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Fotó – A világossugárzó szerkezete Delta keverőkamrával

A szabadalmaztatott Delta keverőkamrában 
homogén gáz-levegő keveréket alkotnak és 
juttatnak a kerámia égőkhöz (kb. 300°C). A 
keverék a kerámialap, mintegy 3600 lyukán 
átfolyik és ott meggyullad. 
A keverék közvetlenül a kerámialap felületéhez 
közel ég és melegíti fel azt. A surgárzó rács égő 
felülete a reflektor lemez mögött található, 
ahonnan a sugárzás az égőre verődik vissza és ez 
fokozza a kibocsátott infra vörös sugárzás erejét. 
[l. a képet jobbra] Így a 950°C felületi hőmérséklet 
alacsonyabb gázfogyasztással érhető el. 
Az infravörös sugárzás keletkezik. A reflektorok 
[fényvisszaverők] segítségével ezt a padló területe 
felé irányítják és ott melegítik az embereket, a 
padlót és a tárgyakat.

Előnyök

A gázüzemű világossugárzók decentralizált 
infravörös fűtő berendezések. A központi fűtési 
rendszerekkel ellentétben a hőt ott termelik, ahol 
arra ténylegesen szükség van. 

A világossugárzók előnyei:

• kipróbált technológia
• gyors felfűtési idő
• nincs közbenső közeg
• magas hatásfok
• zónafűtés lehetséges
• nincs légmozgás
• nincs huzat/kavargó por



Irányítástechnika

• Teljes moduláció
• ModBus interfész az optimalizált vezérelés és 

szabályozás érdekében

A reflektor [fényvisszaverő] anyaga és 
felépítése

• Sugárzás-optimalizált reflektorgeometria
• Szigetelt borítás (supraSchwank esetén) a 

konvektív hőveszteség minimalizálásának 
érdekében. 

• Nagyfokú, akár 95%-os visszaverődés a 
FERAN bevonatnak köszönhetően. 

• Tartós korrózióvédelem

A reflektor szigetelése [csak supraSchwank 
esetén]

• A kiváló minőségű szigetelőanyag 
[Promaglaf] 4-5-szörös szigetelő hatást biztosít 
a hagyományos szigetelésekhez képest. 

• Szinte korlátlan élettartam, a magas 
minőségű hőálló anyagnak köszönhetően. 

Szabadalmaztatott Delta keverőkamra

• A gáz-levegő keverék előmelegítése kb. 

300°C-ra a hatékonyság további növelése 
érdekében

• Homogén gáz és égési levegő keveréke
• Optimális energiahozam   

 
Égőlap

• Alacsony kársoanyag kibocsátás [NOx akár = 
13 mg/ kWh]

• Magas hőmérsékletnek ellenálló kialakítás 
• Speciális forma a maximális sugárzás 

érdekében. 
• Házon belüli fejlesztés – Német minőség 

Sugárzóvédő rács [csak supraSchwank 
esetén]

• Magas hőmérsékletnek ellenálló védő-rács 
króm-nikkel acél ötvözetből. 

• A sugárzás visszaverődik az égő lemezre  
[ping-pong effektus] és ez a hatás növeli az 
infrasugárzás kibocsátását 

Közvetett füstgáz kibocsátás

• Nincs kéményseprőipari költség, nincs 
füstgázveszteség mérés

Infravörös fűtési rendszerek
 

Német Gyártmány 
Hagyományosan innovatív

Günther Schwank 1939-
ben szabadalmaztatta a 
világossugárzókat, melyeket 
ma is hatékonyság és minőség 
jellemez. A Németországi 
fejlesztés és gyártás minőséget 
és tartósságot képvisel- mellyel megalapozták 
a világ piacvezetői pozíció alapjait. 

Az összes világossugárzót a vállalat saját kölni 
innovációs központjában fejlesztették. A több, 
mint 80 éves gyakorlati tapasztalat minden 
egyes termékben fellelhető.  

      

Tanácsadás, tervezés és megvalósítás 

Minden fűtési rendszert az 
ügyfél egyedi igényeihez kell 
igazítani. Értékesítő mérnökeink 
támogatást nyújtanak a projekt 
minden szakaszában. Legyen 
szó tanácsadásról, tervezésről, 
megvalósításról vagy értékesítés 
utáni támogatásról – a Schwank segíti Önt az 
egész projekt során. 

