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Vykurovacie a chladiace systémy 
pre priemysel, obchod a logistiku

Ako rodinná a celosvetovo pôsobiaca 
spoločnosť Schwank ponúka prispôsobené 
riešenia na kľúč pre komerčné a priemyselné  
vykurovacie a chladiace systémy. S približne 
2,5 miliónmi nainštalovaných zariadení vo 

viac ako 40 krajinách je Schwank svetovým 
lídrom na trhu v sektore plynových infražiaričov 
a popredným dodávateľom chladiacich a 
ventilačných systémov. 
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Náš sortiment:

Vzduchotechnické

aeroSchwank

Plynové tepelné čerpadlá, Hybridné systémy a chillery

Svetlé žiariče

supraSchwank primoSchwank

MonsterFans Regulácia

MonsterFans SchwankControl

deltaSchwank calorSchwank

 Tmavé žiariče

infraSchwank

 Teplovzdušné jednotky Vzduchové clony

SchwankAir 
supraCondens | XTR SchwankAir A/H

Schwank ponúka vhodné riešenia pre takmer 
každú výzvu: či už vykurovanie z výšky 55 m na 
štadióne, rovnomerné rozloženie tepla viac 
ako 50 000 m² logistického priestoru alebo 
teplotné tolerancie v citlivej výrobe prostredi-

ach do 1,5K. Naša zodpovednosť, najmä pokiaľ 
ide o účinnosť, odolnosť a pohodlie, poskytuje 
dôveru.

Schwanku okrem iného dôverujú: 



Industrial Heating Systems
Gas Infrared Tube Heaters

deltaSchwank 

calorSchwank 

* Podľa 2015/1188 pri deltaSchwank 1260U, calorSchwank D50 / M + U, infraSchwank D50 / M + L.
** Merané podľa DIN EN 416 pri deltaSchwank 950U, calorSchwank D50 / M + U, infraSchwank D50 / M + L.

infraSchwank 

82,9% sezónna účinnosť *
60,2% faktor žiarenia **
132 mg/kWh NOx
 Plynulá modulácia ako štandard

89,9 % sezónna účinnosť*
70,8% faktor žiarenia
132 mg/kWh NOx
Plynulá modulácia ako štandard

99,1% sezónna účinnosť*
83,7 % faktor žiarenia**
Hodnota 35 mg/kWh NOx
Plynulá modulácia ako štandard





Priemyselné vykurovanie 
Svetlé žiariče

supraSchwank 

primoSchwank 

99.1% sezónna účinnosť*

82.4% faktor žiarenia*

95% tepelná účinnosť* [výhrevnosť Hi]
      
Plynulá modulácia ako štandard

Čisté spaľovanie
[NOx-emisie = 13 mg/kWh]

Plná izolácia

Patentovaná zmiešavacia spaľovacia 
komora delta na predhrievanie zmesy 
plynu a vzduchu

Kombinované žiarenie pre vysoký sálavý 
faktor

Výhrevná mriežka

95% sezónna účinnosť **

72.9% faktor žiarenia **

95% tepelná účinnosť ** [výhrevnosť Hi]

Plynulá modulácia ako štandard 

Čisté spalovanie
[NOx-emisie = 13 mg/kWh]

Patentovaná zmiešavacia spaľovacia 
komora delta na predhrievanie zmesy 
plynu a vzduchu

** vypočítané podľa nariadenia Európskej komisie 2015/1188 pri primoSchwank 40 / M. 
* vypočítané podľa nariadenia Európskej komisie 2015/1188 pri supraSchwank 30 / M.





Priemyselné vykurovacie systémy
Plynové teplovzdušné jednotky

Sezónna účinnosť vyššia ako 88%

NOx-menej ako 70 mg/kWh*

Centrálna ovládacia jednotka s dotykovou 
obrazovkou

Automatický bezpečnostný systém

SchwankAir supraCondens

* merané na SchwankAir supraCondens
** merané na SchwankAir XTR-H 

Sezónna účinnosť vyššia ako 78%

NOx-menej ako 70 mg/kWh**

Centrálna ovládacia jednotka s dotykovou 
obrazovkou

Automatický bezpečnostný systém

SchwankAir XTR

S účinnosťou 104 % pri maximálnom výkone a 
107 % pri nízkom výkone patrí ohrievač konden-
začnej jednotky Schwank medzi najvýkonnejšie 

na trhu pri splnení všetkých požiadaviek naria-
denia ErP 2021. supraCondens je k dispozícii iba 
ako horizontálna verzia. 

Ohrievač vzduchu XTR je alternatívnym riešením 
ku kondenzačnej technike. Vďaka svojej vyso-
kej sezónnej účinnosti a nízkym emisiám NOx 
spĺňa XTR všetky požiadavky normy ErP 2021.

