacyjna

tetraSchwank i hybridSchwank łączą w 
nowoczesny sposób odzysk ciepła,
wykorzystanie wartości opałowej, wydajne 
promienniki rurowe Schwank i inteligentne 
sterowanie w jeden system ogrzewania hali o 
sprawności do 110%.

 

B. hybridSchwank

Podobnie jak tetraSchwank, hybridSchwank 
wykorzystuje ciepło resztkowe zawarte w 
spalinach, w tym ich wartość opałową. 
Odzyskane ciepło można łatwo wykorzystać 
w  innych procesach takich jak ogrzewanie 
pomieszczeń lub na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej.

System odzysku ciepła

tetraSchwank

hybridSchwank

wykorzystanie wartości opałowej spalin do 
odzysku ciepła

wydajność systemu do 110% w połączeniu z 
wydajnymi systemami promienników rurowych  
Schwank

Zalety tetraSchwank i hybridSchwank

A. tetraSchwank

tetraSchwank wykorzystuje energię resztkową 
zawartą w spalinach. Cel inżynierów Schwank to: 
odzysk ciepła bez pośredniego magazynowania 
i medium, bezpośrednio na miejscu. Przy 
podłączonym obciążeniu maks. 50 kW odzyskuje 
energię cieplną zawartą w spalinach w procesie 
przeciwprądowym i natychmiast przekazuje ją z 
powrotem do budynku.

Dzięki tetraSchwank technologię kondensacji 
można połączyć z dopływem świeżego powietrza z 
zewnątrz do budynku.



Promiennik rurowy
Wymyślony na nowo

deltaSchwank

infraSchwank

Zrównoważony

calorSchwank
Wszechstronny

Standard w przemyśle



do 99,1% sezonowej efektywności 
energetycznej*
83,7% współczynnik promieniowania przy 
nominalnej mocy cieplnej**
35 mg / kWh NOx

bezstopniowa regulacja modulowana w 
standardzie

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

wersja modulowana i jednostopniowa

[* Mierzone zgodnie z 2015/1188 w deltaSchwank 1260U].
[** Zmierzone zgodnie z DIN EN 416 przy deltaSchwank 950U].

[* Pomiar zgodnie z 2015/1188 w infraSchwank D50 / M + L].
** Zmierzone zgodnie z DIN EN 416 w infraSchwank D50 / M + L].

do 89,9% * sezonowej efektywności 
energetycznej
70,8% ** sprawność radiacyjna w odniesieniu 
do wartości opałowej
132 mg / kWh NOx

wersja modulowana i jednostopniowa

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



deltaSchwank
Zrównoważony

Twoje korzyści:

do 99,1% sezonowej efektywności 
energetycznej*

wysoce efektywny reflektor wykonany z 
FERANu o współczynniku promieniowania do 
83,7%

obudowa reflektora całkowicie izolowana, 
aby zminimalizować konwekcyjne straty 
ciepła

unikalna geometria reflektora [95% odbicia]

bezstopniowa regulacja modulowana w 
standardzie

zakres modulacji od 40% do 100% dla 
idealnego dostosowania mocy do 
zapotrzebowania na ciepło

sterowanie ModBus dla zoptymalizowanego 
sterowania i nadzoru

do 55% mniej NOx [35 mg / kWh] i do 20% 
mniej CO2

* zmierzone zgodnie z normą DIN EN 416 w laboratorium testowym DVGW.

Sezonowa efektywność energetyczna*
310U 320U 625U 635U 950U 1260U

Nominalne obciążenie 
cieplne [kW] 10,0 20,0 25,0 35,0 48,0 58,0

Minimalne obciążenie 
cieplne [kW] 7,5 10,0 12,5 17,5 25,0 29,0

Przewodność cieplna 
Wartość opałowa, HI [%], 
obciążenie nominalne

96,3 92,4 92,1 89,8 91,4 92,2

Wartość opałowa, HS [%], 
częściowe obciążenie 96,8 96,3 95,3 87,2 92,9 89,8

Współczynnik promienio-
wania, HI [%], częściowe 
obciążenie

80,9 80,6 82,2 83,2 82,0 83,4

Współczynnik promienio-
wania, HI [%], obciążenie 
nominalne

80,6 78,1 80,3 78,6 83,7 80,9

Sezonowa efektywność 
energetyczna [%] 97,3 99,0 98,9 97,4 97,6 99,1



Wymiary deltaSchwankMin. ciśnienie przyłączeniowe

Propan

Gaz ziemny H

Gaz ziemny L

Wymiary 310 320 625 635 950 1260
A [mm] 626
B [mm] 3184 6102 9130 12055
C [mm] 3810 6728 9756 12681
kg 114 181 186 254 326

