A Schwank infravörös fűtés
Alapelvek és működés

A nap:
a világ legtermészetesebb fűtése

Az infravörös meleg kényelme

Fűtési elvünket a természettől lestük el. A nap

meleggé, ahol a bőrünk felületével, a padlóval, a

hősugárzása a légrétegen anélkül halad keresztül,

berendezésekkel, a termékekkel érintkezik. A meleg

hogy azt felmelegítené és az energiát – a meleget –

ott fejti ki hatását, ahol arra szükség van. A felüle-

csak akkor adja le, amikor egy felülettel találkozik.

tek elnyelik a hőenergiát és vissza is adják azt a

A Schwank infrafűtés ugyanezt a természetes tech-

környezetüknek. Így közvetve melegszik föl tehát a

nológiát használja ki, annak érdekében, hogy ener-

helyiség levegője is.

giatakarékos megoldással fűtsön nagyobb tereket.
A melegítés hatása ott jelentkezik, ahol az infravö-

Ennek eredménye egy kiegyensúlyozott mikroklíma

rös sugárzás találkozik a felületekkel, és ott válik

a levegő és a sugárzás melegéből.
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A nap: a világ legtermészetesebb fűtése - még alacsony
léghőmérséklet mellett is.
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8 érv, amiért a Schwank infravörös fűtés csökkenti az
energiaköltségeket

Infravörös sugárzás – a felmelegítés hatékony
módja
Az energiafogyasztás- és a költségek csökkentése

A levegő hőmérsékletének 1 K [°C] fokkal való

érdekében ezt az alapelvet használják ki a Schwank

csökkentése megfelel közel 7%-os energia-megta-

fűtési rendszerek. A sugárzás hőmérsékletének

karításnak. Minél nagyobb mértékben tudjuk ezt az

emelésével a levegő hőmérséklete ugyanolyan

értéket csökkenteni, annál nagyobb mértékű lesz az

komfortérzet mellett csökkenthető.

ebből adódó energia-megtakarítás.
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Akár

20 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

Infravörös fűtés =
meleg a tartózkodási területen

Elkerülhető a mennyezet alatti meleg

A meleg felfelé száll – úgynevezett termikus

Ennek következtében a termikus felhajtóerő mér-

felhajtóerő alakul ki. Ennek következménye, hogy

téke is kisebb. Így csökken a csarnok mennyezeti

a beltéri a magassággal együtt a hőmérséklet is

részén kialakuló költséges és fölösleges hőpárna

emelkedik. A Schwank infravörös fűtés első sorban

mértéke. Ez az előny, azonnal megjelenik és kimu-

a felületet melegíti fel; a levegő hőmérséklete hide-

tatható az energiaköltségekben.

gebb marad.
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Összehasonlítás:
01 Sugárzó fűtés = a meleg
a tető alatt jelentkezik
02 Infravörös fűtés = meleg
a tartózkodási területen
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18 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

18%

Energiaveszteség minimalizálás
Transzmissziós veszteség csökkentés

Minél nagyobb két elem, ill. két tér között a hőmér-

zét, így a különbség abelső és a külső határhőmér-

séklet különbség, annál inkább törekszik a két

séklet között alacsony marad, ami a hőveszteséget

test ill. tér a hőmérsékletek kiegyenlítésére – ezt

is minimalizálja. Az infravörös fűtés használatakor

nevezik transzmissziónak. Ez a fizikai összefüg-

a levegő hőmérséklete alacsonyabb marad, mint a

gés érvényes mind a külső [TB]- mind a belső tér

konvekciós rendszereknél. Ennek eredményekép-

[TA] hőmérsékletére. A célzott infravörös sugárzás

pen az hőátbocsátási veszteség is csökkenni fog.

