
„Ogrzewanie z możliwością 
regulacji w jest bardzo wygod-
nym rozwiązaniem naszych 
obiektach  i dobrze radzi sobie 
z częstymi zmianami pogody. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
firmy Schwank.„

Mark Butchart, 
Dyrektor Prdukcji Air Nelson

Projekt

Air Nelson jest spółką całkowicie 
zależną od Air New Zealand działa-
jąca pod marką Air New Zealand. 
Linia lotnicza została uruchomiona w 
1976 roku i w roku 1984 rozpoczęła 
pierwsze usługi by połączyć się z Wel-
lington. Następnie sieć rozrosła się 
obejmując Nelson, Wellington, Auck-
land, Christchurch i innych krajowych 
odbiorców.

W 1995 roku Air New Zealand zaku-
pił Air Nelson, w którym działa 
23 Bombardierów Q300s stając się 
największym na świecie operatorem 
tego typu samolotów. Air New Zealand 
zainwestował w ostatnim czasie 
30 milionów dolarów w rozwój infra-
struktury lotniska Nelson i stworzenie 
w nim nowoczesnego zaplecza ser-
wisowego dla swoich linii lotniczych. 
Dziś cała flota samolotów ATR-72 
Mount Cook Airline, a także część 
sieci Air New Zealand, jest serwiso-
wana w zakładach Nelson.

Problem

Efektywność energetyczna, nieza-
wodność, możliwość regulacji, szybki 
czas reakcji i elastyczność były 
kluczowymi parametrami przy po-
dejmowaniu decyzji. W kursujących 
samolotach ma miejsce duża 
wymiana powietrza, co związane 
jest z częstym otwieraniem drzwi. 
Ponadto przylatujące zimne samo-
loty są jak bloki lodu będące bardzo 
trudnym środowiskiem dla konwen-
cjonalnych systemów grzewczych. 
Zrównoważenie tych nagłych strat 
ciepła i zapewnienie równomiernego 
rozkładu temperatury w hangarach 
było koniecznym wymogiem działu 
technicznego Air New Zealand.

Wyznaczeni inżynierowie z Air New 
Zealand oraz konsultanci z Welling-
ton mieli za zadanie wybranie syste-
mu, który spełniłby wymagania obu 
hangarów. Współpracując z zaufa-
nym partnerem - firmą Schwank w 
Nowej Zelandii, wybrano systemy 
promienników rurowych dla obu 
obiektów.
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Rozwiązanie

Po wybraniu firmy Schwank na 
dostawcę systemu ogrzewania dla 
obiektów Nelson, zainstalowano 
rurowe promienniki infraSchwank, 
mające sprostać opisanym wcześniej 
wyzwaniom.

Urządzenia zostały bez trudu 
wysłane do Nowej Zelandii poprzez 
Air New Zealand Cargo i dotarły na
miejsce szybciej niż wynosi przecięt-
ny czas realizacji dostawy. Promien-
niki są rozmieszczone w kilku stre-
fach ogrzewania wewnątrz każdego 
hangaru. Jako, że gaz ziemny jest 
niedostępny na nowozelandzkiej 
South Island, promienniki są zasilane 
gazem LPG. Instalacja i uruchomie-
nie zostały przeprowadzone przez 
lokalną firmę inżynierską. Wysoki 
poziom komfortu, możliwość regulacji 
stref i wydajne ogrzewanie poprzez 
promieniowanie przyczyniły się do 
obniżenia kosztów energii.

Wyniki

Finansowe, operacyjne i środowisko-
we rezultaty zainstalowania wysoko-
sprawnych systemów grzewczych 
Schwank były doskonałe i pozytyw-
ne.

Systemy są bardzo elastyczne, ze 
względu na ilość stref grzewczych. 
Personel naziemny jest zadowolony 
z doskonałych warunków pracy i nis-
kich rocznych kosztów eksploatacji. 
Ogrzewanie jest natychmiastowe a 
ustawione temperatury z łatwością 
są utrzymywane w miejscach  pracy. 
Systemy są corocznie serwisowane 
by zapewnić ich optymalną pracę i 
przedłużyć żywotność.

Inne referencje  związane z lotnict-
wem: United Airlines, Delta, UPS, 
EADS, WestJet, Air Berlin, Virgin 
Atlantic, Jet Aviation, Piper, Bombar-
dier I linie lotnicze w  USA, Kanadzie 
i Chinach.
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