Célunk olyan megoldások 
kifejlesztése, melyekkel 
hosszú távon üzemeltetési 
költség megtakarítást érnek 
el, miközben növelik a 
munkavállalók elégedettségét. 
A Schwank a karbantartással együtt, akár 15 
év garanciát is kínál – ez az igazi minőség. 

A teljes modulációs és állítható világossugárzók előnyei:

Guarantee



supraSchwank 

A leghatékonyabb világossugárzó 

supraSchwank

Előnyök
• Legmagasabb hatásfok [akár 99,1%*-os szezonális hatásfok] 
• Sugárzási tényező, akár 82,4%**
• Akár 95%-os reflexió 
• Teljes moduláció
• ModBus kompatibilis, az optimalizált vezérelhetőség miatt
• Megnövekedett sugárzási tényező a kombinált sugárzás és a FERAN 

bevonat miatt. 
• Szabadalmaztatott Delta keverőkamra az optimális energiahozam 

érdekében
• Teljesen szigetelt burkolat és kiváló minőségű szigetelés (Promaglaf) a 

maximális sugárzási hatékonyság érdekében
• Magas hőmérsékletnek ellenálló króm-nikkel acél ötvözetű 

sugárzórács a hatékonyság növelése érdekében

A supraSchwank világszerte csúcsmodellnek 
számít a világossugárzók között. Kiemelkedően 
magas energiahatékonysága miatt az 

első. Ehhez hozzájárul a kiváló minőségű 
anyagok használata, valamint az első-osztályú 
technológiák alkalmazása. 

[*A DIN 419 alapján mérve, a supraSchwank 30 berendezésnél]
[** A DIN 419 alapján mérve, a supraSchwank 30M berendezésnél]



primoSchwank

Sokoldalú a világossugárzók között

A primoSchwank világossugárzó megadja 
a mércét az infravörös fűtés területén: 
nagyon jó szezonális energiahatékonyságot 
és sugárzási tényezőt garantál. A Schwank 
fűtőberendezések közül a primoSchwank 
rendelkezik azzal az  előnnyel, mikor 
alacsony beruházási költség mellett jó fűtési 

kényelemre van szükség. A sugárzási felület 
és a gáz-levegő keverék optimalizálása (a 
szabadalmaztatott Delta keverőkamrán 
kersztül előmelegítve) teszi kategóriájának 
legjobb termékévé. 

primoSchwank

Előnyök
• Legmagasabb  hatásfok [akár 95%-os szezonális hatékonyság*] 
• Sugárzási tényező akár 72,9% **
• Teljesen modulálható
• ModBus-kompatibilis az optimalizált vezérelhetőség érdekében
• Fokozott sugárzási tényező a kombinált sugárzás révén. 
• Szabadalmaztatott delta keverőkamra a optimális 

energiahozam érdekében

[*A DIN 419 alapján mérve, a primoSchwank 30 berendezésnél]
[** A DIN 419 alapján mérve, a primoSchwank 40M berendezésnél]



supraSchwank
a leghatékonyabb világossugárzó

Világossugárzó felhasználása

Ipar | Kereskedelem | Logisztika





primoSchwank
sokoldalú a világossugárzók között 





supraSchwank
A premium modell

Szezonális hatásfok*

6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Névleges teljesítmény 
[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

Minimum hőteljesít-
mény [kW] @ NCV / 2,8 / 4,6 / 6,9 / 9,2 / 13,9 / 18,5

Termikus hatásfok, 
GCV [%], névleges 
teljesítmény 

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

Th. hatásfok , GCV 
[%], minimális hőtel-
jesitmény 

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

Sugárzási faktor RF, 
NCV [%], névleges 
teljesitmény 

75,2 72,9 76,3 74,0 77,1 74,7 79,2 76,7 80,9 78,4 79,0 76,6

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

[* Az Európai Bizottság 2015/1188. rendelete szerint mérve a supraSchwank 30/M berendezésnél]

A hozzáadott érték:

Akár 99,1%-os szezonális hatásfok *

Akár 82,4% sugárzási tényező*

95%-os hőhatásfok [fűtőérték Hi]

Teljes moduláció

Tiszta égés [NOx – kibocsátás = 13 mg / 
kWh]

Teljesen szigetelt

Szabadalmaztatott delta keverőkamra a 
gáz-levegő keverék előmelegítésére

Sugárzóvédő rács

Kombinált sugárzás a nagy sugárzási 
tényező érdekében. 

