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Principiul Radiantelor 			
Ceramice Infrarosu pe Gaz
Camerã de amestec Delta
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Placã ceramicã

Grilaj radiant

Unitate de aprindere
şi control

Funcţionare
În interiorul camerei de amestec Delta (brevetatã)
se formează un amestec omogen gaz-aer, care
este distribuit în plăcile ceramice perforate ale
arzătorului [acest amestec este preîncălzit la
aprox. 300 °C]. Amestecul va trece prin prin cele
aproximativ 3.600 de găuri din fiecare placă
ceramicã a arzătorului şi se va aprinde chiar
acolo. Amestecul va arde sub suprafața și va
încălzi astfel plăcile ceramice.
Grilajul radiant din fața plăcilor ceramice ale
arzătorului creazã un „efect de ping-pong”, în
care cãldura radiantã este reflectată înapoi
la plăcile ceramice, avãnd ca efect pozitiv o
creștere a puterii radiante [vezi imaginea din
dreapta].

deosebire de sistemele de încălzire centralizate,
acestea generează căldură exact în locul în
care este ea este necesară.
Avantajele radiantelor ceramice:
- tehnologie dovedită
- timp de încălzire rapidă
- căldura directă
- eficiență ridicată
- posibiltate de încălzire zonală
- fără mișcare de aer
- fără curenți de aer / fără praf in mişcare

Astfel se obţine o suprafaţă cu o temperatură
de aprox. 950 °C, cu un consum mic de gaz.
Se generează radiații infraroșii [numite și radiații
termice]. Căldura radiantă este direcţionată, prin
intermediul reflectoarelor, in jos, unde încălzește
oamenii, podeaua și obiectele.
Avantaje

Radiantele ceramice infrarosu pe gaz sunt
echipamente de incălzire prin radiaţie infrarosie,
find sisteme descentralizate de incălzire. Spre

Imagine - Structura radiantului ceramic infraroşu pe gaz cu
cameră de amestec Delta

Sisteme de încălzire infraroșu
pe gaz
Fabricate in Germania
Tradiție si Inovaţie

Consultanță, planificare și realizare

În 1939, Günther Schwank a
brevetat radiantele ceramice
infraroşu pe gaz (luminoase),
care se caracterizează și astăzi
prin eficiența și calitate ridicată.
Dezvoltate și fabricate în
Germania, ele sunt caracterizate de o calitate
și o durabilitate ridicate, astfel au fost puse incă
de la inceput bazele pentru a deveni un lider
de piaţă.

Fiecare sistem de încălzire
trebuie să fie adaptat la
cerințele specifice ale fiecărui
client. Inginerii noștrii oferă
asistență în fiecare etapă a
proiectului. Fie că este vorba
de consultanță, planificare,
realizare sau asistență postvânzare - Schwank va asigura consultanţă pe
tot parcursul proiectului.

Toate radiantele ceramice sunt dezvoltate în
centrul de inovație al companiei, situat in Köln.
Experiența şi tradiţia de peste 80 de ani se
regăsesc in fiecare produs.

Obiectivul nostru este să
propunem soluții care să reducă
costurile de operare pe termen
lung, crescând în același timp
şi satisfacția angajaților. În
combinație cu revizia periodică, Guarantee
Schwank oferă o garanție de până la 15
ani - o promisiune reală in ceea ce priveşte
performanţa.

							
							

Avantajele radiantelor ceramice infraroşu pe gaz modulante:
Regelungstechnik

•
•

Complet modulant
Interfață ModBus pentru control optimizat

Material reflector și construcție

•
•
•
•

Geometrie optimizată reflector pentru factor
radiant mare
Reflector izolat [la supraSchwank] pentru a
minimiza pierderile de căldură prin convecţie
Grad ridicat de reflexie de până la 95%
datorită utilizarii FERAN-ului
Protecție împotriva coroziunii

Reflector izolat complet [numai pentru
supraSchwank]

•

•

Materialul izolant de înaltă calitate
[Promaglaf] asigură un efect izolant de 4
până la 5 ori mai mare în comparație cu un
material izolant convențional
Durată de viață aproape nelimitată datorită
materialului rezistent la temperaturi ridicate

Cameră de amestec Delta brevetată

•

•
•

Preîncălzirea amestecului gaz-aer la aprox.
300 °C pentru o creștere suplimentară a
eficienței
Amestec omogen de aer şi gaz
Randament energetic optim

Placă ceramică arzător

•
•
•
•

Combustie cu poluanți reduși [emisie de NOx
= 13 mg / kWh]
Rezistență la temperaturi ridicate
Efect de ardere in adâncime, special pentru
a crește radiația
Dezvoltare internă, Fabricat in Germania

Grilaj radiant [numai pentru supraSchwank]

•
•

Grilaj radiant, rezistent la temperaturi ridicate,
fabricat din oțel aliat cu crom şi nichel
Radiația termică este reflectată înapoi spre
placa ceramică [„efect de ping-pong”] și
astfel crește puterea de radiație / factorul
radiant

supraSchwank
Cel mai eficient radiant ceramic infraroşu pe
gaz

supraSchwank

Avantaje
•

Cea mai mare eficiență [până la 99,1% eficiență sezonieră *].

