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Ilustrácia - Štruktúra svetlého žiariča so zmiešavacou komorou 
Delta

Vo vnútri patentovanej zmiešavacej komory 
Delta sa vytvára homogénna zmes plyn-vzduch 
a dodáva sa na perforované dosky horáka 
[predhriate na cca. 300 ° C]. 
Zmes preteká asi 3 600 otvormi každej dosky 
horáka a je tam zapálená. Zmes horí tesne pod 
povrchom a ohrieva dosky na povrchu.
Sálavé mriežky pred doskami horáka vedú k 
„ping-pongovému efektu“, pri ktorom sa tepelné 
žiarenie odráža späť k dlaždiciam - pozitívnym 
účinkom je zvýšenie sálavého výkonu [pozri 
obrázok vpravo]. Teplota povrchu dosahuje 
cca 950 ° C s nižšou spotrebou plynu. Generuje 
sa infračervené žiarenie [nazývané tiež tepelné 
žiarenie]. Riadi sa pomocou reflektorov a smeruje 
do okupovanej časti na podlahe, kde ohrieva ľudí, 
podlahu a predmety.

Výhody

Svetlé žiariče sú plynové, decentralizované 
infračervené vykurovacie zariadenia. Na rozdiel 
od systémov ústredného kúrenia generujú teplo 
v mieste, kde je potrebné.

Výhody žiaričov:

• osvedčená technológia
• rýchle časy zahrievania
• žiadne medziprodukty
• vysoká účinnosť
• Zónové vykurovanie
• žiadny pohyb vzduchu
• bez prievanu / prachových vírov



Riadiace inžinierstvo

• Plne modulovateľné
• Rozhranie ModBus pre optimalizovanú 

ovládateľnosť

Materiál a konštrukcia reflektora

• Geometria reflektorov optimalizovaná pre 
žiarenie

• izolované puzdro [so supraSchwank] na 
minimalizáciu tepelných strát konvekciou

• Vysoký stupeň odrazu až 95% vďaka FERAN
• trvalá ochrana proti korózii

Izolácia reflektora [iba so supraSchwank]

• Vysoko kvalitný izolačný materiál [Promaglaf] 
zaisťuje 4 až 5-násobok izolačného účinku v 
porovnaní s bežnou izoláciou

• Takmer neobmedzená životnosť vďaka 
materiálu odolnému voči vysokým teplotám 
       

Patientovaná zmiešavacia komora Delta

• Predohrev zmesi plynu a vzduchu na cca. 
300 ° C pre ďalšie zvýšenie účinnosti

• homogénna zmes plynu a spaľovacieho 
vzduchu

• optimálny energetický výnos  

Keramická doska

• Spaľovanie s nízkym obsahom znečisťujúcich 
látok [emisie NOx = 13 mg / kWh]

• odolnosť voči vysokej teplote
• Špeciálny hĺbkový efekt na zvýšenie výkonu 

žiarenia
• Interný vývoj, vyrobené v Nemecku

Radiačná mriežka [iba s supraSchwank]

• Mriežka proti žiareniu odolná voči vysokým 
teplotám z chrómniklovej ocele

• Tepelné žiarenie sa odráža späť na dosku 
horáka [„ping-pongový efekt“] a zvyšuje tak 
výkon žiarenia

Nepriame emisie výfukových plynov

• Žiadne náklady na kominárov, žiadne 
meranie strát spalín

Vykurovacie systémy     
infračerveným žiarením

Vyrobené v Nemecku
Inovatívne podľa tradície

V roku 1939 patentoval Günther 
Schwank svetelné žiariče, ktoré 
sa dodnes vyznačujú vysokou 
účinnosťou a kvalitou. Vyvinuté 
a vyrobené v Nemecku 
predstavujú vysokú kvalitu 
a odolnosť - základy pre pozíciu lídra na 
svetovom trhu tak boli položené už na začiatku.

Všetky žiariče sú vyvinuté vo vlastnom 
inovačnom centre spoločnosti v Kolíne nad 
Rýnom. Skúsenosti z viac ako 80-ročnej tradície 
prúdia do každého produktu.

       

Poradenstvo, plánovanie a realizácia

Každý vykurovací systém musí 
byť prispôsobený konkrétnym 
požiadavkám zákazníka. Naši 
predajní technici poskytujú 
podporu v každej fáze projektu. 
Či už ide o konzultácie, 
plánovanie, realizáciu alebo 
popredajnú podporu - Schwank 
na Vás dohliada počas celého projektu.