 S tepelnou účinnosťou až 95 % šetrí energiu a 
zároveň poskytuje vysoký komfort vykurovania. 
Séria XTR je dostupná ako horizontálna, vertikál-
na alebo odstredivá verzia.





Kompaktné vzduchotechnické 
jednotky 

S vysoko účinnými výmenníkmi tepla [trieda H1]

Spotreba elektrickej energie v triede P1

aeroSchwank H-RI

aeroSchwank H-R

aeroSchwank H

Decentralizovaná inštalácia

Vysokoúčinný protiprúdový výmenník tepla

4 výkonnostné triedy od 500 - 15,000 m³/h

Vonkajšia inštalácia odolná voči 

poveternostným podmienkam  

Integrovaná strešná základňa – jeden 

samostatný odpad

Vysokoúčinný protiprúdový výmenník tepla

10 výkonnostných tried od 500 - 15,000 m³/h

Vodeodolná konštukcia pre vonkajšiu 

inštaláciu

Rozsiahle príslušenstvo, napr. modulačný horák 

na predmiešanie plynu

 Vysokoúčinný protiprúdový výmenník tepla

10 výkonnostných tried od 500 - 15,000 m³/h

Viacero možností pripojenia potrubia [bočné, 

horné, spodné]

Rozsiahle príslušenstvo, napr. modulačný horák 

na predmiešanie plynu 





Systémy tepelných čerpadiel

Plynové tepelné 
čerpadlá   

Eletrické plynové čerpadlá

Výmenník tepla na prenos energie z 
chladiaceho okruhu do systému vodného 
vykurovania, chladenia alebo úžitkovej vody

Potrubné systémy, nástenné a stropné 
jednotky

DX-Kit pre dolnenie 
vzduchotechnickej jednotky 
o chladiace tepelné výmenníky

pre vodné alebo chladiace 
[VRF] systémy 

Chillery 

Tepelné čerpadlá

Distribučné systémy

Vnútorné jednotky





Avoidance of heat loss and
cold air; thereby reduction of energy costs

Series H: warm air curtain with
gas-fired heating 

Series A: ambient air curtain without
air heating

MonsterFans [HVLS Fans]

Air Curtains SchwankAir H/A

Creates pleasant air movement in summer 

Cost effective comfort for employees

Destratification in winter [to reduce 
temperature stratification] in a building





Vykurovanie štadiónov

Pre zvýšenie komforu divákov počas 
chladných mesiacov

Cielené vyhrievanie plôch so zvýšením 
teploty o 10K

Umožňuje organizovať ďalšie podujatia
[koncerty, predstavenia, ....]

Renovované medzinárodné referencie 
veria vykurovaniu štadiónov Schwank, 
okrem iných

Vykurovanie futbalových štadiónov 
infračervenými žiaričmi 



Moderný, dizajnový, plynový, terasový 
infražiarič pre celoročné použitie

Systém „zabezpečeného okna“

Žiadna zníženie kapacity miest na terase 
vďaka inštalácie žiariča

Terasové žiariče lunaSchwank

Letná atmosféra stlačením jedného 
tlačítka



Controls 

SchwankControl Touch

Prediktívna udržba*

* Vyžaduje SchwankControl Touch, pripojenie lokálnej siete a zákazníkom schválený vzdialený prístup cez internet. 

Regulačná technológia Schwank

Intuitívna, jednoduchá navigácia cez menu

Smart Factory – jednoduché pripojenie do 
lokálnej siete

Možnosť pripojenia na systém správy budov

Monitorovanie v reálnom čase

Čítanie a diagnostika parametrov 

Analýza porúch cez vzdialený prístup

Rýchle zistenie chyby 

Vyhýbanie sa nežiadúcich problémov a 
chýb



Vykurovacie a chladiace systémy 
pre priemysel, obchod a logistiku

Schwank je poskytovateľom riešení. Plánujeme a implementujeme vysoko efektívne  riešenia 
na kľúč pre našich zákazníkov a podporujeme  tieto zariadenia počas celej ich životnosti.



Slovensko

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B · 831 04 Bratislava
Tel.: +421 - 94 - 895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

Inovačný. Skúsený. Zodpovedný. 

Už desaťročia je meno Schwank synonymom pre 
vysokokvalitné a hospodárne vykurovacie a chladiace 
systémy. Ako líder na trhu plynových infračervených 
vykurovacích systémov má Schwank rozsiahle skúsenosti. Viac 
ako 200 000 spokojných Zákazníkov a viac ako 2,5 milióna 
vyrobených kusov hovorí za všetko.

Ako nemecký výrobca si stojíme za svojim nárokom 
dodávať produkty a služby najvyššej kvality. Každý z našich 
produktov zaručuje ekonomickú prevádzku s minimálnymi 
emisiami CO2 a NOx.

Skúsenosti vytvárajú spoľahlivosť.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen


