
Energetická účinnosť 

nová definícia

Firma Schwank
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Riaditeľ Schwank GmbH: 
Prof. Bernd Schwank a Oliver Schwank.

Vykurovanie hál 

od Schwanku
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Pred viac ako 80 rokmi vynašiel náš zakladateľ 
Günther Schwank prvý plynový infražiarič. Od toho 
času je stredobodom nášho záujmu ´´teplo´´ – ktoré 
je predpokladom pohodlia každého z nás. To ale 
samozrejme samo o sebe nestačí: naši zákazníci 
očakávajú nielen energetické úspory, ale aj inova-
tívne a spoľahlivé riešenia, ktoré sú podporované 
profesionálnym a perfektne zladeným zákaznickým 
servisom. 

Vzhľadom k našim skúsenostiam, technologicky 
pokrokovým produktom a vysokým požiadavkám 
na kvalitu, sme vedúcou spoločnosťou na trhu a 
celosvetovo nejväčším dodávateľom plynového 
infračerveného vykurovania do hál. Viac ako 2 milióny 
vykurovacích zariadení, ktoré boli dodané spokojným 
zákazníkom do viac ako 40 krajín sveta, hovorí samo 
za seba. K našim zákazníkom patria nielen stredne 
veľké firmy, ale aj spoločnosti medzinárodného 
významu, ktoré môžete nájsť v našich referenciách. 

To všetko nás utvrdzuje v tom, že do nás vloženú 
dôveru sme naplnili bezozbytku. Veľmi si to vážime 
a našim stálym cieľom je očakávania našich záka-
zníkov ešte predbehnúť. 

Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank Oliver Schwank



V centre pozornosti: Prvá generácia 
infražiaričov v centre Hamburgu. 

Od vizionára 
k trhovému lídrovi 

04



Od vizionára k trhovému lídrovi 

Úspešná história skupiny Schwank začína v roku 
1933. V tom čase pracoval mladý inžinier Gunther 
Schwank na plynových zariadeniach aby vylepšil 
ich účinnosť spaľovania. Už vtedy dostal geniálnu 
myšlienku: Vyvinul prvé horákové platničky, ktoré 
sa používajú v infražiaričoch a patentoval ich v 
roku 1938. V súčasnosti skupina Schwank prevádz- 
kuje 3 výrobné závody po celom svete, dve vývojové
 centrá a pôsobí na viac ako 40 trhoch. 

Latka kvality pre priemysel

Kôli našej pozícii svetového lídra máme záväzok 
byť neustále o krok vpredu. Preto platí, že Schwank 
je ako latka kvality v oblasti sálavej účinnosti 
(efektivity), palete produktov, vývoja, technológií a 
servisu. Sme pripravení tieto parametre posúvať 
ešte ďalej a to tak, že predčíme Vaše očakávania.

Prezentácia ´´Grand Prix´´ na 
vedení skupiny Schwank 

Vo viac ako 40 krajinách ako doma: 
Vysoká kvalita a hospodárnosť sú žiadané všade. 

Patent, ktorý 

ovládol históriuOd vizionára 
k trhovému lídrovi 
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 Ing. Günther Schwank 
 ca.1934 – vynálezca plynového infračerveného vykurovania   
 zakladateľ skupiny Schwank



S rozumom a know how: 
Tím Schwanku v akcii. 

Pozitívna energia pre každodenné 
použitie: Pracovníčky Schwanku vo 
výrobe keramických platničiek.

Pozitívna energia 

pre presvedčivé systémy Naša miera 
Efektívnosť vo všetkom čo robíme

Výroba inovatívnych technológií najvyššej kvality 
si vyžaduje podanie plného výkonu vo všetkých 
oblastiach, a to od výroby cez kontrolu kvality, 
prevádzky a servis. 

Cez 380 zamestnancov po celom svete 
sú Vám k dispozícii 

Ako vysoko motivovaný a zohratý tím sa nachá-
dzajú naši zamestnanci po celom svete pre Vás.
Je jedno, či sa jedná o plánovanie, realizáciu alebo 
údržbu vašich vykurovacích zariadení. Vždy Vám 
poradíme a pomôžeme. Poradíme Vám aj v oblasti 
najnovšej techniky a vývoja. Nielen naši technici 
využívajú pravidelné školenia. Všetci naši zamest-
nanci cítia záväzok neustále si dopĺňať vedomosti. 