Naším cieľom je vyvinúť riešenia, 
ktoré vám z dlhodobého 
hľadiska ušetria prevádzkové 
náklady a zvýšia spokojnosť 
zamestnancov. V kombinácii 
s údržbou Schwank ponúka 
Schwank záruku až 15 rokov - 
skutočný prísľub výkonu.

Výhody plne modulovateľného nastaviteľného svetlého žiariča:

Guarantee



supraSchwank 

Najefektívnejší svetlý žiarič

supraSchwank

Výhody

• Najvyššia účinnosť [až 99,1% sezónna účinnosť *].
• Sálavý faktor až 82,4% **
• Odrazivosť až 95%
• Plne modulovateľný
• Podpora protokolu ModBus pre optimalizovanú ovládateľnosť a 

konektivitu
• Zvýšený faktor žiarenia v dôsledku kombinovaného žiarenia a FERAN
• Patentovaná zmiešavacia komora delta pre optimálne využitie 

energie
• Plne izolované puzdro a vysoko kvalitný izolačný materiál  [Promaglaf] 

pre maximálnu účinnosť žiarenia
• Sálavá mriežka z chrómniklovej ocele odolná voči vysokým  

teplotám pre zvýšenie účinnosti žiarenia

SupraSchwank je top model medzi 
svetlými žiaričmi na celom svete. Vďaka 
svojej mimoriadne vysokej energetickej 

účinnosti je číslo jeden. Umožňuje to použitie 
prvotriednych technológií a vysoko kvalitných 
materiálov.

[* Merané podľa DIN 419 pri supraSchwank 30].
[** Merané podľa DIN 419 pri supraSchwank 30M].



primoSchwank

Všestranný pomocník medzi svetlými žiaričmi

Svetlý žiarič primoSchwank nastavuje 
priemyselný štandard v infračervenom 
vykurovaní: zaručuje veľmi dobrú sezónnu 
energetickú účinnosť a faktory vyžarovania. 
Medzi žiaričmi Schwank má primoSchwank 
význam, ak sú potrebné nízke investície a 

dobrý vykurovací komfort. Optimalizácia 
sálavého povrchu a zmesi plynu a vzduchu 
[predhriata prostredníctvom patentovanej 
zmiešavacej komory Delta] z neho robí 
najlepší svetlý žiarič vo svojej triede.

primoSchwank

Výhody
• Najvyššia účinnosť [až 95% sezónna účinnosť *].
• Sálavý faktor až 72,9% **
• Plne modulovateľný
• Podpora protokolu ModBus pre optimalizovanú ovládateľnosť a 

konektivitu
• Zvýšený faktor žiarenia kombinovaným žiarením
• Patentovaná zmiešavacia komora delta pre optimálne využitie 

energie

[* Merané podľa DIN 419 pri primoSchwank 30].
[** Merané podľa DIN 419 pri primoSchwank 40M].



supraSchwank
najefektívnejší svetlý žiarič

Aplikácie svetlých žiaričov

Priemysel | Obchod | Logistika





primoSchwank
Všestranný pomocník medzi svetlými žiaričmi





supraSchwank
Prémiový model

Sezónna účinnosť *
6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Nominálny tepelný príkon 
[kW] @ NCV 4,6 4,6 7,7 7,7 11,5 11,5 15,4 15,4 23,1 23,1 30,8 30,8

Minimálny tepelný príkon 
[kW] @ NCV / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Tepelná účinnosť, GCV 
[%], vstup nominálneho 
tepla

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Tepelná účinnosť účinnosť, 
GCV [%], pri minimálnom 
vstupe tepla

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Sálavý faktor RF, NCV [%], 
nominálny tepelný príkon 75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

Sezónna účinnosť [%] 90,6 95,9 91,5 96,8 92,0 97,4 93,0 98,4 93,8 99,1 93,0 98,4

[* Namerané podľa 2015/1188 Európskej komisie pre supraSchwank 30 / M].

