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Principiul radiantelor 
ceramice infraroşu pe gaz

Încălzire industrială de ultimă generaţie 

şi cu consum redus de energie 



Principiul inovator al radiantelor 
ceramice infraroşu pe gaz

Tehnologia radiantelor ceramice infraroşu pe gaz

Radiantele ceramice infraroşu pe gaz sunt dispozitive 
individuale de încălzire prin radiatie infraroşie şi se 
încadrează în grupul sistemelor de încălzire descentrali-
zate. Spre deosebire de sistemele de încălzire centra-
lizate, sistemele descentralizate se caracterizează prin 
faptul că se generează căldura exact în locul în care 
este necesară [depozit, atelier, spaţiu de producţie, 
etc.]. Nu este necesar niciun mijloc suplimentar de 
transfer termic, care ar putea cauza pierderi suplimen-
tare de căldură şi procese lente de adaptare. Un radiant 
ceramic infraroşu pe gaz emană radiaţie infraroşie 
luminoasa prin plăcile sale ceramice radiante.
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Design şi caracteristici

Printr-o duză trece gaz [gaz natural, GPL sau biogaz]. 
Datorită impulsului jetului de gaz, aerul necesar 
pentru combustie este aspirat [principiul Venturi]. 
În interiorul radiantului ceramic se formează un 
amestec omogen gaz-aer. Cu ajutorul unui sistem 
elaborat de distribuţie, amestecul gaz-aer este 
transferat către plăcile perforate ale arzătorului. 
Fiecare placă ceramica a arzătorului cuprinde 
aproximativ 3.000 orificii prin care intră amestecul. 
Acesta arde apoi sub suprafaţa plăcii, încălzind-o 
până la o temperatură de aproximativ 950oC. 
Cu ajutorul unei grile radiante se îmbunătăţeşte 
eficienţa. Izolaţia suplimentară a carcasei arzatorului 
reduce pierderea de energie termică prin stratifica-
rea aerului cald sub nivelul tavanului clădirii. Astfel 
căldura este transferată direct spre zona unde este 
necesară – nivelul de lucru.

Radiante ceramice infraroşu pe gaz de la Schwank

Izolaţie

Unitate de 
aprindere 
şi control

Placă ceramică

Injector Cameră de amestec Delta

Grilă radiantă



Lider de piaţă în materie 
de calitate şi inovaţie 

Radiantele ceramice infraroşu pe gaz 
– „Made in Germania”

Radiantele ceramice luminoase infraroşu pe 
gaz „Made in Germania” de la Schwank excelea-
za în domeniul soluţiilor inovatoare in ceea ce 
priveste detaliile tehnice şi sunt construite la 
standarde de calitate excelente. Materialele 
utilizate au fost selectate cu atenţie în perspectiva 
prelungirii duratei de viaţă şi a menţinerii valorii. 
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Plăcile ceramice Schwank la aproximativ 950oC

Baza radiantelor ceramice infraroşu pe gaz 
sunt plăcile ceramice brevetate.Ca inventator 
al primei plăci ceramice pentru arzătoare şi 
apoi prin dezvoltarea ulterioară continuă, 
Schwank este în poziţia de a oferi o placă 
ceramică cu o capacitate extraordinar de 
mare şi un ciclu de viaţă aproape nelimitat.



Izolaţia ceramică de pe partea posterioară a reflec-
torului minimizează pierderea de căldură spre 
tavanul clădirii. Un mod de funcţionare opţional 
cu modulaţie completă adaptează funcţionarea 
radiantelor Schwank la necesarul de căldură a 
clădirii. Ceea ce este esenţial pentru eficienţa 
echipamentului este factorul radiant. 
Factorul radiant [sau eficienţa echipamentului] al 
unităţilor de pe piaţă este de aproximativ 50-60%. 
În schimb, echipamentele cu randament sporit 
precum supraSchwank generează un factor 
radiant de până la 80,9%, clasificându-se astfel 
ca cele mai bune dintre cele bune.