310 320 625 635 950 1260
Nominalne obciążenie 
cieplne [kW]

10 20 25 35 48 58

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny H / GZ50 
[m³/h]

1,50 2,00 2,51 3,51 4,81 5,82

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny L / GZ41,5 
[m³/h]

1,17 2,33 2,92 4,08 5,60 6,77

Zapotrzebowanie na 
propan / LPG [kg/h]

0,78 1,55 1,94 2,72 3,73 4,51

Maks. ciśnienie 
przyłączeniowe [gaz 
ziemny/propan]

65 mbar

Podłączenie powietrza 
nawiewanego / spalin 
[mm]

100

Pobór mocy [W] 30 45 55 75 175 300
Klasa ochrony IP 20
Przyłącze gazowe [ze-
wnętrzne]

R1/2” R3/4”

Połączenie elektryczne 230 V / 50 Hz ~
Zapłon / jonizacja zapłon iskrowy i monitorowanie jonizacji przez automatyczne sterowanie 

palnikiem
Znak CE CE-0085CS0487

15-50 kW 60 kW



calorSchwank
Wszechstronny

Twoje korzyści:

* zmierzone zgodnie z DIN EN 416 w laboratorium testowym DVGW.

sezonowa efektywność energetyczna do 
89,9% *

reflektor, w pełni izolowany dla 
współczynnika promieniowania do 70,8%

wersja modulowana i jednostopniowa

sterowanie ModBus dla 
zoptymalizowanego sterowania i nadzoru

Sezonowa efektywność energetyczna*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50

M+L
60/1 

L
60 

M+L
Nominalne obciążenie cie-
plne [kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimalne obciążenie cieplne 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Przewodność cieplna Wartość 
opałowa, HI [%], obciążenie 
nominalne

90,2 90,2 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 91,1 91,1 91,6 91,6

Wartość opałowa, HS [%], 
częściowe obciążenie / 89,9 / 89,7 / 89,9 / 89,8 / 91,0 / 91,1

Współczynnik promieniowa-
nia, HI [%], częściowe ob-
ciążenie

67,2 67,2 70,2 70,2 69,8 69,8 72,7 72,7 71,4 71,4 70,2 83,4

Współczynnik promieniowa-
nia, HI [%], obciążenie nomi-
nalne

/ 66,7 / 69,5 / 69,2 / 71,8 / 70,8 / 69,5

Sezonowa efektywność 
energetyczna[%] 81,2 83,9 82,9 85,4 83,3 85,8 84,8 87,0 85,3 87,8 85,4 87,2

Sezonowa efektywność energetyczna*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U
Nominalne obciążenie cieplne 
[kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimalne obciążenie cieplne 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Przewodność cieplna Wartość 
opałowa, HI [%], obciążenie 
nominalne

93,4 93,4 93,4 93,4 92,6 92,6 92,9 92,9 92,2 92,2 92,6 92,6

Wartość opałowa, HS [%], 
częściowe obciążenie / 93,8 / 93,9 / 92,1 / 93,2 / 91,8 / 92,2

Współczynnik promieniowania, 
HI [%], częściowe obciążenie 69,8 69,8 70,2 70,2 70,2 70,2 69,2 69,2 70,8 70,8 70,6 70,6

Współczynnik promieniowa-
nia, HI [%], obciążenie nomi-
nalne

/ 69,2 / 70,8 / 71,0 / 68,3 / 70,0 / 69,7

Sezonowa efektywność 
energetyczna[%] 85,5 88,8 86,1 89,9 85,8 88,7 85,9 88,6 86,1 88,3 86,5 88,4



Wymiary calorSchwank U Wymiary calorSchwank LL

Wymiary calorSchwankMin. ciśnienie przyłączeniowe

Propan

Gaz ziemny H

Gaz ziemny L

Wymiary 15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13628 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 68 95 119 171 221 79 112 161 205 222 219 306 335

