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Principiul Tuburilor Radiante
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gaze
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Funcţionarea arzãtorului

The Burner

Arzãtorul pe gaz genereazã o flacãrã in interiorul 
ţevilor. Flacãra incãlzeşte ţevile radiante la o 
temperaturã cuprinsã intre 550 si 750° C, iar 
aceasta energie este transferatã in incãpere 
sub forma unor radiaţii infraroşii sau termice. 
Procesul de ardere are lor  intr-o camerã inchisã.

Tevile radiante
Datoritã procesului termic de calorizare, 
ţevile au o inaltã protecţie la coroziune, plus 
o creştere a emisiei de radiaţie infraroşie. 
Elementul turbulator optimizeazã transferul de 
cãldurã. 

Reflectorul

Reflectoarele instalate deasupra ţevilor radiante 
asigurã reflectarea radiaţiei spre zonele de 
lucru. Pentru a asigura cât mai eficient aceastã 
sarcinã, şi pentru a se reduce pierderea de 
cãldurã, reflectoarele sunt aluminizate şi izolate 
complet – aceste aspecte conduc la un grad 
de reflexie de 95%.

Datorita formei inchise, ţevile radiante sunt 
inconjurate de o pernã de aer cald [aceasta 
creşte suplimentar eficienţa lor energeticã].

Reflectoarele tuburilor radiante de tip 
calorSchwank şi deltaSchwank au o izolaţie ce 
rezistã la temperaturi inalte [material cu aplicaţii 
in tehnologia spaţialã]. 
Similar cu izolaţia termicã a unei clãdiri, 
reflectorul complet izolat reduce pierderile de 
cãldurã.

Schwank oferã 3 modele de tuburi radiante 
care diferã prin valoarea eficienţei energetice 
sezoniere.

A. deltaSchwank 

 B. calorSchwank 

 C. infraSchwank 



Modulaţia totalã
Tehnologia Arzãtorului

Standard

Pentru a asigura atingerea temperaturii 
dorite, sistemul de incãlzire este 
intotdeauna proiectat luând in calcul 
temperatura minimã din zona respectivã.

Cu toate acestea zilele in care se ating 
aceste temperaturi minime sunt foarte 
rare, astfel incât sistemul de incãlzire este 
supradimensionat pentru cel puţin 85% din 
zilele unui sezon rece. Sistemul de incãlzire 
ar trebuie sã funcţioneze in sarcinã parţialã 
aproape pe tot parcursul sezonului rece. 

Radiantele modulante, cu modulaţie 
totalã, indeplinesc cel mai bine aceastã 

sarcinã, deoarece asigurã o incãlzire 
eficientã şi confortabilã. Doar prin 
modulaţie totalã se poate modifica eficient 
puterea termicã in raport cu necesarul 
termic. In timp ce radiantele convenţionale 
asigurã reglarea prin cicluri pornit/oprit, 
radiantele Schwank moduleazã continuu 
puterea termicã – iar aceasta este in 
standard.

Amestecul aer-gaz este adaptat la puterea 
termicã necesarã (la necesarul termic al 
halei), astfel se asigurã cea mai eficientã 
combustie. Curatã. Eficientã. Durabilã.

Avantajele modulaţiei totale la Tuburile Radiante:

Adaptarea continuã a amestecului aer-gaz la necesarul termic creşte eficienţa energeticã cu 
aproximativ 14%.

Durata de viaţã a sistemului de incãlzire va creşte semnificativ, deoarece ciclurile PORNIT-
OPRIT [pornirea la rece] sunt reduse cu aproximativ 43%.

Modulaţie infinit variabilã

fãrã modulare in trepte



NOU! deltaSchwank – o abordare revoluţionarã 
a tehnologiei de incãlzire cu  tuburi radiante

99,1% valoare eficienţã energeticã 
sezonierã

Curat, eficient & durabil

Ventilator EC total modulant,  
cu ajustarea continuã a turaţiei  
in raport cu necesarul termic

Arzãtor blueTek cu 
camerã de ardere  
rezistentã la   
temperaturã inaltã

Control pneumatic aer-gaz cu 
reglaj dinamic al gazului şi al 
aerului

Conexiune Modbus 
pentru integrare in BMS 
[building management 
system] 

Camerã de ardere de inaltã 
temperaturã, ţeavã din inox 
rezistentã la temperaturã

Reflector cu geometrie optimizatã cu 
izolaţie completã şi cu reflector   
intermediar



Delta: concentrare maximã in beneficiul 
utilizatorului

Arzãtor eficient bluTek cu camerã de ardere din 
inox, rezistentã la temperaturã inaltã
Arzãtorul brevetat bluTek genereazã cãldurã 
intr-o camerã de ardere, fabricatã din oţel 
inoxidabil, pe care o transferã cãtre ţevile 
radiante. Structura perforatã a arzãtorului 
determinã o distribuţie unicã a cãldurii şi asigurã 
rãcirea flãcãrii – rezultatul este o emisie de 35 
mg/KWh NOx in gazele rezultate in urma arderii.