* Factorul radiant al supraSchwank 30 măsurat de laboratorul 
 DVGW conform DIN EN 419-2 

Principiul activ  

Evitarea stratificării aerului cald 
sub nivelul tavanului

În interiorul camerei brevetate de amestec delta, 
amestecul gaz-aer este preîncălzit la 300oC. 
Grilele radiante din faţa plăcilor ceramice ale 
arzătorului determină o radiaţie infraroşie în efect 
„ping-pong”. Acest lucru face ca temperatura 
suprafeţei radiante să crească la aproximativ 
950oC, reducând totodată simultan si consumul 
de gaz. Prin utilizarea materialelor reflectoare de 
înaltă calitate [grad de reflexie de până la 95%], 
radiatia infraroşie va fi orientata direct spre nivelul 
de ocupare. Reflectorul încălzit emană, de ase-
menea, radiatie infraroşie [similara principiului unui 
tub radiant], generând astfel aşa-numita radiaţie 
combinată cu ajutorul plăcii ceramice încălzite. 
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Camera de amestec Delta –
amestec optim gaz-aer, ascen-
siune termică suplimentară

Placă ceramică Schwank

Cameră de 
amestec delta

Grilă radiantă

Radiaţie combinată

Izolaţie 
ceramică 



Placa ceramică 
brevetată

Radiaţia combinată

Grilaj radiant

Reflector

Camera de amestec 
delta brevetată 

Avantaje dintr-o singură privire 

  Placa ceramică brevetată

 Combustie cu emisii reduse de noxe 
 combinată cu o inalta stabilitate termică
 Structură specială [efect în profunzime] 
 pentru creşterea puterii radiante
 Funcţionare silenţioasă, ca o şoaptă
 Dezvoltare internă, producţie internă, 
 calitate „Made in Germania”
 Moduri de funcţionare cu 1 treaptă, 
 2 trepte sau control cu modulaţie totală

Grilaj radiant

 Grilă radiantă rezistentă la temperatura 
 foarte mare confecţionată din oţel-crom-nichel 
 Căldura radiată se reflectă înapoi spre plăcile   
 arzătorului [efect ping-pong], crescând astfel    
 puterea radiantă

Radiaţia combinată
 Combinaţie de căldură radiantă vizibilă [de la placa   

 radiantă] şi căldură radiantă invizibilă [de la reflector]
 Creştere a emisiei de căldură

Camera de amestec delta brevetată 
 Preîncălzirea amestecului gaz-aer 
 până la aproximativ 300oC
 Creştere suplimentară a eficienţei

Materialul reflectorului şi designul
 Geometrie a reflectorului optimizată 
 pentru radiaţie
 Izolarea carcasei reflectorului cu materiale  
 speciale [pentru supraSchwank] pentru a 
 minimiza pierderile de căldură prin convectie 
 Material reflector cu reflexie optimizată 
 [grad de reflexie de până la 95%]

Traseu indirect al gazelor evacuate
 Conectare opţională la sistemul de 
 recuperare a căldurii hybridSchwank

Factorul radiant / eficienţa echipamentului
 Produse de baza, de la 50-60% până la produse cu   

 inalta eficienta, cu un factor radiant de până la 80,9%,   
 clasificându-se astfel ca cele mai bune din lume
 Comparativ cu produsele standard [spre exemplu,   
 ecoSchwank] se pot reduce costurile energetice 
 cu până la 38%.

