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Infračervené vytápění Schwank

Principy a fungování



Slunce:
nejpřirozenější vytápění na světě

teplo až dopadem například nejen na naší kůži, 

ale také dopadem na podlahu, stroje, skladované

zboží nebo výrobky. To znamená, že teplo se dos-

tane přímo tam, kde je ho zapotřebí. Povrchy absor-

bují tepelnou energii, která se rozptýlí do okolí. Tak 

je současně ohříván i vzduch v prostoru. Výsledkem 

je vyvážené mikroklima vzduchu a sálavého tepla. 

Infračervené teplo pro maximální pohodlí

Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z příro-

dy. Tepelné paprsky ze Slunce pronikají vzduchem 

téměř bez jeho ohřátí a dodávají svoji energii - tedy 

teplo - až tehdy, dopadnou-li na plochy předmětů. 

Infračervené vytápění Schwank využívá stejnou při-

rozenou technologii k vytápění hal a zároveň tím 

šetří energii.  Infračervené záření se přemění na 

Slunce: nejpřirozenější vytá-
pění na světě – i při nízké 
teplotě vzduchu

40°C
Sálavá teplota 

17°C
Pocitová teplota

-6°C
Teplota vzduchu
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8 důvodů proč můžete ušetřit energetické náklady 
s infračervenými zářiči Schwank

omezení komfortu. Snížením teploty vzduchu o 

1 K [°C] ušetříte ca. 7% energie. Čím víc bude tato 

hodnota snížena, tím větší budou úspory energie.

21°C
Sálavá teplota 

18°C
Pocitová teplota

15°C
Teplota vzduchu

Infračervené záření – efektivní způsob topení

Schwank využívá tento princip k výrobě topných 

systémů, které spotřebovávají méně energie a tím 

šetří provozní energetické náklady. Zvýšením sála-

vé teploty může být snížena teplota vzduchu i bez
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20% Potenciální úspory energie až 20%



Infračervené vytápění = 
teplo v pobytové zóně

Nákladné a zbytečné vrstvení teplého vzduchu pod

střechou haly je tedy redukováno na minimum. Tato

výhoda má efekt 1:1, pokud jde o náklady na ener-

gii.

Vyhněte se tepelným polštářům pod střechou

Teplo stoupá nahoru – a tak vzniká tzv. tepelná stra-

tifikace. To znamená, že teplota stoupá společně s 

výškou. Infračervené vytápění Schwank ohřívá pri-

márně plochy: teplota vzduchu je tedy nižší. Tím je 

úroveň stratifikace uvnitř budovy také výrazně nižší. 

Srovnání:

01 Běžně používané systémy =
 teplo pod  střechou

02 Infračervené vytápění = 
teplo v pobytové zóně
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18%Potenciální úspory energie až 18%



Minimalizování energetických ztrát

zbytečně ohřívány zdi budov, rozdíl vnitřní a venko-

vní teploty je snížen a tím jsou minimalizovány ztrá-

ty při přenosu. Použitím infračerveného vytápění je 

teplota vzduchu nižší než u konvekčních systémů a 

tím jsou sníženy ztráty při přenosu.
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03 Přizpůsobení dvou médii 
o různých teplotách

04 Podíl ztrát při přenosu u 
moderní průmyslové haly přes 
zdi, strop nebo další otvory.

Snížení ztrát přenosem

Čím vyšší je teplotní rozdíl mezi dvěma médii, tím 

více je nutné teplotní rozdíl kompenzovat – tento 

jev nazýváme přenos. Tyto fyzikální souvislosti platí 

stejně tak pro venkovní [TB] i vnitřní [TA] teploty vz-

duchu. Díky cílenému infračervenému záření nejsou
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TA

Čas
TB

T*

30% Potenciální úspory energie až 30%

30% přes 
střechu

5% přes 
okna

15% přes zdi

45% přes otevřené dveře 
a brány

5% přes 
podlahu

Výměna vzduchu = 0,3 
U-hodnota zdí       = 0,4



Dodatečný přenos média znesnadňuje teplu 
být dodáváno efektivně

infračerveného vytápění zajistí stálý a konstantní 

pocit tepla. Ve srovnání s centrálním systémem vy-

tápěním, které využívá vodu pro přenos tepla, má 

infračervené vytápění Schwank nepatrné doby ohře-

vu. Díky tomu se provozní doba systémů vytápění 

sníží jen na nutné minimum. A to šetří energii. 

Krátké reakční a vytápěcí časy

Na rozdíl od centrálních systémů vytápění, které vy-

užívají přenos tepla médii [např. vodou] je teplo s 

infračerveným vytápěním Schwank řešeno přímo. 

Po zapnutí topení můžete teplo cítit okamžitě, proto-

že doba ohřevu je nepatrná – tím jsou doby přenosu 

zcela odstraněny. Plynule modulovaná regulace 

01 Grafické srovnání 
centrální a decentralizované 
doby vytápění
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Decentralizovaná doba vytápění
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9%Potenciální úspory energie až 9%



Přímé sálavé teplo s infračerveným vytápěním 
beze ztrát

Decentralizované infračervené vytápění Schwank 

přeměňuje primární energii [například zemní plyn, 

kapalný plyn, bioplyn] přímo na sálavé teplo [03].

Tím je zabráněno zbytečným distribučním přeno-

sům a díky tomu může být energie ihned využita. 