Trvalé obchodné vzťahy a formovanie sveta

Naši zamestnanci sa angažujú v rôznych grémiách 
a pracovných združeniach aby prispeli svojou 
odbornosťou k návrhom EU noriem a predpisov. 
Hlavným cieľom je rozvíjať čo najefektívnejšie 
vykurovanie hál po celom svete. 
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Pozitívna energia pre každodenné 
použitie: Pracovníčky Schwanku vo 
výrobe keramických platničiek.

Počas uvádzania do prevádzky 
je kvalita testovaná srdcom.

Naša miera 
spokojnosti
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Keramický inžinier pri analýze novej 
generácie ceraSchwank.

My realizujeme výskum,

vy profitujete
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Objavy, ktoré menia svet

Schwank pôsobí vo svojom obore ako priekopník 
nových inovácií. K dispozícii je 40 patentov po 
celom svete, ktoré majú zásadný význam pre 
ekonomiku a nízke emisie CO2. 

Naše dve vývojové centrá v Nemecku a Severnej 
Amerike aj naďalej nepretžite pracujú na zlepšení 
týchto vlastností. 

Výsledkom sú pravidelné prelomy v technickej 
oblasti, ako je napr. patentovaná delta zmiešavacia 
komora, patentovaný keramický horák, modulácia 
infražiaričov alebo prvé využitie rekuperácie tepla 
pre infražiariče.

Vďaka neustálemu vývoju je platnička horáka 
stelesnením účinnosti a hospodárnosti. 

Pri náročných simuláciách sa optimalizujú horáky novej 
generácie Whisper-Jet pre Vaše bežné použitie.

Inovácie – hnacia sila 

pre hospodárnosť

My realizujeme výskum,

vy profitujete
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 Dipl.-Ing. Konrad Weber 
 Riaditeľ pre oblasť vývoja skupiny Schwank  



Viaceré ocenenia zamimoriadnu ziskovosť 
a vedúce postavenie na trhu.

Die Welt a Handelsblatt zaraďujú Schwank medzi 
TOP 100 stredne veľkých firiem v Nemecku.

Hodnoty, 

ktorými disponujeme

Špičková kvalita od trhového lídra

Všetky naše produkty sa vyrábajú v Nemecku. 
Efektívnosť, hospodárnosť, orientácia do budúcna -
 pojmy, ktoré nájdete v každom našom produkte. 
Schwank svetlé a tmavé infražiariče dosahujú faktor 
sálania, ktorý je ďaleko vyšší ako priemer na trhu. 
Vysoké faktory sálania sú najlepším dôkazom pre 
hospodárnosť. Pracovať hospodárne znamená šetriť 
peniaze. Jeden z dôvodov prečo sa zariadenia od 
Schwanku amortizujú vo veľmi krátkom čase.  

Ocenené inovácie

Kontinuita, pozitívny vývoj našej spoločnosti a 
produktov sú ocenenia, ktoré získala firma 
Schwank v posledných rokoch. Tieto ocenenia 
potvrdzujú najvyššiu kvalitu a inovačný záväzok 
energeticky efektívnych vykurovacích technológií, 
pomocou ktorých Schwank stanovuje priemyselný 
štandard. To dáva našim zákazníkom istotu, 
že urobili správne rozhodnutie.
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Ocenené produkty 
Made in Germany

Uta Lange  
Marketing a komunikácia firmy s patentovanými 
keramickými doštičkami od roku 1938



Die Welt a Handelsblatt zaraďujú Schwank medzi 
TOP 100 stredne veľkých firiem v Nemecku.

Magazín Manager označil Schwank 
ako svetového trhového lídra 
pochádzajúceho z Nemecka.

Veľká cena nadácie Oskar-Patzelt 
pre stredne veľkú firmu Schwank. 
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Ocenené produkty 
Made in Germany
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Efektívny ako slnko 
príjemné teplo



Ako opaľovanie na ľadovci 

Princíp infravykurovania od Schwanku je odpozoro-
vaný z prírody. Hoci je teplota vzduchu pod nulou, 
na slnku cítime príjemné teplo. Je to vďaka tepelné-
mu žiareniu zo slnka, ktoré označujeme ako infra-
červené žiarenie. Tam, kde dopadnú infračervené 
lúče, dochádza k ich premene na teplo, napríklad 
na koži. Schwank infražiariče pre úsporu energií 
využívajú rovnakú prirodzenú techniku na vykurova-
nie budov. S tým rozdielom, že teplo sa použije tam, 
kde ho skutočne treba – priamo na pracoviskách. 