Economie de energie prin amestecul   
aer-gaz 

Puterea tubului radiant deltaSchwank poate 
fi adaptată în mod ideal cererii actuale de 
căldură, economisind energie si sporind 

confortul în halâ. Unitatea de amestec gaz-aer 
asigură raportul optim intre acestea - astfel se 
evită pierderile în exces de energie.

Reflexie de 95%

Reflectorul camerei de ardere este realizat din 
FERAN [tablă de otel placată cu aluminiu]. 
Cu geometria reflectorului dezvoltată în 
laboratoarele Asociatiei Fraunhofer, tubul 
radiant deltaSchwank atinge un procent de 95% 
pentru gradul de reflexie.

Avantaje

• până la 99,1% eficientă sezonieră *   
conform ErP

• până la 83,7% factor radiant **
• control modulant variabil in standard
• gamă largă de modulatie între 40-100% 

[îmbunătătirea gradului de confort] 
• arzător bluTek brevetat
• combustie răcită în arzătorul cu tesături  

metalice
• Arzătoare cu emisii reduse de NOx    

- 35 mg / kWh***
• amestec pneumatic gaz-aer
• raport gaz / aer întotdeauna în raport optim, 

fără aer în exces, fără pierderi de energie
• eficientă constantă pe întreaga gamă de 

control
• Ventilator cu motor EC fără perii - economii 

de energie de aproximativ 72%
• geometrie unică a reflectorului
• tuburi radiante calorizate

[*măsurat conform 2015/1188 la deltaSchwank 1260U].
[** măsurată conform DIN EN 416 la deltaSchwank 950U].
[*** Valoarea medie bazată pe puterea calorică, Hs]



calorSchwank & infraSchwank

Economic, sustainable & efficient

calorSchwank

CalorSchwank a dovedit de multe ori că 
este este unul dintre cele mai eficiente 
încălzitoare cu tuburi radiante. Nivelurile de 
putere disponibile cuprinse între 15 si 120 
kW îl fac potrivit pentru aplicatii industriale si 
comerciale, logistică, precum si săli de sport si 
evenimente. Spre deosebire de dispozitivele 
conventionale, arzătorul calorSchwank este 
infinit modulat in standard - acest lucru permite 
o utilizare economică si de lungă durată a 
dispozitivului. CalorSchwank este - la fel ca 
toate celelalte produse Schwank - fabricat în 
Germania. Acest tub radiant combină arderea 
optimizată pe o placă ceramica in arzător, 
cu constructia tevilor radiante si reflectoarele 
complet izolate. Acest tub radiant garantează 
o eficientă energetică sezonieră ridicată 
si, astfel, economii de energie vizibile în 
comparatie cu sistemele conventionale de 
încălzire.

infraSchwank

infraSchwank stabileste standardul economic 
pentru tuburile radiante Schwank. Diferenta 
fată de calorSchwank este că reflectorul la 
modelul infraSchwank nu este izolat.

infraSchwank

calorSchwank

Standardul de pentru eficiența energetică

Avantaje 
• eficientă sezonieră de până la 

82,9% *
• 60,2% Factor radiant **
• control modulant infinit variabil  

in standard

Avantaje
• eficientă sezonieră de până la 

89,9% *
• 70,8% factor radiant **
• control modulant infinit variabil  

in standard
• reflector complet izolat

[* măsurat în conformitate cu 2015/1188 la calorSchwank D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].
[** măsurată conform DIN EN 416 la VRT D50 / M + U / infraSchwank D50 / M + L].