* Factorul radiant al supraSchwank 30 măsurat de laboratorul 
 DVGW conform DIN EN 419-2
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Varietatea produselor la Schwank   

Tehnologie adecvată pentru fiecare aplicaţie 

Cu radiantele ceramice infraroşu pe gaz de la 
Schwank, alegerea este sigura. Schwank oferă 
cele mai adecvate soluţii de încălzire industrială 
pentru fiecare aplicaţie în parte.  
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Caracteristici ecoSchwank
[bază]

primoSchwank
[standard]

supraSchwank
[premium]

Tipuri de putere 6, 10, 13, 18, 26 10, 15, 20, 30, 40 10, 15, 20, 30, 40

Lungime 637 mm - 1647 mm 898 mm - 2007 mm 911 mm - 2020 mm

Placă ceramică brevetată

Reflector Feran -

Cameră de amestec Delta brevetată -

Radiaţie combinată -

Reflector închis -

Reflector izolator - -

Grilă radiantă - -

Funcţionare în 2 trepte sau 
în modulaţie totală

-

Conectare la tehnologia de 
management al clădirii

Sistem de recuperare a căldurii

Randament termic ca. 95% ca. 95% ca. 95%

Factor radiant* 50,4%* 69,5%* 80,9%*

* Factorul radiant al supraSchwank 30 măsurat de laboratorul DVGW conform DIN EN 419-2

Radiantele ceramice de la Schwank sunt 
disponibile în patru categorii: de la produsul de 
baza, la preţuri mici, până la produse de clasă 
superioară, de inalta eficienta energetica.



Designul proiectului 

Aspectul important este emisia uniformă de căldură 
în zona care trebuie încălzită. O distribuţie neuni-
formă determină zone cu temperaturi scăzute, 
similare „umbrelor” în tehnologia iluminării. Acest 
lucru poate fi util în unele cazuri [la spaţiile de 
depozitare], dar trebuie evitat dacă se doreşte 
obţinerea unei încălziri uniforme. Experţii noştri vor 
fi bucuroşi să vă asigure consultanţă în planificarea 
soluţiei dumneavoastră personale de încălzire. 
În general, design-ul poate fi executat astfel:

Consultanţă adaptată clientului    

Radiante ceramice infraroşu pe gaz 
Schwank cu instalare pe orizontală

Radiante ceramice infraroşu pe gaz 
Schwank cu instalare inclinata



Diagramele fluxului energetic ale radiantelor 
ceramice infraroşu pe gaz de la Schwank 

primoSchwank

* Factorul radiant pentru primoSchwank 30  
 măsurat de laboratorul DVGW conform  
 DIN EN 419-2

* Factorul radiant pentru supraSchwank 30  
 măsurat de laboratorul DVGW conform 
 DIN EN 419-2

* Factorul radiant pentru ecoSchwank 26  
 măsurat de laboratorul DVGW conform  
 DIN EN 419-2

supraSchwank

ecoSchwank

ecoSchwank

primoSchwank

supraSchwank

Căldura gazelor arse 5,0%

Căldură prin convecţie 44,6%

Căldură radiantă 50,4%*10
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Căldura gazelor arse 5,0%

Căldura gazelor arse 5,0%

Căldură prin convecţie 25,5%

Căldură prin convecţie 14,1%

Căldură radiantă 69,5%*

Căldură radiantă 80,9%*
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Termeni importanţi pentru 
radiantele cu infraroşu 

Căldura obţinută prin convecţie:

Căldura prin convecţie este generată prin încălzirea 
aerului de catre suprafeţele calde. În cazul radian-
telor infraroşu pe gaz, aceasta este generată în 
principal de reflectoarele încălzite. Totuşi, dacă 
reflectoarele sunt bine izolate, proporţia căldurii 
obţinute prin convecţie este redusă, obţinându-se 
mai multă căldură prin radiaţie.  

Temperatura de radiaţie / intensitatea radiaţiei:

Valoarea temperaturii care reprezintă radiaţia 
infraroşie. Aici intensitatea radiaţiei se măsoară 
în W/m2 şi se transformă în oC prin multiplicare, 
spre exemplu cu factorul Bedford. Temperatura 
de radiaţie poate fi calculată înainte de instalarea 
sistemului sau după instalare folosind senzori 
speciali de măsurare.