•

Factor radiant până la 82,4% **

•

până la 95% reflexie

•

complet modulant

•

Conexiune ModBus pentru control și conectivitate optimizate

•

factor radiant crescut datorită radiației combinate și utilizării FERANului

•

cameră de amestec Delta (brevetată) pentru un randament
energetic optim

•

reflector complet izolat și material izolator de înaltă calitate
[Promaglaf] pentru o eficiență maxima a radiaţiei

•

grilaj radiant din oţel aliat cu crom si nichel rezistent la temperaturi
ridicate pentru o eficiență sporită a radiației termice

SupraSchwank este modelul de top printre
radiantele ceramice infraroşu pe gaz din
întreaga lume. Eficiența sa energetică extrem

[* Măsurată conform DIN 419 lpentru supraSchwank 30]
[** Măsurată conform DIN 419 pentru supraSchwank 30M]

de ridicată îl face să fie numărul unu. Acest
lucru este posibil prin utilizarea tehnologiilor de
primă clasă și a materialelor de înaltă calitate.

primoSchwank
Standardul pentru Radianţii Ceramici
Radiantul ceramic infraroşu pe gaz
primoSchwank stabilește standardul industrial
în încălzirea infraroșu pe gaz: garantează o
eficiență energetică sezonieră foarte bună
și factori radianți superiori. Dintre radiantele
Schwank, primoSchwank este cel mai potrivit
atunci când sunt necesare investiții reduse și o

încălzire cu un confort bun
Optimizarea suprafeței radiante și a
amestecului gaz-aer [preîncălzit prin camera
de amestecare Delta brevetată] îl face cel
mai bun radiant ceramic luminos din clasa sa.

primoSchwank

Avantaje
•
•
•
•
•
•

Eficiență ridicata [până la 95% eficiență sezonieră*].
Factor radiant până la 72,9% **
complet modulant
conexiuneModBus pentru control și conectivitate optimizate
factor radiant mare datorita utilizării radiației combinate
cameră de amestec Delta [brevetată] pentru un randament
energetic optim

[* Măsurată conform DIN 419 la primoSchwank 30]
[** Măsurată conform DIN 419 la primoSchwank 40M]

Aplicații pentru
Radiante Ceramice
Industrie | Comerț | Logistică

supraSchwank
cel mai eficient radiant ceramic

primoSchwank
Standardul pentru radiantele ceramice

supraSchwank
Modelul Premium
Avantaje:
până la 99,1% eficiență sezonieră *
până la 82,4% factor radiant *
95% eficiență termică *
[puterea calorică Hi]
complet modulant
combustie curată [emisii NOx = 13 mg /
kWh]
izolație completă
cameră brevetată de amestec delta
pentru preîncălzirea amestecului gaz-aer
Grilaj radiant
radiație combinată ce asigura un factor
radiant ridicat
Fabricat in Germania

Eficiență sezonieră*
6/1

6/M

10/1

10/M

15/1

15/M

20/1

20/M

30/1

30/M

40/1

40/M

4,6

4,6

7,7

7,7

11,5

11,5

15,4

15,4

23,1

23,1

30,8

30,8

Putere termică minimă [kW] @ NCV

/

2,8

/

4,6

/

6,9

/

9,2

/

13,9

/

18,5

Eficiența termică,
GCV [%], la puterea
nominală

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Eficienţa termică,
GCV [%], la puterea
minimă

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

Factor radiant RF, HI
[%], la putere nominală

75,2

72,9

76,3

74,0

77,1

74,7

79,2

76,7

80,9

78,4

79,0

76,6

Eficienta Sezonieră
[%]

90,6

95,9

91,5

96,8

92,0

97,4

93,0

98,4

93,8

99,1

93,0

98,4

Putere termică nominală [kW] @ NCV

[* Măsurat în conformitate cu regulamntul UE nr. 1188 din 2015 pentru supraSchwank 30 / M.]

