
“Sistemul de incălzire asigură 
un inalt nivel de confort in 
locaţiile noastre şi face faţă cu 
succes schimbărilor climatice. 
Suntem foarte multumiţi de 
Schwank.”

Mark Butchart, 
Production Manager, 
Air Nelson

Compania

Air Nelson este o filială deţinută de către 
compania aviatică Air New Zealand şi care 
operează sub sigla acesteia. Compania a 
fost infiinţată in anul 1976 şi a inceput cu 
zboruri care asigurau legătura cu capitala 
Wellington.In timp compania s-a extins şi 
s-au adăugat şi alte destinaţii ca: 
Wellington, Auckland, Christchurch.

In anul 1995 compania aeriană Air New 
Zealand a achiziţionat Air Nelson, care in 
prezent operează cu 23 de avioane de tip 
Bombardier Q300s având cea mai mare 
flotă de astfel de tip de avioane din lume. 
Air New Zealand a investit recent 30 de 
milioane de dolari in aeroportul Nelson 
pentru extinderea infrastructurii şi 
modernizarea facilităţilor.

De asemeni, intreţinerea la intreaga flotă 
de avioane de tip ATR-72 a companiei 
Mount Cook Airline, care face parte tot din 
Air New Zealand, este asigurată de către 
facilitaţile de pe aeroportul Nelson.

Cerinţa

Eficienţa energetică, longevitatea, 
capacitatea de control, timpul de reacţie 
şi flexibilitatea au fost aspectele urmărite. 
Avioanele sosesc si pleacă regulat 
generând pierderi mari prin ventilaţie 
datorită deschiderii frecvente a uşilor de 
acces. In plus, avioanele reci introduse 
in interior schimbă rapid temperatura 
aerului, ceea ce face dificilă utilizarea 
sistemelor convenţionale de incălzire. 

Compensarea acestor ‘’şocuri’’ termice
şi o distribuţie uniformă a căldurii in 
interiorul hangarelor au fost cerinţele 
imperative ale departamentului tehnic 
de la compania Air New Zealand.

Air New Zealand a contactat compania 
de consultanţă tehnică, Pacific 
Consultants din Wellington, care a avut 
sarcina să stabilească care sistem de 
incălzire este potrivit pentru cele 
2 hangare. Impreună cu partenerul 
Schwank din Noua Zeelandă, compania
Energy Products, a fost ales pentru 
incălzirea hangarelor sistemul cu tuburi 
radiante infraroşu pe gaz.
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Implementarea

Dupa alegerea firmei Schwank ca 
furnizor al sistemului de incălzire pentru 
hangarele Nelson, au fost instalate 
tuburi radiante infraroşu pe gaz de tip 
infraSchwank pentru a asigura cerinţele 
beneficiarului in ceea ce priveşte gradul 
de confort şi compensarea rapidă a 
pierderilor de căldură.

Tuburile radiante au fost livrate in Noua 
Zeelandă de către compania  Air New 
Zealand Cargo. Acestea au fost instalate
in hangare in mai multe zone de 
incălzire. Arzătoarele tuburilor radiante 
funcţionează pe GPL deoarece gazul na-
tural nu este diponibil in Noua Zeelandă. 
Instalarea şi punerea in funcţiune au fost 
asigurate de către o companie locală de 
gaz autorizată.  S-a obţinut un inalt nivel 
de confort, iar posibilitatea de incălzire 
zonală şi inalta eficienţă au condus la 
costuri energetice reduse.

Rezultate

Rezultatele - financiare, operaţionale şi 
de mediu – a instalaţiei de incălzire cu 
tuburi radiante de inalta eficienţă 
energetică Schwank au fost excelente.

Sistemul de incălzire este foarte flexibil 
datorită posibilitaţii de control pe zone. 
Personalul tehnic de la sol este foarte 
incântat de gradul inalt de confort creat 
şi de costurile anuale de exploatare a 
instalaţiei de incălzire. Căldura este 
instantanee iar temperatura interioară 
solicitată este uşor atinsă in zonele de 
lucru. Revizia sistemului de incălzire se 
face anual iar acest aspect va asigura 
funcţionarea optimă a sistemului de 
incălzire şi in cele din urmă va determina 
prelungirea duratei de viaţă a acestuia.

Alte referinţe Schwank in domeniul aero-
nautic includ companii ca: 
United Airlines, Delta, UPS, EADS, 
WestJet, Air Berlin, Virgin Atlantic, Jet 
Aviation, Piper, Bombardier precum şi 
aviaţia militară din USA, Canada, China.
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