
„Zdecydowaliśmy się na 
hybridSchwank ponieważ 
doskonale łączy ekonomię 
z ekologią. – zgodnie z pre-
zentowanymi przez nas 
wartościami.“

Florian Schweiger,
dyrektor zarządzający

Projekt

Połączenie tradycji i supernowoczes-
ności nie jest kontrowersyjne, o 
czym przekonała się firma Bauer. 
Została założona w 1950 roku jako 
warsztat naprawiający silniki; jednak 
teraz ta firma rodzinna zatrudnia 
230 pracowników i obejmuje cztery 
linie produktów: Centrum Obsługi 
dla motocykli i pojazdów, sektor 
inżynierii mechanicznej i techlonogii, 
BTS GmbH, jednego z czołowych 
dostawców turbosprężarek spalin, 
oraz sektor innowacji Bauer Indust-
rie. Filozofia firmy jest prosta: od 
zamówienia i produkcji dla partnerów 
przemysłowych wysoko zawansowa-
nych technicznie.

Kwestie takie  jak zrównoważona 
ekonomiczna eksploatacja i wydaj-
ność energetyczna są częścią kon-
cepcji firmy Bauer.

Założeniem było ekonomiczne podej-
ście  mające u podstaw działania 
ekologiczne. Cel ten odegrał ważną 
rolę przy modernizacji ogrzewania i 
zainstalowaniu systemu odzyskiwa-
nia ciepła.

Problem 

Jak w przypadku wielu projektów mo-
dernizacji, wszystko zaczęło się od 
uświadomienia, że istniejące ogrze-
wanie hal produkcyjnych i magazy-
nów jest zbyt kosztowne w eksploa-
tacji i nie spełnia już oczekiwanych 
wymagań komfortu i mocy grzew-
czej. W przypadku Bauer, stare 
ogrzewanie oparte o kotłownie olejo-
wą stało się przestarzałe - a wraz z 
nim urządzenia grzewcze oparte na 
gorącym powietrzu. Koszty wytwar-
zania energii cieplnej były dość 
wysokie.

Aby w pełni wykorzystać możliwości 
oszczędzania energii, Bauer skorzy-
stał ze wsparcia audytora energety-
cznego. Niezależny ekspert energe-
tyczny szybko zdał sobie sprawę z 
tego, że efektywny system grzewczy 
może być wyłącznie oparty na tech-
nologii podczerwieni.
Ogłaszając przetarg na projekt, poru-
szono ponadto interesujący aspekt: 
użycie niewykorzystanej i traconej
energii spalin do ogrzewania 
pomieszczeń biurowych.
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Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu wielu ofert i 
rozwiązań, Bauer zdecydował się na 
firmę Schwank, a zatem na produ-
centa z doświadczeniem i szcze-
gólnym know-how w systemach 
odzysku ciepła. Już od 1995 roku, 
Schwank z powodzeniem realizował 
systemy odzyskiwania ciepła.

Z ostatniego produktu hybrid-
Schwank, ciepło było odzyskiwane 
ze spalin systemu grzewczego opar-
tego na promiennikach rurowych 
firmy Schwank. Wytwarzane w pro-
cesie spalania gazy kierowane są 
do wymiennika rekuperacyjnego po-
przez izolowane układy spalinowe. 
W wymienniku spaliny-woda ciepło 
ze spalin podgrzewa ciepłą wodę o
średniej temperaturze. Podgrzana 
woda jest następnie kierowana i 
magazynowana w podłączonym 
zbiorniku buforowym do którego 
podłączone jest ogrzewanie części 
biurowej. W ten sposób, czyli łącząc 
ogrzewanie biur oraz hali, Bauer po-
dwójnie oszczędza koszty energii.

Wyniki

W fazie podejmowania decyzji za 
zastosowaniem hybridSchwank, 
przemówiły aspekty środowiskowe 
i ekologiczne działanie, ale istotną 
rolę odegrało również znaczne 
zmniejszenie zużycia energii.

Dzięki połączeniu sposobów ogrze-
wania oraz dzięki instalacji promien-
ników rurowych Schwank, Bauer był
w stanie zaoszczędzić w halach 
650.000 kWh rocznie. Komfort pracy
znacznie wzrósł, zwłaszcza przy 
częstym otwieraniu drzwi. Oprócz 
tego, odzysk ciepła pozwala 
zaoszczędzić w biurach kolejne 
55.000 kWh [maks.] rocznie. Daje to 
oszczędność 51% dla powierzchni 
hal i 29% dla pomieszczeń biurowych 
w normatywnym sezonie grzewczym.

Biorąc pod uwagę  LCC [Life-Cycle 
Costs]  całościowo, także utrzymanie 
i przeglądy nowa instalacja przynosi 
jeszcze większe oszczędności. 
W skrócie: hybridSchwank przyczy-
nia się do ochrony środowiska i 
oszczędza koszty energii.
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