
Vzduchová Clona

SchwankAir
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SchwankAir



Halová vrata – 
Energetická slabost každé budovy

Čím častěji jsou vrata otevřené, tím budou vyšší 
náklady z důvodu nekontrolovatelné výměny mezi 
vnitřním a vnějším vzduchem. Kromě toho se také 
zvyšuje pravděpodobnost vzniku nepříjemného 
průvanu. 

Jednotky SchwankAir eliminují tyto nepříjemné 
faktory. Schwank, expert inovativního řešení v oblasti 
vnitřního klimatu, poskytuje individuální řešení i stá-
vajícího způsobu vytápění.

 

Velice často jsou právě vrata energetickou slabostí budov. 

Vzduchové clony – STOP nekontrolovanému 
proudění vzduchu. 

Vratové clony vhání okolní nebo ohřátý vzduch 
do prostoru halových vrat. Slouží jako neviditelná 
stěna oddělující interiér od exteriéru.

Tímto způsobem lze eliminovat nepříjemný 
průvan, což zvyšuje kvalitu pracovního prostředí. 
Provozní náklady jsou také důležitým faktorem: 
Provozovatelé objektu ušetří energii a markantně 
sníží provozní dobu topného systému.

Proudění vzduchu s použitím vratové clony

Otevřená vrata a zapnutá vzduchová clonaOtevřená vrata a vypnutá vzduchová clona

Proudění studeného vzduchu bez vratových clon



SchwankAir - 
Know-How a efektivita od specialisty v oboru.

Clony jsou chytré doplňky vašich stávajících topných a chladicích systémů.
Vzduchové clony smysluplně navazují na vytápěcí 
či chladící systém. Instalací clon se zle vyhnout 
zbytečným ztrátám energie halovými vraty. Schwank 
nabízí širokou škálu řešení téměř pro všechny 
objekty. 

Jednotky SchwankAir jsou vhodné jak pro novostav-
by, tak i pro rekonstrukce. 

vzduchová clona od Schwank: SchwankAir

Výhody:
 ▪ Vratové clony ušetří náklady na provozní   energii snížením výměny vzduchu z důvodu otevřených vrat
 ▪ Vratové clony zvyšují komfort prostředí tím, že zamezují vnikání chladného/ teplého vzduchu jak v zimě, 

tak i v létě 
 ▪ Vratové clony sníží absence zaměstnanců zamezením průvanu vzduchu

Ukázkový příklad:
Rozměry objektu:     50m x 40m x 6m [12.000 m³]
Otvory:       2x vrata, 4,5m x 4,0m
Doba otevírání vrat:     2,5 min/hod
Rychlost proudění vzduchu:    0,5 m/s 
Nasávaný objem vzduchu:    2.700 m³/h

To znamená: Do 4 hodin bude teplý vzduch v interiéru nahrazen studeným venkovním vzduchem. 



Czechia 

Schwank CZ s.r.o.
Náměstí Republiky 1  614 00 Brno (Husovice)
Tel.: +42 (0) - 545 - 211 530
Fax: +42 (0) - 545 - 212 139
E-mail: info@schwank.cz
Internet: www.schwank.cz

Technická data 
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Studená vratová clona SchwankAir řady A
Typ A-1000 A-1500 A-2000

Průtok vzduchu m3/h 3.340 5.000 6.680

Počet ventilátorů 1 2 2

Rychlost otáčení Rpm 1.150 1.150 1.350

El. připojení Jednofázový 230V AC IP42

Jmenovytý proud A 2 4 4,2

El. napětí W 425 620 850

Rozměry D 984mm 1.472mm 2.002mm

S 650mm

V 867mm

Váha kg 38 65 77

Plynová clona s přímím ohřevem SchwankAir řady H
Typ H-3500 H-4500

Jmenovitý výkon kW 38 44

Netto výkon kW 34,6 40,5

Účinnost  % 91 91

Objemový průtok G20 při 15°C m3/h 4,02 4,63

Počet ventilátorů 3x380 3x450

Rychlost otáček T r/min 1.350 / 1.200 1.350 / 1.050

Mn. Vzduchu při 15°C, vysoká rychlost m3/h 6.500 10.500

Zvýšení teploty delta T° °C 16 / 21 12 / 15

Průměr přívodu/odtahu vzduchu mm 100 / 100 100 / 100

Elektrické připojení Jednofázový 230V

Elektrický výkon kW 0,55 1,35

Rozměry D 1.960mm

S 610mm

V 1.050mm

Váha kg 151 173