Rezistent la temperaturi 
ridicate Izolrea reflectorului



Tehnologia arzătorului infraSchwank / calorSchwank

Arzătorul Whisper-Jet la calorSchwank & infraSchwank

Arzătorul Whisper-Jet a fost dezvoltat special pentru 
cerintele utilizatorilor si optimizat pentru o combustie 
eficientă şi emisii reduse, care determină economii 
de energie si un amestec optim aer-gaz. 
Arzatorul asigură o flacără laminară foarte lungă 
si astfel un transfer uniform de căldură în tevile 
radiante.

Toate tuburile radiante Schwank sunt echipate 
standard cu conexiune ModBus. În combinatie 
cu unitatea centrală de control SchwankControl 
Touch, acestă conexiune permite astfel controlul 
individual al fiecărui încălzitor, citirea mesajelor de 
avarie, precum si întretinerea predictivă. Acest lucru 
se aplică desigur si modelului deltaSchwank.

Arzătorul Whisper Jet

Arzătorul modulant Schwank



Sisteme de evacuare

Tubulatura de evacuare gaze pentru fiecare 
aplicație
Vă oferim sisteme de evacuare a gazelor rezultate in urma arderii calculate individual, cu certificate de 
sistem, care, în funcție de aplicație și specificațiile tehnice, garantează o funcționare fiabilă.

Aer direct din exterior
Coș concentric [Sistem LAS] 
Sistem C

Economie de energie datorită preîncălzirii aerului 
de ardere

Aer de ardere direct din exterior

Fără probleme cu aerul poluat din hală

Aluminiu sau oțel inoxidabil

Aer din interior
Un singur coș de fum
Sistemul B

Aluminiu sau oțel inoxidabil

Cos concentric

o versiune prin acoperiș pentru două 
dispozitive

Cu sau fără admisie din exterior

Aluminiu sau oțel inoxidabil

Sistem centralizat de evacuare
Sistemul F

Combinarea conexiunilor de evacuare 
gaze ale tuburilor radiante într-un singur 
sistem

Un singur punct de măsurare și o 
singură gaură prin acoperis



Tubulatura de evacuare gaze pentru fiecare 
aplicație

Utilizarea puterii calorice şi recuperarea căl-
durii

Tehnologia condensatiei

tetraSchwank și hybridSchwank combină 
recuperarea căldurii și utilizarea puterii calorice 
într-un mod ultramodern.
Tuburile radiante Schwank de inaltã eficienţã, 
și un control inteligent pot asigurâ o eficienţã a 
incãlzirii de pânã la 110%.
 

B. hibridSchwank

La fel ca tetraSchwank, hibridSchwank folosește 
căldura reziduală conținută în gazele rezultate in 
urma arderii, inclusiv puterea calorică. Căldura 
recuperată [apa fierbinte] poate fi utilizatã cu 
ușurință în alte procese [încălzirea spațiului sau 
apa pentru servicii].

Sistem de recuperare a căldurii

tetraSchwank

hibridSchwank

Utilizarea puterii calorice și recuperarea căldurii
Eficiență de până la 110% în combinație cu 
sisteme de incălzire cu tuburi radiante Schwank

Avantajele tetraSchwank & hibridSchwank

A. tetraSchwank

tetraSchwank folosește energia reziduală 
conținută în gazele rezultate in urma arderii. Scopul 
specialiştilor de la Schwank: recuperarea căldurii 
fără stocare intermediară, direct la fața locului. Cu 
o sarcină conectată de max. 50 kW, recuperează 
energia termică conținută în gazele de ardere 
într-un proces de contracurent și o transmite direct 
înapoi în clădire.

Cu tetraSchwankAir, tehnologia de condensare 
poate fi combinată cu alimentarea cu aer 
proaspăt direct din exterior.



Tuburi radiante
Noua abordare

deltaSchwank

infraSchwank

Durabilitatea

calorSchwank
Pentru toate versiunile

Standardul in industrie



Până la 99,1% eficiență sezonieră *
83,7% Factor radiant **
35 mg/kWh NOx
control modulant infinit variabil in standard

Până la 82,9% eficiență sezonieră *
60,2% factor radiant **
133 mg/kWh NOx
control modulant infinit variabil in standard

[* Măsurat conform 2015/1188 la deltaSchwank 1260U]
[** Măsurată conform DIN EN 416 la deltaSchwank 950U].