Pomocou systému hybridSchwank sa môže 
ušetriť ešte viac energie. hybridSchwank 
dokáže zachytiť posledný kúsok tepla tak, aby 
bola k dispozícii teplá voda alebo teplo pre ďalšie 
časti haly. To slnko samo nedokáže. Myslíme si, 
že je to energia budúcnosti a tá je zelená. 

Infračervené: 

teplo, ktoré cítiť ihneď
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Efektívny ako slnko 
príjemné teplo
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Dobré pre životné prostredie 
inteligentné využitie tepla

01

04

Vykurovanie hál – Infravykurovanie Schwank 
je osvedčené pre svoju vysokú účinnosť, hospo-
dárnosť a zachovávanie životného prostredia. 

Ovládanie – inteligentný systém riadenia sa stará 
o optimalizáciu spínacích časov jendotlivých okruhov. 
Zároveň redukuje časy predhrievania na minimum.  

Výmenník tepla – využíva sa teplo zo spalín 
a uchováva sa v zásobníku pre vykurovanie 
kancelárií.

Vykurovanie kancelárskych priestorov – 
zachytené odpadové teplo z haly sa môže 
použiť na vykurovanie kancelárií. Okrem toho 
sa môže zohrievať aj voda. 
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03

01 Vykurovanie hál 

04 Vykurovanie kan  
 celárskych priestorov 

03 Výmenník tepla 05 Systém riadenia  
 budov 

02 Ovládanie 



Chráňte životné prostredie so Schwankom 

Myšlienky šetrné k životnému prostrediu získali 
v posledných desaťročiach rastúci význam na 
verejnosti. Nemecké predpisy, ako je vyhláška 
úspory energie a zákona EEWärme sú už regu-
lované prísnymi pokynmi práva. Vykurovacie 
systémy od Schwanku viac ako spĺňajú tieto 
kritériá a predpisy. Systémy znižujúce množstvo 
CO2 spalín využíva Schwank už dlhé roky. 
Napríklad v obore energetického zhodnotenia 
disponujeme 15 ročnými skúsenosťami. 
hybridSchwankdosahuje maximálnu 
účinnosť 108%. To chráni životné prostredie 
a šetrí energiu.

A preto

Ako člen rôznych komisií, ako je DGNB 
[nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľnú 
výstavbu budov] a US Green Building Council, 
Schwank neustále pracuje na nových a per-
spektívnych riešeniach pre vykurovanie prie-
myselných a obchodných priestorov. Niektoré 
projekty sú vďaka použitiu hospodárnych 
Schwank vykurovacích riešení v oblasti 
vykurovania ocenené zlatými certifikátmi.  

Green Buidling 
– Zelené budovy 

Rekuperácia tepla s 
monitorovaním pomocou 
systému riadenia budov

Viac výkonu pomocou 

zelenej technológie
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Dobré pre životné prostredie 
inteligentné využitie tepla

Systém riadenia budov – realizovať kontrolu, správu a 
zmeny vo vykurovacom systéme je možné cez internet z Vašej 
kancelárie alebo 10 000 km od Vášho pracoviska. Takisto je 
možné napojenie infražiaričov na existujúci systém riadenia. 

Ďiaľkové ovládanie – pomocou mobilu môžete získať 
všetky aktuálne informácie o Vašom vykurovacom systéme 
a takisto ho týmto spôsobom môžete ovládať.
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06

05 Systém riadenia  
 budov 

06 Ďiaľkové ovládanie 



Celkom jednoducho: Tepelné zóny a profily jednotlivých 
budov je možné nastaviť individuálne. 

Absolútna flexibilita: Kontrola spotreby a nasta-
venie rôznych tepelných hodnôt priamo z 
kancelárie alebo akéhokoľvek miesta na svete.

Inteligentné teplo, 

ktoré má všetko
Energetická účinnosť 

Riadenie budov budúcnosti 

Moderná regulácia a systém riadenia budov 
spoľahlivo a dlhodobo prepája úsporné vykurovacie 
systémy Schwank so všetkými ďalšími zariadeniami 
v budove. Tak môžu zariadenia od Schwanku 
fungovať ešte ekonomickejšie. Optimalizácia zapa-
lovania, vypínania a modulačná regulácia sú realizo-
vané automaticky. Ale takisto aj správne a zodpove-
dné používanie svetla, zvyškového tepla, chladenia, 
požiarnej ochrany a ďalších hodnotných zdrojov, 
významne znižuje spotrebu energie v budove. 

