Schwank esettanulmány:
Igéző hely a legkorszerűbb fűtési
technológiával

„Gyors, kiegyenlített és a levegő
mozgásától mentes zajtalan fűtés,
felvert por és huzat nélkül.“
Matthias Marquardt,
Vevőkövetés, vezető,
Porsche Központ, Würzburg

A projekt

A megoldandó feladat

A Würzburgi Porsche központ az egyik
legrégebbi magánkézben lévő Porsche
központ Németországban A kapacitások
bővítése miatt a központ a városból
Estenfeldbe települt át, ahol 11.000 m2
területű, a régihez viszonyítva háromszor
akkora csarnokot építetett. Építészetileg
követte a világon mindenhol egyedi Porsche formavilágot, amellyel így Németország legkorszerűbb Porsche Központját
hozták létre. A Porsche csoport legmagasabb elvárásait látvány és kialakítás
szempontjából is messze kielégíti a
központ.

Nem csak a kompetens tárgyalópartnerek, hanem a legkorszerűbben kiépített
bemutatótermek és szerelőműhelyek is
jellemzői a Porsche csoportnak. Ennek
értelmében a fűtési rendszernek is a
legkorszerűbb műszaki feltételeknek kell
megfeleljenek.

A központban található egy közel 1000
m2 alapterületű bemutatóterem és egy
nagyvonalú műhely. [A költözéssel a
szervízállások számát magduplázva,
7 emelőasztalról 14 állásra növelték a
szerelőműhely kapacitását].
Az építkezésnek kiemelt figyelemmel kellett lenni az energiatakarékosságra és a
környezetvédelem elvárásaira is amelyek
a Porsche alapelveihez tartoznak.

A korábbi épületben egy meleg vízzel
üzemelő meleglevegős rendszer biztosította a fűtést, amellyel nem voltak pozitív
tapasztalatok. Egyrészt a berendezések
túl hangosak voltak, másrészt a légmozgás sok port is felvert. Ez nem csak
a belső tér atmoszférájára volt negatív
hatással, hanem a költségekre is.
Döntés született a fűtési rendszer változtatására, hogy egy magas hatékonyságú
rendszerre cseréljék a meglévő megoldást. Optimális választásként a Schwank
gáz infravörös rendszere került bevezetésre. Ez néhány év óta került beépítésre
és megelégedésre jól működik ez a fűtési
rendszer az új Porsche központban.
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A megoldás

Az eredmény

A fűtendő szervízcsarnokhoz tartozik egy
szervízrészleg és egy nagy méretű kapu.
A fűtési rendszerrel szembeni alapvető
elvárás az volt, hogy a különböző területeken egyenletes legyen a hőeloszlás, a
rendszer gazdaságos legyen és por- és
huzatmentes fűtést biztosítson.

Az új fűtési rendszer teljes mértékben
megfelel a törvényi szabályozásnak és
előírásoknak. A rendszer leglényegesebb előnyei a hatékonyság, a megbízhatóság és a karbantartás egyszerűsége.

Ennek érdekében a magas teljesítményű
infraSchwank berendezések kerültek
elhelyezésre. A berendezések fokozatmentes szabályozással kerültek
beépítésre a magasabb kényelem és az
energiafogyasztás alacsony szinten tartása érdekében. A különösen jó energiahatékonyságnak köszönhetően csupán 4
berendezés elhelyezésére volt szükség.
A magas sugárzási hatékonyságnak
köszönhetően nem csak az energiafogyasztás, hanem a CO2-kibocsátás is
lényegesen alacsonyabb a hagyományos
meleglevegős rendszerekhez viszonyítva.
A szerelőcsarnok igény szerint szabályozható fűtésének érdekében a
Schwank berendezések fűtésének
szabályozására ThermoControl Plus M
szabályozás került beépítésre.

A munkatársak nagyon elégedettek a
fűtési rendszerrel. A Schwank sötétsugárzó rendszere nem csak kellemes meleget
biztosít, hanem a hangtalan üzemelése is
előnyös. A hagyományos meleglevegős
fűtési rendszerekre jellemző bosszantó
huzat és a porfelverődés ebben az esetben teljes mértékben megszűnt. Az új
szerelőcsarnokban szinte a földről lehet
enni, olyan tiszták a munkakörülmények.
Ezzel együtt az is lehetővé vált, hogy az
ügyfelek akár közvetlen a szerelő válla
felett láthassák a szerelés folyamatát.
További előny: jelentősen csökkentek az
üzemeltetési költségek az “öreg” csarnokkal szemben.
A szerelőcsarnok üzemeltetője, Marquart
úr, szervízvezető: “Az új csarnokfűtés
megkönnyíti a munkát, és egyszerűen
vidám dolog!”
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