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Nominalne obciążenie 
cieplne [kW]

15 19 29 39 49 60

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny H / GZ50 
[m³/h]

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny L / GZ41,5 
[m³/h]

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Zapotrzebowanie na 
propan / LPG [kg/h]

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Maks. ciśnienie 
przyłączeniowe [gaz 
ziemny/propan]

60 mbar

Podłączenie powietrza 
nawiewanego / spalin 
[mm]

100

Pobór mocy [W] 104 91
Klasa ochrony IP 20
Przyłącze gazowe [ze-
wnętrzne]

R1/2” R3/4”

Połączenie elektryczne 230 V / 50 Hz ~
Zapłon / jonizacja zapłon iskrowy i monitorowanie jonizacji przez automatyczne sterowanie 

palnikiem
Znak CE CE-0085BO0037



infraSchwank
Standard w przemyśle

Twoje korzyści:

* zmierzone zgodnie z normą DIN EN 416 w laboratorium testowym DVGW.

Sezonowa efektywność energetyczna do 
82,9%*

reflektor dla  współczynnika 
promieniowania do 60,2%

wersja modulowana i jednostopniowa

sterowanie ModBus dla 
zoptymalizowanego sterowania i nadzoru

Sezonowa efektywność energetyczna*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50 

M+L
60/1 

L
60 

M+L
Nominalne obciążenie cie-
plne [kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimalne obciążenie cie-
plne [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Przewodność cieplna War-
tość opałowa, HI [%], ob-
ciążenie nominalne

90,6 90,6 90,0 90,0 91,4 91,4 91,8 91,8 91,4 91,4 91,4 91,4

Wartość opałowa, HS [%], 
częściowe obciążenie / 91,0 / 90,5 / 91,4 / 92,2 / 91,7 / 91,6

Współczynnik promienio-
wania, HI [%], częściowe 
obciążenie

55,7 55,7 56,9 56,9 59,9 59,9 59,1 59,1 60,2 60,2 59,4 59,4

Współczynnik promieniowa-
nia, HI [%], obciążenie nom-
inalne

/ 55,2 / 56,4 / 59,4 / 58,6 / 59,7 / 58,9

Sezonowa efektywność ener-

getyczna [%]
75,7 79,0 76,2 79,4 79,5 82,3 79,7 82,7 80,2 82,9 79,8 82,2

Sezonowa efektywność energetyczna*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U
Nominalne obciążenie cie-
plne [kW] 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Minimalne obciążenie cie-
plne [kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Przewodność cieplna War-
tość opałowa, HI [%], ob-
ciążenie nominalne

92,0 92,0 92,4 92,4 91,7 91,7 91,8 91,8 92,4 92,4 92,0 92,0

Wartość opałowa, HS [%], 
częściowe obciążenie / 92,4 / 92,4 / 92,1 / 92,4 / 92,7 / 92,2

Współczynnik promienio-
wania, HI [%], częściowe 
obciążenie

55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Współczynnik promieniowa-
nia, HI [%], obciążenie nom-
inalne

/ 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Sezonowa efektywność ener-

getyczna [%]
77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8



Wymiary infraSchwank

Wymiary infraSchwank U Wymiary infraSchwank LL

Propan

Gaz ziemny H

Gaz ziemny L

Min. ciśnienie przyłączeniowe

Wymiary 15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13627 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245

15 U/L 20 U/L 30 U/L 40 U/L 50 U/L 60 U/L
Nominalne obciążenie 
cieplne [kW]

15 19 29 39 49 60

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny H / GZ50 
[m³/h]

1,50 1,91 2,91 3,91 4,92 6,02

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny L / GZ41,5 
[m³/h]

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72 7,00

Zapotrzebowanie na 
propan / LPG [kg/h]

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81 4,66

Maks. ciśnienie 
przyłączeniowe [gaz 
ziemny/propan]

60 mbar

Podłączenie powietrza 
nawiewanego / spalin 
[mm]

100

Pobór mocy [W] 104 91
Klasa ochrony IP 20
Przyłącze gazowe [ze-
wnętrzne]

R1/2” R3/4”

Połączenie elektryczne 230 V / 50 Hz ~
Zapłon / jonizacja zapłon iskrowy i monitorowanie jonizacji przez automatyczne sterowanie 

palnikiem
Znak CE CE-0085BO0037



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