azonban nem fűti fel fölöslegesen az épület egés03

TA
T*
03 Két elem közötti
hőmérséklet kiegyenlítődése

TB

Idő
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30% a tetőn
keresztül

5% az ablakokon
keresztül
15% a falakon

04 A hőátbocsátási veszte
ség megoszlása a falak,
a tető és más nyílások 		
között egy korszerű csar		
noképület esetében

keresztül

45% a nyitott ajtókon

5% a padlón

és kapukon keresztül

30%

keresztül

A légcsere értéke = 0,3
A fal U értéke = 0,4

05
Akár

30 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

A hőhordozók szállítják a meleget

Rövid reakció- és felmelegítési idő
Szemben a hőhordozós [pl. melegvíz] központi

lehetővé. A Schwank infravörös fűtési rendsze-

fűtési rendszerekkel a Schwank infravörös fűtés

rek felfűtési ideje lényegesen alacsonyabb, mint

közvetlenül állítja elő a meleget. A meleg a fűtés

a központi fűtési rendszereké. A fűtési rendszer

bekapcsolását követően azonnal megjelenik.

üzemeltetési ideje ezáltal a szükséges minimálisra

A felmelegítési idő igen rövid, a hőszállítási idő tel-

csökkenthető. Ez újabb energiamegtakarítást ered-

jesen kiesik. Az infravörös fűtés fokozatmentes

ményez!

szabályozása állandó hőmérsékletérzékelést tesz

Helyiség hőmérséklet t R [oC]
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Decentralizált fűtési idő
4

Központi fűtési idő

2
01 A fűtési idő összehason		
lítása központi és decen		
tralizált fűtés esetében
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9 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

Idő

9%

Veszteségmentes közvetlen hősugárzás az infravörös
sugárzás segítségével
Nincs elosztási veszteség
A központi fűtési rendszerek esetében a hosszú

A decentralizált Schwank infravörös fűtési rendszer

felmelegítési időn túl szállítási és elosztási veszte-

a primer energiát [például földgáz, pb gáz, biogáz]

ség is jelentkezik [02]. Lényegében az energia- és

közvetlenül a felhasználás helyén alakítja át hősu-

hőveszteség a hosszú szállítási távolság és a kapc-

gárzássá [03]. Ezzel a fölösleges szállítási és

solódó elosztási veszteségek miatt lép fel.

átalakítási veszteséget a rendszer elkerüli és az
energiát csak arra használja, amire szükséges.

02 Központi fűtés

03 Decentralizált fűtés

Hasznos energia
[térhatárolás]
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QV

Q Trans
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Q Vent

Előállítás
Qd

Q heating

Q generation

Előállítás

Hasznos energia

Qg

8%
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8 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

Egyéni fűtési zónák
Csak ott és akkor van meleg, ahol arra
szükség van
A Schwank infravörös fűtés segítségével akár az

Ennek segítségével lehet a különböző igényeknek

egész csarnokot, akár annak csak egy részét, vagy

megfelelő, a használatot, a műszakot, vagy a mun-

akár csak egy munkahelyet is lehet energiatakaré-

kaidőt figyelembe vevő fűtést beállítani. Egy ilyen,

kosan fűteni.A megvilágításhoz hasonlóan tudjuk a

az igényeknek megfelelően szabályozott intelligens

fűtést is a különböző területeken be- és kikapcsolni.

megoldás a teljes fűtési rendszer üzemidejét tudja
csökkenteni, ami közvetlen energia-megtakarítást

A hőmérsékletet az egymástól független fűtési

eredményez. A legtakarékosabb fűtés az, amelyik

zónákban külön-külön, önállóan tudjuk szabályozni.

be sincs kapcsolva.
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17oC
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Termelés I
H – P, 7 - 16
Termelés II
H – P, 7 - 16
és 16-22 óráig
Raktár
H – V, 0 - 24

01 Fűtéselosztás egy csar-		
nokban a különböző zónák
szerint
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13 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

Kiszállítás
H – P, 7 - 17

13%

Intelligens fűtés szabályozás
Csak annyi energiát használunk fel, amennyire
szükség van
Minden fűtési rendszer túlméretezett. A legalacso-

Ezzel érhető el, hogy a fűtési rendszer teljesítmé-

nyabb éves hőmérsékletre méretezett rendszer

nye minden esetben a hőszükségletnek megfele-

teljes kapacitással csak az év igen kis időszakában

lően üzemeljen. Ez így egy intelligens rendszer: en-

működik. A Schwank infravörös fűtési rendszerek

nek megfelelően emelkedik a hőérzet és a kapcso-

ezért fokozatmentesen szabályozhatóak, akár

lódó energia-megtakarítás elérheti akár a 14%-ot is.

működés közben is.