Német Gyártmány 



• Elektromos csatlakozás    
Egyfázisú váltóáram 230 V, N, PE, 50 Hz 
[kb. 45VA]

• Gázcsatlakozás    
Méret:  R ½” [külső menet]

• Felfüggesztés 
A berendezést 4 felfüggesztési pontnál a 
mennyezethez függesztjük acélkábelekkel 
vagy a falhoz fali konzolokkal [tartozékok] 

• Füstgáz kibocsátás    
indirekt – a DIN EN 13410 

6 10 15 20 30 40
Névleges hőterhelés [kW]
Földgáz H / L * ** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
PB-gáz *** 4,60 7,70 11,50 15,40 23,10 30,80
Csatlakoztatott terhelés
Földgáz 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
PB gáz (kg / h) *** 0,36 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40
Súly 19,40 18,40 23,80 30,40 39,40 35,80
Méretek 
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
CE- azonosító CE-0085AU0374

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

Minimális csatlakozási nyomás

Bután

Egyfokozatú Teljesen 
moduláló

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. csatlakozási nyomás földgáz / 
PB gáz: 100 mbar

Földgáz H

Földgáz L

Propán



primoSchwank
A sokoldalú

Szezonális hatásfok*

10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Névleges teljesítmény [kW] 
@ NCV 9,7 9,7 14,5 14,5 19,4 19,4 29,1 29,1 38,8 38,8

Minimum hőteljesítmény 
[kW] @ NCV / 5,7 / 8,7 / 11,6 / 17,5 / 23,3

Termikus hatásfok, GCV 
[%], névleges teljesítmény 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Th. hatásfok , GCV [%], 
minimális hőteljesitmény 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Sugárzási faktor RF, NCV 
[%], névleges teljesitmény 63,8 62,1 66,2 64,4 69,5 67,5 69,5 67,5 71,4 69,3

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

[* Az Európai Bizottság 2015/1188. rendelete szerint mérve a primoSchwank 40/M berendezésnél]

A hozzáadott érték:

Akár 95%-os szezonális hatásfok*

Akár 72,9%-os sugárzási tényező *

95%-os termikus hatásfok* [fűtőérték Hi]

Teljes moduláció

Tiszta égési folyamat = 13 mg/kWh

Szabadalmaztatott delta keverő karma 
az égési levegő és gázkeverék előfütése 
érdekében

Német Gyártmány 



10 15 20 30 40
Névleges hőterhelés [kW]
Földgáz H / L * ** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
PB-gáz *** 9,70 14,50 19,40 29,10 38,80
Csatlakoztatott terhelés
Földgáz H / L (m3 / h) * ** 0,97 / 1,13 1,45 / 1,69 1,95 / 2,26 2,92 / 3,40 3,90 / 4,53
PB gáz (kg / h) *** 0,76 1,13 1,52 2,28 3,01
Súly 11,40 15,40 18,90 24,40 32,40
Méretek 
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
CE- azonosító CE-0085AU0374

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

Minimális csatlakozási nyomás

Bután

Egyfokozatú Teljesen 
moduláló

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. csatlakozási nyomás földgáz / 
PB gáz: 100 mbar

Földgáz H

Földgáz L

Propán • Elektromos csatlakozás    
Egyfázisú váltóáram 230 V, N, PE, 50 Hz 
[kb. 45VA]

• Gázcsatlakozás    
Méret:  R ½” [külső menet]

• Felfüggesztés 
A berendezést 4 felfüggesztési pontnál a 
mennyezethez függesztjük acélkábelekkel 
vagy a falhoz fali konzolokkal [tartozékok]

• Füstgáz kibocsátás    
indirekt – a DIN EN 13410 



Innovatív. Tapasztalt. Kompenens. 

A Schwank név évtizedek óta egyet jelent a kiváló minőségű, 
gazdaságos helyiségfűtési- és hűtési rendszerekkel. 
A gáz infravörös fűtési rendszerek piacvezetőjeként a Schwank 
nagy tapasztalatra tett szert. Több, mint 200 000 elégedett 
ügyfél és 2,5 millió legyártott eszköz önmagáért beszél.
 
Német gyártóként kiállunk amellett, hogy a legmagasabb 
minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Minden 
termékünk garantálja a gazdaságos, valamint a CO2 és NOx 
minimalizálását. 

A tapasztalat megbízhatóságot teremt.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Magyarország

Seidl és Társa Kft
Budaörsi ut 46 · 1118 Budapest
Tel.: +6-30 609 5106
office@schwank.hu
www.schwank.hu