[* Măsurat în conformitate cu 2015/1188 la infraSchwank D50 / M + L]
[** Măsurată conform DIN EN 416 la infraSchwank D50 / M + L]

Până la 89,9% * eficiență sezonieră
70,8% ** Factor radiant
132 mg/kWh NOx
control modulant infinit variabil in standard

[* Măsurat în conformitate cu 2015/1188 la D50 / M + U]
[** Măsurată conform DIN EN 416 la VRT D50 / M + U].



deltaSchwank
durabil

Avantaje:

Până la 99,1% eficiență sezonieră*

Reflector FERAN inalt reflectorizant pentru 
o valoare de factorului radiant de până la 
83,4%

Carcasa reflectorului este complet izolată 
pentru a minimiza pierderile de căldură 
prin convecție

Geometrie unică a reflectorului   
[95% coeficient de reflexie]

Control modulant infinit variabil in standard

Gama de modulare de la 100% la 40% 
pentru ajustarea ideală a puterii in acord 
cu cererea de căldură

Conexiune ModBus pentru controlabilitate 
și conectivitate optimizate

Emisii  mai mici de NOx cu până la 55% 
[35 mg / kWh] și cu până la 20% mai puțin 
CO2

* măsurată în conformitate cu DIN EN 416 at DVGW test laboratory

Eficiența Sezonieră*
310U 320U 625U 635U 950U 1260U

Putere termicã nominalã  
[kW], Hi 10,0 20,0 25,0 35,0 48,0 58,0

Putere termicã minimã, Hi 
[kW] 7,5 10,0 12,5 17,5 25,0 29,0

Conductivitate termicã 
Putere calorificã Hi [%], 
sacrinã nominalã

96,3 92,4 92,1 89,8 91,4 92,2

Putere calorificã, Hi [%], 
sacrinã partialã 96,8 96,3 95,3 87,2 92,9 89,8

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã partialã 80,9 80,6 82,2 83,2 82,0 83,4

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã nominalã 80,6 78,1 80,3 78,6 83,7 80,9

Eficiența Sezonieră [%] 97.3 99,0 98,9 97,4 97,6 99,1



Dimensiuni deltaSchwankPresiunea min. de conexiune

Propan

Gaz natural H

Gaz natural L

15-50 kW 60 kW



calorSchwank
pentru toate versiunile

Avantaje:

* măsurată în conformitate cu DIN EN 416 at DVGW test laboratory

până la 89,9% eficiență sezonieră *

Reflector aluminizat, complet izolat, cu 
până la 70,8% factor radiant**

132 mg/kWh NOx

control modulant infinit variabil in 
standard

Eficiența Sezonieră*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Putere termicã nominalã  
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Putere termicã minimã, Hi 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductivitate termicã 
Putere calorificã Hi [%], 
sacrinã nominalã

90,2 90,2 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 91,1 91,1 91,6 91,6

Putere calorificã, Hi [%], 
sacrinã partialã / 89,9 / 89,7 / 89,9 / 89,8 / 91,0 / 91,1

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã partialã 67,2 67,2 70,2 70,2 69,8 69,8 72,7 72,7 71,4 71,4 70,2 83,4

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã nominalã / 66,7 / 69,5 / 69,2 / 71,8 / 70,8 / 69,5

Eficiența Sezonieră [%] 81,2 83,9 82,9 85,4 83,3 85,8 84,8 87,0 85,3 87,8 85,4 87,2

Eficiența Sezonieră*

15/1 
U

15 
M+U

20/1 
U

20 
M+U

30/1 
U

30 
M+U

40/1 
U

40 
M+U

50/1 
U

50 
M+U

60/1 
U

60 
M+U

Putere termicã nominalã  
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Putere termicã minimã, Hi 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductivitate termicã Pu-
tere calorificã Hi [%], sacrinã 
nominalã

93,4 93,4 93,4 93,4 92,6 92,6 92,9 92,9 92,2 92,2 92,6 92,6

Putere calorificã, Hi [%], 
sacrinã partialã / 93,8 / 93,9 / 92,1 / 93,2 / 91,8 / 92,2

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã partialã 69,8 69,8 70,2 70,2 70,2 70,2 69,2 69,2 70,8 70,8 70,6 70,6

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã nominalã / 69,2 / 70,8 / 71,0 / 68,3 / 70,0 / 69,7

Eficiența Sezonieră [%] 85,5 88,8 86,1 89,9 85,8 88,7 85,9 88,6 86,1 88,3 86,5 88,4