02
A csarnokfűtés
teljesítménye

0%

80%

Külső
hőmérséklet

-10oC

100%

19 C
o

03
A csarnokfűtés
teljesítménye

0%

50%

Külső
hőmérséklet

8oC

100%

02 A csarnokfűtés teljesítménye
télen

19 C
o

03 A csarnokfűtés teljesítménye
tavasszal és ősszel

14%
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14 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

A kihasználatlan hőmennyiség csökkentése
Csak a célba érkezett hőmennyiség számít
Tény, hogy a hővezető anyagokat a veszteség ellen

A szigetelés a nyereséget megduplázza: minél kom-

szigetelni szükséges. Ugyanez érvényes az infra-

fortosabb a meleg a tartózkodási területen, annál

vörös sugárzókra is: csak az az infravörös sugárzás

alacsonyabb az enegiafelhasználás.

melegít hatékonyan, amelyik felületet ér.
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01 Bare hővisszaverő felület:
hőmérséklet- és hőárameloszlás egy kereskedelemben kapható átlagos sötétsugárzón
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02 Szigeteletlen hővisszaverő felület:
hőmérséklet- és hőárameloszlás a superTube® esetében
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32 %-os energia-megtakarítás is lehetséges

32%

Testre szabott ügyféltanácsadás

A fűtési rendszerek összehasonlítása
Melyik a legjobb fűtési rendszer? Olyan fűtési rends-

megoldást tudja ajánlani. A Schwank ezért ügyfelei

zer, ami minden felhasználási területen egyaránt

számára egy semleges, a vevő épületére testresza-

megfelelő, nem létezik. A Schwank ezért gyárt

bott rendszer-összehasonlítást kínál.

különböző rendszereket, hogy a legmegfelelőbb

A különböző fűtési rendszerek független összevetése
Meleg levegős
rendszer
Rendszerek/
Tulajdonságok

Rendszerhatásfok

Közvetlen

Sugárzó fűtés

Közvetett

Gáz-infravörös
fűtés
Világos sugárzó

Sötét sugárzó

Felületfűtés
Mennyezetsugárzó
panel

Padlófűtés

kiváló

megfelelő

nagyon jó

nagyon jó

megfelelő

megfelelő

jelentős

jelentős

elégséges

alacsony

rendelkezésre
álló

rendelkezésre
álló

Zaj

igen

igen

nincs

alacsony

nincs

nincs

Légmozgás

igen

igen

nem

nem

nem

nem

lehetséges

lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

nem lehetséges

rövid

hosszú

nagyon rövid

rövid

hosszú

nagyon hosszú

Részleges területi fűtés

részben
lehetséges

részben
lehetséges

lehetséges

lehetséges

lehetséges

lehetséges

Mérsékelten tűzveszélyes
terek fűtése

részben
lehetséges

lehetséges

részben
lehetséges

részben
lehetséges

lehetséges

lehetséges

Segédenergia-szükséglet

Légcsere
Felfűtési idő

Forrás: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft [BDEW], 2010

11

Innovatív. Tapasztalt. Kompetens.

A Schwank név több mint 80 éve egyet jelent a

Mint német gyártó,a legmagasabb minőségi elvárá-

magas színvonalú és gazdaságos csarnok fűtési

sokat támasztjuk magunkkal, termékeinkkel és

rendszerekkel. A gáz alapú infravörös fűtési rends-

szolgáltatásainkkal szemben. Minden egyes termé-

zerek területén piacvezetőként a Schwank igen

künk gazdaságos és CO2 minimalizált munkamód-

jelentős tapasztalattal rendelkezik a gazdaságos

szert garantál.

fűtési rendszerek telepítése terén. A több, mint 150
000 elégedett ügyfél és több, mint 2 millió szállított

A Schwank esetében Ön egy csúcsminőségű

berendezés magáért beszél [lásd a referenciáinkat

gyártóra számíthat ma és a jövőben is.

a www.schwank.hu oldalon].
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