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tetraSchwank combină recuperarea căldurii, 
tehnologia condensaţiei, tuburile radiante de 
inaltă eficienţă energetică Schwank şi un inteligent 
sistem de control pentru a crea un sistem de 
incălzire cu o eficienţă energetică de până la 110%.

tetraSchwank recuperează energia, considerată a fi 
pierdută, din gazele rezultate in urma arderii, ener-
gie care ulterior este returnată spaţiului necesar a fi 
incălzit.

Sistemul tetraSchwank va asigura recuperarea 
rapidă a investiţiei şi reducerea costurilor de ope-
rare.

Obiectivele proiectanţilor de la Schwank au fost 
să dezvolte un recuperator de căldură cu un preţ 
scăzut care să fie capabil să exploateze căldura 
gazelor rezultate in urma arderii fără utilizarea
unei unităţi de stocare.

Funcţionarea

tetraSchwank va fi inclus in sistemul de evacuare 
a gazelor rezultate in urma arderii al tubului radi-
ant. Cu o putere termică de maxim 40 kW, acesta 
recuperează [utilizând tehnica condensaţiei] căldura 
conţinută de aceste gaze şi va direcţiona această 
căldură imediat in spaţiul necesar a fi incălzit. 

tetraSchwank – Tehnologia Condensaţiei pentru 
Sisteme Industriale de Incălzire

Tub radiant

Schimbător de 
căldura din inox

Sistem evacuare

Heat
Recovery
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Căldura gazelor 8,7%
Căldura latentă 10,0%

tetraSchwank

8,7% Căldura recuperată 

10,0% Tehnologie condensaţie

Căldura convectivă 21,1%

Căldura radiantă 70,2%*

* factor radiant pentru calorSchwank 30 măsurat in laboratorul DVGW in acord cu EN 416-2

Aplicaţii

In combinaţie cu tuburile radiante Schwank, tetra-
Schwank recuperează căldura considerată a fi 
pierdută, făcând posibilă utilizarea imediată a 
acesteia.

Avantaje imediate:

 ■ Utilizarea căldurii gazelor 
 ■ Utilizarea tehnologiei condensaţiei
 ■ Creşterea seminificativă a eficienţei               

 energetice, până la 110% [Hi]
 ■ Perioada rapidă de amortizare
 ■ Caldură directă fără unitate de stocare Bilanţ Energetic: Tub Radiant Schwank + tetraSchwank

Valoare adăugată : tetraSchwank  
amplifică căldura produsă de 
către tubul radiant, cu o eficienţă 
energetică de până la110% datorită 
utilizării tehnologiei condensaţiei.

tetraSchwank este soluţia de incălzire Nr. 1 in ceea 
ce priveşte reducerea costurilor de operare – 
sistem ideal pentru hale cu inalţime mică sau medie. 



Detalii tehnice ale sistemului cu recuperator de căldură:

Dimensiuni:
Gerutate:

Material:

Debit aer [ventilator]:

L = 4,700 mm, ᴓ 200 mm
aprox. 31 kg

inox

∆ Tmax [aer]:
până la 800 m³/h
15 K

Eficienţa energetică: max. 110%

Tehnologie condensaţie: da

Putere termică: 15 - 40 kW [tip U]
15 - 30 kW [tip L]

Tub radiant

Ventilator pentru 
aer cald

Schimbător de 
căldură din inox

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

Germania 

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
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