6

10

15

20

30

40

Gaz natural H /L* **

4,60

7,70

11,50

15,40

23,10

30,80

GPL***

4,60

7,70

11,50

15,40

23,10

30,80

Putere termică nominală [kW]

Consum de gaz
Gaz natural 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

GPL [kg/h]***

0,36

0,60

0,90

1,20

1,80

2,40

Greutate

19,40

18,40

23,80

30,40

39,40

35,80

L1 [mm]

553

553

830

1108

1662

1108

L2 [mm]

629

629

906

1184

1738

1181

Dimensiuni

Identificare-CE

CE-0085AU0374

Presiunea min. de conexiune
1-treaptă de
putere

Modulaţie
totală

Gaz natural H

16 mbar

45 mbar

Gaz natural L

22 mbar

45 mbar

Propan

32 mbar

65 mbar

Butan

50 mbar

65 mbar

• Presiune max. de conexiune gaz
natural/GPL: 100 mbar

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

•

•

Suspendare
Radiantul se va suspnda de tavan sau
de grinzi în 4 puncte de suspendare cu
cabluri de oțel sau pe perete, inclinate,
cu console de suspendare reglabile
[accesorii].
Racordare la gaz				
Niplu R 1/2 „[filet extern]

•

Conexiune electricã				
Curent alternativ monofazat 230 V, N, PE;
50 Hz [aprox. 45 VA]

•

Evacuare gaze				
indirect conform EN 13410

primoSchwank
Modelul Standard
Avantaje:
până la 95% eficiență sezonieră *
până la 72,9% factor radiant *
95% eficiență termică *
[puterea calorică Hi]
complet modulant
Combustie curată [emisii NOx =13 mg /
kWh].
Cameră brevetată de amestec delta
pentru preîncălzirea amestecului gaz-aer
Fabricat in Germania

Eficienţa Sezonierã*
10/1

10/M

15/1

15/M

20/1

20/M

30/1

30/M

40/1

40/M

9,7

9,7

14,5

14,5

19,4

19,4

29,1

29,1

38,8

38,8

/

5,7

/

8,7

/

11,6

/

17,5

/

23,3

Eficiența termică, GCV
[%], la puterea nominală

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Eficienţa termica, GCV
[%], la puterea minimă

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

Factor radiant RF, NCV
[%], la puterea nominală

63,8

62,1

66,2

64,4

69,5

67,5

69,5

67,5

71,4

69,3

Eficiență sezonieră [%]

85,5

91,0

86,9

92,3

88,6

94,0

88,7

94,1

89,6

95,0

Putere termicã nominală
[kW] @ NCV
Putere termic minimă [kW]
@ NCV

[* Măsurat în conformitate cu regulamntul UE nr. 1188 din 2015 pentru primoSchwank 40 / M.]

10

15

20

30

40

Gaz natural H /L* **

9,70

14,50

19,40

29,10

38,80

GPL***

9,70

14,50

19,40

29,10

38,80

Putere termicã nominalã [kW]

Consum de gaz
0,97 / 1,13

1,45 / 1,69

1,95 / 2,26

2,92 / 3,40

3,90 / 4,53

GPL [kg/h]***

Gaz natural H /L [m³/h]* **

0,76

1,13

1,52

2,28

3,01

Greutate

11,40

15,40

18,90

24,40

32,40

L1 [mm]

553

830

1108

1662

1108

L2 [mm]

605

882

1160

1714

1157

Dimensiuni

Identificare-CE

CE-0085AU0374

Presiunea min. de conexiune
1-treaptã de
putere

Modulaţie
totalã

Gaz natural H

20 mbar

45 mbar

Gaz natural L

22 mbar

45 mbar

Propan

50 mbar

65 mbar

Butan

50 mbar

65 mbar

• Presiune max. de conexiune gaz
natural/GPL: 100 mbar

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

•

•

Suspendare
Radiantul se va suspnda de tavan sau
de grinzi în 4 puncte de suspendare cu
cabluri de oțel sau pe perete, inclinate,
cu console de suspendare reglabile
[accesorii].
Racordare la gaz				
Niplu R 1/2 „[filet extern]

•

Conexiune electricã			
Curent alternativ monofazat 230 V, N, PE;
50 Hz [aprox. 45 VA]

•

Evacuare gaze				
indirect conform EN 13410

Inovator. Cu experienţã. Competent.

Experienţa creează fiabilitate.

De zeci de ani, numele Schwank a fost sinonim cu sisteme de
încălzire și răcire a halelor economice şi de înaltă eficienţã
energeticã.
În calitate de lider pe piaţa sistemelelor de încălzire cu
radiante infraroșu pe gaz, Schwank are o vastă experiență. Cei
peste 200.000 de clienți mulțumiți și cele peste 2,5 milioane de
unitati fabricate vorbesc de la sine.
În calitate de producător german, ne luam angajamentul de
a livra produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Fiecare
dintre produsele noastre garantează o funcționare economică
și cu emisii scãzute de CO2 și NOx.
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