
hybridSchwank
Technologie kondensacyjne i odzyskiwanie ciepła 
Wydajnie wykorzystuj efekty synergiczne



Trzy systemy - 
  większa wydajność
hybridSchwank jest synonimem i marką 
technologii kondensacyjnej Schwank i systemów 
odzyskiwania ciepła. Dzięki tetraSchwank, 
hybridSchwank hydro i hybridSchwank aero, 
inżynierowie Schwank stworzyli trzy systemy, za 
pomocą których technologie kondensacyjne 
i rozwiązania odzyskiwania ciepła mogą być 

wdrażane w niemal każdym kontekście.
Wszystkie systemy są indywidualnie dostosowane 
do wymagań konkretnego obiektu.
Cel: zwiększenie efektywności i ochrona 
środowiska.

hybridSchwanktetraSchwank

hydro aero



hybridSchwank  
Symbioza dwóch technologii.
Rozwiązania hybridSchwank to coś więcej niż 
tylko produkt. Jest to symbioza kilku wysoce 
wydajnych rozwiązań Schwank. Wysokowydajne 
systemy grzewcze są połączone z innowacyjnymi 
systemami odzysku ciepła.

Zaleta: każda technologia systemu jest 
niezależnym rozwiązaniem. Połączenie obu 
elementów tworzy synergię, która umożliwia 
podniesienie ogólnej efektywności energetycznej 
do 110%.



tetraSchwank łączy w sobie technologię odzysku 
ciepła i kondensacji, wydajne promienniki rurkowe 
Schwank i inteligentny system sterowania w 
najnowocześniejszy sposób z wydajnością do 
110%.

tetraSchwank wykorzystuje resztkową energię 
zawartą w spalinach i dostarcza ją z powrotem do 
pomieszczenia.
Cel inżynierów firmy Schwank: odzysk ciepła bez 
pośredniego medium lub magazynowanie dla 
jeszcze większej ogólnej wydajności.

tetraSchwank
Technologia skraplania dla systemów grzewczych z 
promiennikami rurowymi.

Palnik rurowy

Wymiennik ciepła spalin

Komin gazów wydechowych

Funkcja
System tetraSchwank jest zintegrowany z 
układem wydechowym promiennika rurowego 
Schwank.
Przy obciążeniu max. 50 kW odzyskuje energię 
cieplną zawartą w spalinach i dostarcza ją 
bezpośrednio do budynku.





tetraSchwank
Aplikacje
tetraSchwank odzyskuje utracone ciepło i 
sprawia, że jest ono bezpośrednio użyte bez 
przekazywania przez pośrednie medium.

tetraSchwank Air zapewnia również stały dopływ 
świeżego powietrza, ponieważ jest niezależny od 
otaczającego powietrza. To znacznie poprawia 
klimat w pomieszczeniu.

Dzięki temu system tetraSchwank jest numerem 
jeden, redukującym koszty eksploatacji w 
budynkach przemysłowych i komercyjnych jak 
również amortyzuje się w najkrótszym czasie.

Dach hali

Promiennik 
rurowy

Komin gazów 
wydechowych

Dopływ świeżego 
powietrza

Rekuperator
Regulator prędkości 
do pobierania 
świeżego powietrza
[opcjonalnie]

Wylot powietrza

tetraSchwank Air: 
koncepcja i tryb działania



Twoje zalety
W skrócie:

• Wykorzystanie darmowego ciepła spalin
• Wykorzystanie technologii kondensacji
• Zwiększenie mocy grzewczej hali do 110% [związane z Hi]
• Przyspieszenie okresu zwrotu kosztów
• Bezpośrednie ogrzewanie bez tymczasowego przechowywania
• tetraSchwank jest w 100% zgodny z ErP



hybridSchwank

hydro:
System hybridSchwank z wymiennikiem ciepła 
powietrze / woda jest przeznaczony do 
wykorzystywania i recyrkulacji energii zawartej w 
spalinach systemu ogrzewania podczerwienią.

Odzyskane ciepło można następnie wykorzystać w 
systemach ogrzewania wtórnego.

hydro: 

System hybrydowy o 
ogólnej sprawności do 
110%.

Wspólny układ 
wydechowy nagrzewnicy

Izolowane zbiorowe
rury wydechowe

Wymiennik ciepła 
powietrze / woda

Wspólny  wentylator 
wyciągowy

Komin gazów wydechowych

Zbiornik buforowy



hybridSchwank

aero:
Układ hybridSchwank z wymiennikiem ciepła 

powietrze / powietrze wykorzystuje i recyrkuluje 
energię zawartą w spalinach systemu ogrzewania 

podczerwienią i ciepło odpadowe wytwarzane 
w halach przemysłowych (na przykład ciepło 

odpadowe wytwarzane przez maszyny, systemy lub 
oświetlenie budynków). Odzyskanej energii można 

użyć do np. podgrzania świeżego powietrza.

aero: 
System hybrydowy, 

który podgrzewa 
świeże powietrze. 
prawie za darmo.

Wyciąg 
powietrza w 
pomieszczeniu

Promiennik 
jasny

Rury ciepła 
odpadowego

Dyfuzor 
wyporowy

Wymiennik ciepła 
powietrze / powi-
etrze

Spaliny i 
świeże powi-
etrze

Rury powietrza 
nawiewanego



hybridSchwank:

Twoje korzyści:
• Zwiększenie sprawności systemu grzewczego 

do łącznie 110%
• Do 50% niższe koszty energii
• Obniżenie kosztów eksploatacji podłączonych 

systemów grzewczych lub ciepłej wody
• Dostawa wstępnie ogrzanego świeżego 

powietrza
• Zintegrowane systemy sterowania z 

możliwością integracji w systemie zarządzania 
budynkiem

• 24 godziny pełnej obsługi przez zespół 
serwisowy Schwank

• Wysokiej jakości produkty “Made in Germany”



Ciepło 10%

Spaliny 8,7%

Ciepło konwekcyjne 11,0% 

Promieniowanie cieplne 80,3%

29,7%

Technologia kondensacji 
Schwank



Polska 

Schwank Sp. z o.o.
ul. Targowa 5 | 41-503 Chorzów 
Tel.: +48 [0]601 764 007
Fax: +48 [0]32 20105 56
E-mail: info@schwank.pl
Internet: www.schwank.pl

Innowacyjny. Doświadczony. Kompetentny.

Jako niemiecki producent, wyznajemy 
jedną zasadę: dostarczamy produkty i usługi 
najwyższej jakości.

Doświadczenie tworzy bezpieczeństwo.

Schwank jest uznanym na całym świecie 
producentem wysokiej jakości, ekonomicznie 
opłacalnych systemów grzewczych  i 
chłodzących. Jako lider na rynku gazowych 
promienników podczerwieni, Schwank ma 
duże doświadczenie w pracy z systemami 
grzewczymi.  150 000 zadowolonych klientów 
i ponad 2 miliony sprzedanych grzejników 
mówi samo za siebie. [patrz  odnośnik na www.
schwank.pl]

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

BEST OF
2017
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