Schwank control technológia.
Integrált rendszer a hatékonyság és a
kompatibilitás érdekében.
Made in Germany.

Schwank
control technológia
A rendszer olyan, mintha egyetlen öntöttvé válna.
A Schwank vezérléstechnika valamennyi alkotórésze
Schwank fűtési és hűtési rendszerekhez kifejlesztett
integrált rendszer része.

Az iparban és kereskedelemben történő alkalmazások
esetében, a rendszernek a nagy belső tereket,
az emberi tényezőket és a belső hőforrásokat is
figyelembe kell vennie.

egyedülálló

A folytonos
moduláció
alapfelszereltség
Minden fűtési rendszert a minimum kültéri hőmérsékletre
kell méretezni (lokációtól függően). Annak biztosítása,
hogy a fűtési rendszer a hidegebb napokon a kívánt
hőmérsékletet biztosítsa, azt eredményezi, hogy egyéb
napokon a rendszer túlméretezett lesz.
Ennek elkerülésére minden Schwank fűtési rendszer
folyamatos modulációval van ellátva. A teljesítményt
fokozatosan a tényleges igényhez igazítja és körülbelül
14% energiát takarít meg az egyfokozatú moduláló
rendszerekhez képest.
A Schwank fűtési rendszerei a gáz és a levegő
ellátásának beállításával meghaladják az aktuális
és a közelgő ERP iránymutatást. A hatékonyság a
részterhelés tartományában is folyamatosan magas.
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Szenzor technológia

smartHeat ModBus
kapcsolat

Hozzáférési rendszer

Ajtó szenzor
Az integrált ModBUS interfésszel felszerelt Schwank
világos és sötétsugárzó mindenféle művelethez
alkalmazkodik.
A szabad vezérlőáramkör besorolásának köszönhetően
a fűtési rendszer különböző beltéri körülményekhez
igazítható. Ezenkívül az egész létesítmény
infrastruktúrája csatlakoztatható a rendszerhez, ami
pontos irányítást és nagyobb hatékonyságot tesz
lehetővé.

Külső hőmérséklet érzékelő

Páratartalom szenzor

Belső hőmérséklet érzékelő

SchwankControl Touch

Web böngésző

Épületfelügyeleti rendszer

fűtési rendszerek

Világossugárzók

IC 4000

Sötétsugárzók

Gázüzemű hőlégfúvó

Kapulégfüggöny

tetraSchwank

hybridSchwank

Hővisszanyerés / kondenzációs technológia
Perifériás rendszerek

Megelőző
karbantartás
Service with vision
A Schwank fűtési rendszerek tökéletesen
illeszkednek a SchwankControl Touch előremutató
vezérléstechnikához. A fűtési rendszer és a
vezérlő egység intelligens interakciója innovatív és
felhasználóbarát szabályozást tesz lehetővé - a cég
hálózatából vagy a világ bármely pontjáról.
Az összes vonatkozó fűtési adat [fogyasztás, kimenet,
fűtési ciklus stb.] folyamatos rögzítése lehetővé teszi
a fűtési rendszer átlátható elemzését, amely aktívan
hozzájárul a hatékonyság növeléséhez.
A Prediktív karbantartás opciónak köszönhetően
a Schwank azonnal kommunikálni tud az ügyfél
rendszerével és távoli karbantartás útján megszüntetheti
a hibát, vagy további beavatkozást intézhet.
Ez nemcsak csökkenti a szolgáltatási és üzemeltetési
költségeket, hanem növeli a rendszer megbízhatóságát
és élettartamát.

A jó soha nem volt
elég jó.
A Schwank vezérléstechnikával a Schwank megoldásai
valószínűleg a világ legintelligensebb csarnokfűtési
és hűtési rendszereivé váltak. A nagyfokú csatlakozás
biztosítja a kezelő számára a maximális működési és
fűtési kényelmet.

A fokozott átláthatóság a teljesítmény, a fogyasztás
és a státusz tekintetében releváns adatokat szolgáltat
a hatékony ellenőrzésért és az üzembiztonságért. A
Schwank vezérlési technológiával a lehető legjobban
kihasználjuk a fűtési és hűtési rendszerünket. A
maximális hatékonyság érdekében, a rugalmasságért,
az Ön igényeinek megfelelően.

Akár 29% energiamegtakarítás
az egylépcsős analóg
vezérlőrendszerekhez képest.

Átlátható megjelenítés és
elemzés a fogyasztási és
teljesítményadatokról

Több felhasználói
és üzemeltetési kényelem

Jelentős
élettartam-növekedés

Az üzemeltetési elő
zmények tárolása

Egy speciálisan kifejlesztett
moduláris rendszer

Szabad vezérlőáramkör besorolás

Világszerte távoli hozzáférés
böngészőn keresztül

Rugalmasság az egyedi
követelményekhez való
alkalmazkodásban

Nagyobb kényelem az állandó
hőmérséklet és a folyamatos
moduláció miatt

Nincsenek interfész problémák a
különböző rendszerek között

Maximális kompatibilitás
a ModBUS-nak
köszönhetően

Kompatibilitás az
épületirányítási rendszerek
kommunikációs protokolljaival
[BACnet, KNX stb.]

A hibajelzés távfelügyelettel
történőelemzése
Prediktív karbantartás
és szerviz 4.0

Innovatív. Tapasztalt. Kompetens.
A tapasztalat biztonságot jelent
A Schwank több mint 80 éve egyet jelent a magas
színvonalú és gazdaságos csarnokfűtési rendszerekkel. A gáz alapú infravörös fűtési rendszerek
területén piacvezetőként a Schwank igen jelentős
tapasztalattal rendelkezik a gazdaságos fűtési
rendszerek telepítése terén. A több, mint 150 000
elégedett ügyfél és több, mint 2 millió szállított
berendezés magáért beszél [lásd a referenciáinkat
a www.schwank.hu oldalon].

Mint német gyártó,a legmagasabb minőségi elvárásokat támasztjuk magunkkal, termékeinkkel és
szolgáltatásainkkal szemben. Minden egyes termékünk gazdaságos és CO2 minimalizált munkamódszert garantál.
A Schwank esetében Ön egy csúcsminőségű
gyártóra számíthat ma és a jövőben is.
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