
hybridSchwank
Kondenzációs technológia és hővisszanyerés
Hatékony szinergia



Három rendszer - 
Nagyobb hatékonyság
A hybridSchwank a Schwank kondenzációs 
technológia és hővisszanyerő rendszerek szinonimája 
és márkája. A tetraSchwank, hybridSchwank 
hydro és a hybridSchwank aero segítségével a 
Schwank mérnökei három olyan rendszert hoztak 
létre, amelyekkel a kondenzációs technológia 
és a hővisszanyerő megoldások szinte bármely 

környezetben megvalósíthatóak.
Minden rendszer egyénileg igazodik a telephely 
követelményeihez.

A cél: a hatékonyság növelése és a környezet 
védelme.

hybridSchwanktetraSchwank

hydro aero



hybridSchwank  
A két technológia szimbiózisa.
A hybridSchwank megoldás több mint egy termék. 
Ez a Schwank számos rendkívül hatékony 
megoldásainak a szimbiózisa. A rendkívül hatékony 
fűtési rendszereket kombinálják az innovatív 
hővisszanyerő rendszerekkel.

A rendszer minden technológiája független megoldás. 
Mindkettő együttese olyan szinergiákat hoz létre, 
amelyek akár 110% -os energiahatékonyságot tesznek 
lehetővé.



A tetraSchwank ötvözi a hővisszanyerést és a 
kondenzációs technológiát: a hatékony Schwank 
sötétsugárzókat és az intelligens vezérlőrendszert a 
legmodernebb módon, akár 110% -os hatékonysággal.
A tetraSchwank a kipufogógázban lévő maradék 
energiát használja, és közvetlenül a helyiségbe nyeri 
vissza. 

A Schwank mérnökeinek célja: hővisszanyerés 
közbenső közeg vagy tároló nélkül, még nagyobb 
hatékonyság érdekében.

tetraSchwank
Kondenzációs technológia sötétsugárzókhoz.

Csőégő

Füstgáz hőcserélő

Füstgáz kémény

Funkció
A tetraSchwank beépül a sötétsugárzó kipufo-
górendszerébe. Max. 50 kW, visszanyeri a ki-
pufogógázban lévő hőenergiát, és közvetlenül az 
épületbe szállítja.



Kondenzációs technológia sötétsugárzókhoz.



tetraSchwank
Alkalmazások
A tetraSchwank visszanyeri a hulladékhőt közbenső 
közeg és tárolás nélkül.
A tetraSchwank Air folyamatos levegőellátást biztosít, 
mivel független a környezeti levegőtől. 

Ez jelentősen javítja a helyiség klímáját.

A tetraSchwank az ipari és kereskedelmi épületek 
legfontosabb működési költségcsökkentője.

Csarnok tető

Sötétsugárzó

Füstgáz kémény 
frisslevegő ellátás

Visszanyerő
Sebességszabályozó 
a frisslevegő 
bevezetéséhez 
[opcionális]

Levegőkivezető nyílás

tetraSchwank Air: 
koncepció és működési mód



     Az Ön előnyei
 Ránézésre:

• A füstgáz energiatartalmának kinyerése
• Kondenzációs technológia használata
• A csarnokfűtés kimenő teljesítményének növelése akár 110% -ig 
    [Alsó fűtőértékre számolva]
• A megtérülési idő felgyorsítása
• Közvetlen hő közbenső tárolás nélkül
• A tetraSchwank 100% ErP-kompatibilis



hybridSchwank

hydro:
A hybridSchwank hidraulikus rendszer levegő / víz 
hőcserélővel az infravörös fűtési rendszer füstgázában 
lévő energia hasznosítására és keringtetésére szolgál.
A visszanyert hőt ezután másodlagos fűtési 
rendszerekben lehet használni.

hydro:  
Hybrid rendszer, amelynek 
teljes hatékonysága akár 
110%.

Sötétsugárzó gyűjtőkémény 
rendszer

Szigetelt gyűjtőkémény 
csövek

Levegő / víz 
hőcserélő

Kollektív elszívó 
ventilátor

Füstgáz kémény

Buffer memória



hybridSchwank

aero:
A levegő / levegő hőcserélővel működő hybridSchwank 

aero rendszer az infravörös fűtés füstgázában lévő 
energiát és az ipari csarnokban keletkező hulladékhőt 

(pl. Gépek, rendszerek vagy épületek megvilágítása 
által termelt hulladékhő) felhasználja és visszanyeri. A 

visszanyert energia például friss levegő 
melegítésére használható.

aero: 
A hybrid rendszer, 

amely előmelegíti a 
friss levegőt  

- szinte ingyen.

Beltéri  
levegő 
elszívás

Világossugárzó

Hulladékhő cső Térfogat diffúzor
Levegő / levegő 
hőcserélő

Kipufogó és 
friss levegő

Szállítócsövek



hybridSchwank:

Előnyök
• A fűtési rendszer hatékonyságnövelése 110%-ig
• Akár 50% -kal alacsonyabb energiaköltségek
• Kapcsolt fűtési vagy melegvíz-rendszerek 

üzemeltetési költségeinek csökkentése 
 
 
 

• Előmelegített friss levegő ellátása
• Integrált vezérlőrendszerek, amelyek integrálhatók 

az épületirányítási rendszerbe
• “Made in Germany” minőség



hybridSchwank:

Előnyök

29,7%

sugárzó hő 80,3%

konvekciós hő 11,0%

látens hő 10,0%

füstgáz 8,7%

Schwank kondenzációs 
technológia



A tapasztalat biztonságot teremt.

A Schwank világszerte elismert, magas minőségű, 
gazdaságilag életképes ipari fűtési és hűtési rends-
zerek gyártójaként. A gáz infravörös melegítők 
piacvezetőjeként a Schwank széleskörű tapasztalat-
tal rendelkezik. 150 000 elégedett ügyfél és világs-
zerte kétmillió értékesített készülék magáért beszél. 
[lásd referenciák a schwank.hu oldalon]

Német gyártóként mindig kitartunk az igényesség 
mellett: Biztosítjuk termékeink és szolgáltatásaink 
legmagasabb minőségét. 

Innovatív. Tapasztalt. Kompetens.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Česká Republika

Schwank CZ, s.r.o
Nám. Republiky 1 ▪ 614 00 Brno
Tel.:  +420 545-211 530
Fax:  +420 545-212 139
E-mail:  info@schwank.cz
Internet:  www.schwank.cz

Německo

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