02 Centrální vytápění 03 Decentralizované vytápění

Žádné distribuční ztráty

U centrálního vytápěcího systému jsou dlouhé doby

ohřevu a tepelné i přenosové ztráty [02]. Tyto ener-

getické a tepelné ztráty jsou způsobeny díky dlou-

hým distribučním přenosům a dodatečným předá-

vacím stanicím. 
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8% Potenciální úspory energie až 8%



Individuální vytápění zón

řízeny v závislosti na skutečném využívání dle směn

a pracovní doby. Inteligentní regulace vytápění se 

přizpůsobí těmto potřebám, snižuje provozní dobu 

celého topného systému a tím přímo šetří náklady 

na energii. Konec konců, každý ví, že nejúspornější 

vytápění je to, které je vypnuté. 

Teplo pouze tam, kde a kdy budete potřebovat

S infračerveným vytápěním Schwank může být 

energeticky efektivně vytápěná jak celá hala, tak 

i část nebo jednotlivé pracovní prostory. Podobně 

jako u světla může být vytápění v různých oblastech 

samostatně zapnuto a vypnuto. Teploty nezávislých

topných zón mohou být ovládány jednotlivě, nezá-

vazně na sobě. Takovéto topné systémy mohou být 

01 Částečné vytápění nezá-
vislých topných zón v rámci 
jedné průmyslové haly
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13%Potenciální úspory energie až 13%

Výroba I 
Po – Pá, 7 - 16 hod

Výroba II 
Po – Pá, 7-16 
a 16 - 22 hod

Sklad 
Po – Ne, 0 - 24 hod

Expedice  
Po – Pá, 7 - 17 hod 

17oC

17oC

12oC 15oC



Inteligentní teplotní regulace

To zajišťuje, že výkon topného systému bude přiz-

působen skutečným tepelným požadavkům budovy, 

což je velmi inteligentní: nejen, že se tím zvyšuje 

tepelný komfort, ale lze dosáhnout  úspor nákladů 

na energii až 14%. 

02 Tepelný výkon průmyslové haly 
v zimě

03 Tepelný výkon průmyslové haly 
 na jaře nebo na podzim 

Jen tolik topného výkonu, kolik je zapotřebí 

Prakticky každý systém vytápění je předimenzován. 

Obecně platí, že topné systémy jsou projektovány 

na nejnižší venkovní teploty v roce, i když vytápěcí 

systém pracuje na plný výkon jen pár dní v roce. 

To je důvod, proč infračervené vytápění Schwank 

nabízí plně modulovaný způsob provozování. 
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14% Potenciální úspory energie až 14%



32%

Redukce nevyužitého tepla

efektivně. Izolace se tak vyplatí dvakrát: více kom-

fortního tepla v pobytové oblasti při nízké spotřebě 

energie.

Plaťte pouze teplo, které slouží svému účelu

Technika, která izoluje a zabraňuje tepelným ztrátám

 je považována za nejmodernější. To stejné platí i 

pro infračervené zářiče: protože pouze infračervené 

záření, které dopadne na vyhřívané plochy, vytápí

01 Neizolovaný reflektor 
přenos a distribuce tepla u standardního tmavého zářiče

02 Izolovaný reflektor 
přenos a distribuce tepla u superTube® 
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Potenciální úspory energie až       32%

01

02



Poradenství pro zákazníky na míru

Vzhledem k širokému sortimentu produktů jsme 

schopni provést neutrální porovnání systémů, vždy 

individuálně pro Vaši budovu.

Porovnání systémů vytápění

Který topný systém je nejlepší? Takový topný systém, 

který vyhovuje všem aplikacím, neexistuje. Proto ve-

deme různé systémy s cílem nabídnout optimální ře-

šení šité na míru pro Vaše potřeby vytápění. 

Zdroj: Spolkový svaz energického a vodního hospodářství [BDEW], 2010

Nezávislé srovnání různých systémů vytápění  

Systémy/
Vlastnosti

Horkovzdušné jednotky Sálavé vytápění Podlahové  
vytápění

Přímé Nepřímé Plynové infračervené vytápění Sálavé stropní 
panely

Podlahové 
vytápění   Světlý zářič Tmavý zářič

Efektivnost zařízení Dobrá Menší Velmi dobrá Velmi dobrá Menší Menší

Poměr spotřeby energie Značná Značná Velmi malá Nízká Jsou Jsou

Hlučnost Ano Ano Žádné Nízká Žádné Žádné

Pohyb vzduchu Ano Ano Ne Ne Ne Ne

Výměna vzduchu Možné Možné Není možné Není možné Není možné Není možné

Doba ohřevu Krátká Dlouhá Velmi krátká Krátká Dlouhá Velmi dlouhá

Vytápění dílčích prostor Podmíněně 
možné

Podmíněně 
možné

Možné Možné Možné Možné

Vytápění prostor s 
hořlavými látkami

Podmíněně 
možné

Možné Podmíněně 
možné

Podmíněně 
možné

Možné Možné
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Inovativní. Zkušený. Kompetentní.

Jako německý výrobce zaručujeme nejvyšší kvalitu 

při poskytování produktů a služeb. Každý jednotli-

vý výrobek Schwank garantuje svou úspornost s 

minimálními emisemi CO2. Se Schwankem sázíte 

na výrobce první třídy.

Zkušenosti pro větší bezpečnost 

Jméno Schwank je již po desetiletí synonymem pro

kvalitní a nákladově efektivní systémy průmyslové-

ho vytápění. Jako vedoucí společnost na trhu pro 

plynové infračervené vytápění má Schwank v tomto 

oboru rozsáhlé zkušenosti. Přes 150.000 spokoje-

ných zákazníků a více než 2 miliony dodaných zaří-

zení mluví samo za sebe [viz reference 

www.schwank.cz].

BEST OF

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Německo

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

Česká Republika

Schwank CZ, s.r.o
Nám. Republiky 1 ▪ 614 00 Brno
Tel.:  +420 545-211 530
Fax:  +420 545-212 139
E-mail:  info@schwank.cz
Internet:  www.schwank.cz