Pomocou systému riadenia budov od Schwanku 
[GLT] je možné centrálne riadenie a kontrola rôznych 
priestorov. Nezáleží, kde sa práve nachádzate. 
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ThermoControl Plus M so samostatnou zabudovanou logikou: 
Vykurovanie je len tak úsporné ako regulácia, ktorá ho ovláda. 

Energetická účinnosť 
so systémom riadenia budov
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Prvotriedny
servis

Pokrytie územia pre našich zákazníkov: 
Servis od Schwanku je meradlom v našom obore. 



Servis robí rozdiel

Na jednom nešetríme: na našej servisnej sieti. 
Preto sme vždy tam, kde nás potrebujete. 
Naša značka zodpovedá servisu, ktorý stojí za 
ňou. Pre našich zákazníkov to znamená vyššiu 
hodnotu. Naše pobočky po celom svete zabez-
pečujú servisné služby do 1 hodiny.

Rýchlo na mieste

Široká servisná sieť, rozmiestnenie našich špecia-
listov a autorizovaných osôb je navrhnuté tak, že
kedykoľvek môžete získať radu a pomoc pri inšta- 
lácii, údržbe a opravách. 

Lebo len ak sú spokojní naši zákazníci, môžeme byť 
spokojní aj my. 

Servis, ktorý stojí 

za značkou
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servis

Všetky servisné práce sú realizované 
podľa príslušných noriem v danej krajine. 
To znamená istotu pre zákazníka. 

Inštalácia, údržba, opravy, servis: 24hod. 
služba zákazníkom. Všetko z jednej ruky.



Použitie vo výrobe

Schwank disponuje cca 150 000 spokojními zákaz-
níkmi z obchodu a priemyslu. Úspory energií o viac 
ako 50% oproti konvenčným systémom nie sú u nás 

ničím výnimočným. Tak mohlo BMW vo svojich výrobných 
prevádzkach znížiť spotrebu energií o 47% a americká 
armáda na jednej zo svojich základní až o 71%.
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Celosvetovo sú vykurovacie systémy Schwank 
používané aj u najväčších výrobcov ocele ako napr. 
ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel a kopec 
ďalších. Oceliarne využívajú infražiariče na vykurovanie 

výrobných priestorov ale hlavne aj na vykurovanie 
zvitkových skladov, ktoré musia byť odolné voči 
kondenzátu. Pomocou nášho vykurovania je možné 
regulovať vlhkosť vzduchu a tým zabrániť korózii.

teplo
Hospodárne



teplo
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Inteligentné

Použitie v logistike

Cez 10 miliónov m2 vykurovacích logistických pries-
torov. S unikátnym konceptom, ktorý bol vyvinutý 
s našimi zákazníkmi a spracovaní na univerzitách, 

šetria naši zákazníci energie a emisie CO2 sa pohybujú 
na minime. Výsledok: úspora 20% - 45% v porovnaní s 
konvenčnými systémami vykurovania.



Použitie na železniciach

Známe železničné spoločnosti v Európe, Rusku a 
Severnej Amerike sa spoliehajú na značku Schwank. 
Zariadenia sa používajú  predovšetkým v údržbarských

halách a depách. Nízke energetické požiadavky, 
ako aj rýchle časy ohrevu sú pochopiteľné motívy 
pre železničné spoločnosti.
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Použitie v armáde

Ozbrojené sily po celom svete v USA, Číne, 
Nemecku, Kanade a Rusku sa poliehajú na naše 
vykurovacie systémy. Na základe rozsiahlych 
testov pre použitie v priestoroch vyparovania 

kerozínu a výnimočnej ekonomickej efektívnosti nájde-
te naše aplikácie v rôznych technologicky náročných 
oblastiach. Takisto aj prezidentský vrtuľník Marine 1 sa 
teší na spoľahlivú vykurovaciu technológiu ´´Made in 
Germany´´.



teplo
Príjemné

Použite na štadiónoch

Real Madrid a ďalších 20 štadiónov sa spolieha 
na teplo pre ich fanúšikov.  

Príjemné teplo len za 0,04 EUR na jedného diváka 
a zápas je investícia, ktorá sa vyplatí. 
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[v.l.n.r.]