Temperatura ambientală / temperatura de confort:

Temperatura resimţită de oameni. În principal este 
alcătuită din temperatura aerului şi temperatura de 
radiaţie în proporţii egale.

Randamentul termic:

Raportul dintre puterea absorbită şi puterea 
de ieşire care rămâne în interiorul clădirii. 
Pierderile de energie prin gazele evacuate 
sunt singurul factor analizat aici. Toate radian-
tele infraroşu pe gaz au un randament termic 
de până la 93% [tuburile radiante] sau 95% 
[radiantele ceramice].

Factorul radiant, numit şi eficienta echipamentului:

Reflectă proportia de energie transformata în 
căldură radiantă în raport cu puterea absorbită din 
interiorul zonei ocupatei sau a zonei de utilizare. 
Cu cât această valoare este mai mare, cu atât 
randamentul energetic al radiantului infraroşu pe 
gaz este mai mare şi implicit costurile energetice 
vor fi mai reduse. În special în această privinţă, 
echipamentele diferă considerabil. Radiantele 
infraroşu pe gaz de pe piaţă pornesc de la o 
eficienta de aproximativ 50%, iar radiantele 
infraroşu pe gaz de la Schwank oferă un factor 
de radiaţie de până la 80,9% [măsurat de labora-
torul de testare DVGW pe tipul de radiant supra-
Schwank 30 conform DIN EN 419-2]. Acest lucru 
este dovedit de un certificat de testare emis de 
DBI [institut independent de testare certificat] şi 
de conformitatea cu standardul DIN EN 419-2.

Cum se masoara eficienta unui radiant infrarosu pe gaz? Ce inseamna intensitatea radiaţiei şi ce este 
randamentul termic al sistemului? Vă rugăm să citiţi răspunsurile de mai jos la întrebările frecvente:



Soluţii individuale pentru necesităţile 
dumneavoastră de încălzire

gări, încălzirea spaţiilor în aer liber sau a sălilor 
sportive, radiantele Schwank se regăsesc în 
cele mai variate aplicaţii.

Proiectarea individuală cu impunerea 
unui standard ridicat de calitate

Aplicaţiile individuale şi structurile diferite ale 
clădirilor necesită soluţii individuale de incalzire. 
De la clădiri industriale şi depozite până la hangare, 



Spre exemplu, BMW (productia de Mini) a 
putut face o economie de combsutibil de 47%, 
iar armata SUA a obţinut chiar o reducere 
consumului de 71% la una din bazele lor.

Utilizare variată 

Aproximativ 150.000 clienţi multumiti utilizează cu 
succes soluţiile oferite de Schwank. Economiile de 
energie de până la 50% comparativ cu sistemele 
convenţionale de incalzire nu sunt ceva neobişnuit. 
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Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Inovaţie. Experienţă. Competenţă. 

Deoarece suntem un producator german, 
pretentia noastra este de a livra produse si 
servicii la cel mai inalt nivel posibil de calitate. 
Reducerea costurilor energetice si a emisiilor 
de CO2 este baza filozofiei noastre iar inovatia 
continua este pasiunea noastra.

Experienţa în slujba siguranţei 

Timp de peste 70 ani, numele Schwank este sino-
nim cu înalta calitate si eficienta eneregtica pentru 
sistemele de incalzire industriale. Ca un lider 
mondial al pieţei sistemelor de incalzire infrarosu 
pe gaz, Schwank deţine o vasta experienţă în 
utilizarea sistemelor de încălzire, eficiente din 
punct de vedere al costurilor. Cei peste 150.000 
clienţi multumiti şi cele peste 2 milioane echi-
pamente produse vorbesc de la sine [pentru 
referinţe, consultaţi www.schwank.ro]. 

Romania 

Schwank srl
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
Piatra-Neamt, 610127
Tel.: +40(233) -226966
Fax: +40(233) -232422
E-mail: schwank@schwank.ro
Internet: www.schwank.ro

Germany 

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43  50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de