Vaša pridaná hodnota:

Až 99,1% sezónna účinnosť *

Faktor vyžarovania až 82,4% *

95% tepelná účinnosť *
[výhrevnosť Ahoj]

Plne modulovateľný

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

Úplná izolácia

Patentovaná zmiešavacia komora delta 
na predhrievanie zmesi plyn-vzduch

Sálavá mriežka

Kombinované žiarenie pre vysoký faktor 
žiarenia

Vyrobené v Nemecku



• Elektrické pripojenie    
Jednofázový striedavý prúd 230 V, N, PE; 
50 Hz [pribl. 45 VA]

• Plynová prípojka    
Ventil R 1/2 „[vonkajší závit]

• Závesný systém  
Zariadenie je pripevnené k stropu v 4 
závesných bodoch pomocou oceľových 
laniek alebo k stene pod uhlom pomocou 
nástenných konzol [príslušenstvo]

• Emisie výfukových plynov   
nepriame podľa DIN EN 13410 

6 10 15 20 30 40
Nominálny tepelný výkon [kW]
Zemný plyn H / L * ** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
LPG *** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
Pripojovací výkon
Zemný plyn H / L [m³ / h] * ** 0,46 / 0,54 0,77 / 0,90 1,15 / 1,34 1,54 / 1,80 2,32 / 2,70 3,08 / 3,59
Kvapalný plyn [kg / h] *** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40
Hmotnosť 19,40 18,40 23,80 30,40 39,40 35,80
Rozmery
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
CE identifikácia CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. pripojovací tlak

Bután

Jednostupňové Plne modulo-
vateľné

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. pripojovací tlak zemný plyn / 
skvapalnený plyn: 100 mbar

Zemný plyn H

Zemný plyn L

Propán



primoSchwank
Všestranný

Sezónna účinnosť*
10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Nominálny tepelný príkon 
[kW] @ NCV 9,7 9,7 14,5 14,5 19,4 19,4 29,1 29,1 38,8 38,8

Minimálny tepelný príkon 
[kW] @ NCV / 5,7 / 8,7 / 11,6 / 17,5 / 23,3

Tepelná účinnosť, GCV 
[%], vstup nominálneho 
tepla

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Tepelná účinnosť účinnosť, 
GCV [%], pri minimálnom 
vstupe tepla

85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Sálavý faktor RF, NCV [%], 
nominálny tepelný príkon 63,8 62,1 66,2 64,4 69,5 67,5 69,5 67,5 71,4 69,3

Sezónna účinnosť [%] 85,5 91,0 86,9 92,3 88,6 94,0 88,7 94,1 89,6 95,0

[* Namerané podľa 2015/1188 Európskej komisie pre primoSchwank 40 / M].

Vaša pridaná hodnota:

Až 95% sezónna účinnosť *

Sálavý faktor až 72,9% *

95% tepelná účinnosť *
[výhrevnosť Ahoj]

Plne modulovateľný

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

Patentovaná delta zmiešavacia komora 
na predhrievanie zmesi plynu a vzduchu

Vyrobené v Nemecku



10 15 20 30 40
Nominálny tepelný výkon [kW]
Zemný plyn H / L * ** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
LPG *** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
Pripojovací výkon
Zemný plyn H / L [m³ / h] * ** 0.97 / 1.13 1.45 / 1.69 1.95 / 2.26 2.92 / 3.40 3.90 / 4.53
Kvapalný plyn [kg / h] *** 0.76 1.13 1.52 2.28 3.01
Hmotnosť 11.40 15.40 18.90 24.40 32.40
Rozmery
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
CE identifikácia CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. připojovací tlak

Bután

Jednostupňové Plne modulo-
vateľné

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Pripojovací tlak zemný plyn / 
skvapalnený plyn: 100 mbar

Zemní plyn H

Zemní plyn L

Propán
• Elektrické pripojenie    

Jednofázový striedavý prúd 230 V, N, PE; 
50 Hz [pribl. 45 VA]

• Plynová prípojka    
Ventil R 1/2 „[vonkajší závit]

• Závesný systém  
Zariadenie je pripevnené k stropu v 4 
závesných bodoch pomocou oceľových 
laniek alebo k stene pod uhlom pomocou 
nástenných konzol [príslušenstvo]

• Emisie výfukových plynov   
nepriame podľa DIN EN 13410 



Inovačný. Skúsený. Kompetentný.

Po celé desaťročia je meno Schwank synonymom pre vysoko 
kvalitné a hospodárne systémy vykurovania a chladenia 
priestorov.
Ako jednotka na trhu plynových infračervených vykurovacích 
systémov má Schwank bohaté skúsenosti. Viac ako 200 000 
spokojných zákazníkov a viac ako 2,5 milióna vyrobených 
zariadení hovorí za všetko.

Ako nemecký výrobca si stojíme za svojím tvrdením, že 
dodávame produkty a služby v najvyššej kvalite. Každý z našich 
výrobkov zaručuje ekonomickú prevádzku s minimálnymi 
emisiami CO2 a NOx.

Skúsenosti zaručujú spoľahlivosť.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Slovensko

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