Wolf-Christian Heyneberg 
Facility Manager, Welger Maschinenfabrik GmbH 

Dr. Ralf Utermöhlen 
Riaditeľ, Urbana Agimus Contracting GmbH

Robert Hennig 
Projekový inžinier, Urbana Agimus Contracting GmbH

Peter Steininger 
Projektový manažér, Schwank GmbH

Stanovili sme si cieľ, 

prekonať vaše očakávania

Náš kľúč k úspechu

Naši zákazníci sú základom nášho úspechu. 
V neposlednom rade nesieme ako výrobca 
zariadení zodpovednosť za naplnenie 

očakávaní našich zákazníkov. Dôležitý je výkon 
a kvalita. Celkovo nás odporučilo ďalej 98% 
našich záakzníkov.

náš najvyšší cieľ
Spokojnosť zákazníka 



Výkon, kvalita a podpora zákazníkov

Vďaka našej medzinárodnej pôsobnosti nie je 
nezvyčajné, že niektorým zakaznikom ponúkame 
služby po celom svete. 

Napr. Siemens v Nemecku, USA, Francúzsku a 
Číne sa spolieha na naše riešenia a podporu priamo 
v daných oblastiach.

náš najvyšší cieľ
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Pobočky Schwanku

USA
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830 
Tel.: +1 - 706 - 554 61 91
Fax: +1 - 706 - 554 93 90
Email:csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

Kanada
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.: +1 - 905 - 712 47 66
Fax: +1 - 905 - 366 00 31
Email: csr@schwankgroup.com
Web: www.schwankgroup.com

Veľká Británia
Schwank Ltd.
62 Sunningdale Road
Sutton, Surrey SM1 2JS
Tel.: +44 (0)208 - 641 3900
Fax: +44 (0)208 - 641 2594
Email: sales@schwank.co.uk
Web: www.schwank.co.uk

Rusko
ZAO SibSchwank
Veteranov Truda 60 / 3
625059 Tjumen
Tel.: +7 - 34 52 - 388 - 860
Fax: +7 - 34 52 - 388 - 865
Email: termo@sibtel.ru
Web: www.sibschwank.ru

Rusko
OOO RusSchwank
Jamskaja Str. 103
625001 Tyumen
Tel.: +7- 34 52 - 29 - 77 - 30
Fax: +7- 34 52 - 29 - 77 - 30
Email: russchwank@yahoo.com
Web: www.russchwank.ru

Čína
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road, 
Qingdao
Tel.: +86-532-85767700
Fax: +86-532-85769791
Email: wuhua@wuhua.com.cn
Web: www.wuhua.com.cn

Francúzsko
Schwank S.a.r.l.
15, Route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tel.: +33 - 4 - 78 43 03 44
Fax: +33 - 4 - 78 43 02 38
Email: info@schwank.fr
Web: www.schwank.fr

Holandsko
Schwank BV
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Tel.: +31-345-513143
Fax: +31-345-518464
Email: schwank@schwank.nl
Web: www.schwank.nl

Belgicko
Schwank Belgien
Rue le Titien, 49
1000 Bruxelles
Tel.: +32 - 2 - 73 27 925
Fax: +32 - 2 - 73 26 783
Email: info@schwank.be
Web: www.schwank.be

Ukrajina
Schwank Ukraine Ltd.
63, Universitetskaya Str.
83048 Donetsk
Tel.: +38 - 062 - 381 12 26
Fax: +38 - 062 - 381 12 26
Email: info@schwank.com.ua
Web: www.schwank.com.ua

Maďarsko
Schwank Technik Kft.
Soroksári út 160
1095 Budapest
Tel.: +36 - 1 347 - 2240
Fax: +36 - 1 347 - 2240
Email: info@schwank.hu
Web: www.schwank.hu

Rumunsko
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40 - 233 - 22 69 66
Fax: +40 - 233 - 23 24 22
Email: schwank@schwank.ro
Web: www.schwank.ro

Poľsko
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Targowa 5
41-501  Chorzów
Tel.: +48 - 32 - 201 05 58
Fax: +48 - 32 - 201 05 59
Email: info@schwank.pl
Web: www.schwank.pl

Česká Republika
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.: +420 - 545 - 211 530
Fax: +420 - 545 - 212 139
Email: info@schwank.cz
Web: www.schwank.cz

Austria
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b/3
1230 Wien 
Tel.: +43(0)1-609 13 20
Fax: +43(0)1-609 12 60
Email: office@schwank.at
Web: www.schwank.at

Nemecko

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43  50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Rakúsko

Schwank GmbH
Hetmanekgasse 1b/3  1230 Wien
Tel.: +43-(0)1-609 1320
Fax: +43-(0)1-609 1260
E-mail: office@schwank.at
Internet: www.schwank.at

Slovensko

Schwank SK
Hetmanekgasse 1b/3  1230 Wien
Tel.: +421 917 474 591
E-mail: info@schwank.sk
Internet: www.schwank.sk
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