Dimensiuni calorSchwank U Dimensiuni calorSchwank LL

Dimensiuni calorSchwank LPresiunea min. de conexiune

Propan

Gaz natural H

Gaz natural L

Dimensi-
uni

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13628 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 68 95 119 171 221 79 112 161 205 222 219 306 335



infraSchwank
Standardul in Industrie

Avantaje:

până la 82,9% eficiență sezonieră*

freflector aluminizat până la 60,2% factor 
radiant**

control modulant infinit variabil in 
standard

Conexiune ModBus pentru 
controlabilitate și conectivitate 
optimizate

Eficiența Sezonieră*
15/1 

L
15 

M+L
20/1 

L
20 

M+L
30/1 

L
30 

M+L
40/1 

L
40 

M+L
50/1 

L
50 

M+L
60/1 

L
60 

M+L

Putere termicã nominalã  
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Putere termicã minimã, Hi 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductivitate termicã 
Putere calorificã Hi [%], 
sacrinã nominalã

90,6 90,6 90,0 90,0 91,4 91,4 91,8 91,8 91,4 91,4 91,4 91,4

Putere calorificã, Hi [%], 
sacrinã partialã / 91,0 / 90,5 / 91,4 / 92,2 / 91,7 / 91,6

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã partialã 55,7 55,7 56,9 56,9 59,9 59,9 59,1 59,1 60,2 60,2 59,4 59,4

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã nominalã / 55,2 / 56,4 / 59,4 / 58,6 / 59,7 / 58,9

Eficiența Sezonieră [%] 75,7 79,0 76,2 79,4 79,5 82,3 79,7 82,7 80,2 82,9 79,8 82,2

Eficiența Sezonieră*
15/1 

U
15 

M+U
20/1 

U
20 

M+U
30/1 

U
30 

M+U
40/1 

U
40 

M+U
50/1 

U
50 

M+U
60/1 

U
60 

M+U

Putere termicã nominalã  
[kW], Hi 15,0 15,0 19,0 19,0 29,0 29,0 39,0 39,0 49,0 49,0 60,0 60,0

Putere termicã minimã, Hi 
[kW] / 11,2 / 14,3 / 22,0 / 30,0 / 38,0 / 48,0

Conductivitate termicã 
Putere calorificã Hi [%], 
sacrinã nominalã

92,0 92,0 92,4 92,4 91,7 91,7 91,8 91,8 92,4 92,4 92,0 92,0

Putere calorificã, Hi [%], 
sacrinã partialã / 92,4 / 92,4 / 92,1 / 92,4 / 92,7 / 92,2

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã partialã 55,7 55,7 57,6 57,6 59,3 59,3 57,8 57,8 58,2 58,2 57,6 57,6

Factor de radiație Hi [%], 
sacrinã nominalã / 55,1 / 57,1 / 58,8 / 57,2 / 57,7 / 57,0

Eficiența Sezonieră [%] 77,0 80,2 78,7 81,6 79,5 82,7 79,0 82,1 79,9 82,8 79,3 81,8

* măsurată în conformitate cu DIN EN 416 at DVGW test laboratory



Presiunea min. de conexiune Dimensiuni infraSchwank L

Dimensiuni infraSchwank U Dimensiuni infraSchwank LL

Propan

Gaz natural H

Gaz natural L

Dimensi-
uni

15 
U

20 
U

30 
U

40 
U

50 
U

60 
U

15 
L

20 
L

30 
L

40 
L

50 
L

60 
L

80 
LL

100 
LL

120
LL

A [mm] 502 502 502 502 502 502

B [mm] 3138 4628 6188 9088 12138 13627 6100 9150 13620 18000 19570 13620 18000 19490

C [mm] 3640 5130 6690 9590 12640 14130 6602 9652 14122 18502 20072 14622 19004 20494

D [mm] 345 345 345 345 345 345

kg 54 75 92 130 166 185 57 57 80 114 142 153 165 225 245



Inovator. Cu experienţã. Competent.

De zeci de ani, numele Schwank a fost sinonim cu sisteme de 
încălzire și răcire a halelor economice si 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 emisiis scãzute de CO2 și NOx.
Cu Schwank, vă puteți baza pe un producător de cea mai 
înaltă calitate.

Experienţa creează fiabilitate.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Germany

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43   50735 Köln
Tel.: +49-[0]221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

United Kingdom

Schwank Ltd.
Suite 21, 50 Churchill Square Business Centre
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4YU
Tel.: +44-[0]208-641 3900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk


