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Systémy vytápění a chlazení pro 
průmysl, obchod a logistiku

Schwank je rodinná a celosvětově působící 
společnost nabízející systémy topení a chlazení 
pro komerční a průmyslové budovy.
S přibližně 2,5 milióny nainstalovaných zařízení 
ve více než 40 zemích světa

je Schwank světovým lídrem na trhu v oblasti 
plynových infračervených zářičů a předním 
dodavatelem klimatizačních a ventilačních 
systémů.

Partneři 
Dceřiné společnosti



Naše portfolio:

 Vzduchotechnické jednotky

aeroSchwank

 Plynová tepelná čerpadla, hybridní jednotky a chillery

Světlé zářiče

supraSchwank primoSchwank

Ventilátory HVLS Regulace

MonsterFans SchwankControl

deltaSchwank calorSchwank

Tmavé zářiče

infraSchwank

 Teplovzdušné jednotky Vzduchové clony

SchwankAir 
supraCondens | XTR SchwankAir A/H

Schwank nabízí vhodná řešení pro různorodé 
instalace: ať už se jedná o vytápění z výšky 55m 
na fotbalovém stadionu, rovnoměrné rozložení 
tepla u 50 000 m² logistického haly nebo  
teplotní toleranci v citlivém výrobním

 prostředí do 1,5 K. Naše produkty, primárně 
pokud jde o účinnost, životnost a tepelný  
xkomfort, poskytují vynikající řešení.

Schwank spolupracuje s těmito společnostmi:



Průmyslové topné systémy 
Plynové infračervené zářiče

deltaSchwank 

calorSchwank 

*  Podle 2015/1188 na deltaSchwank 1260U, calorSchwank D50/M+U, infraSchwank D50/M+L
** Měřeno podle DIN EN 416 při deltaSchwank 950U, calorSchwank D50/M+U, infraSchwank D50/M+L

infraSchwank 

82,9% sezónní účinnost*
60,2% sálavá účinnost**
133 mg/kWh NOX

Plynulá modulace jako standard

Sezónní účinnost až 89,9 %*
70,8% sálavá účinnost**
132 mg/kWh NOX

Plynulá modulace jako standard

99,1% sezónní účinnost*
83,7% sálavá účinnost**
35 mg/kWh NOX

Plynulá modulace jako standard





Průmyslové topné systémy 
Plynové světlé infrazářiče

supraSchwank 

primoSchwank 

99,1% sezónní účinnost*

82,4% sálavá účinnost*

95% tepelná účinnost* [výhřevnost Hi]

Plynulá modulace

Čisté spalování [NOx emise = 13 mg/kWh]

Tepelná izolace

Patentovaná delta směšovací komora pro 
předehřev směsi plynu a vzduchu 

Kombinované záření, sálavá mřížka

95% sezónní účinnost**

72,9% sálavý faktor**

95% tepelná účinnost** [výhřevnost Hi]

Plynulá modulace

Čisté spalování
[NOx emise = 13 mg/kWh]

Patentovaná delta směšovací komora pro 
předehřev směsi plyn-vzduch 

** vypočteno podle nařízení Evropské komise 2015/1188 na primoSchwank 40/M.
* vypočteno podle nařízení Evropské komise 2015/1188 na supraSchwank 30/M.





Průmyslové topné systémy
Plynové teplovzdušné jednotky

Sezónní účinnost vyšší než 88%

NOX méně než 70 mg/kWh*

Centralizované ovládání s integrovanou 
digitální obrazovkou

Automatický bezpečnostní systém

SchwankAir supraCondens

* měřeno na SchwankAir supraCondens
** měřeno na SchwankAir XTR-H

Sezónní účinnost vyšší než 78%

NOX méně než 70 mg/kWh**

Centralizované ovládání s integrovanou 
digitální obrazovkou

Automatický bezpečnostní systém

SchwankAir XTR

S účinností 104 % při maximálním výkonu a 107% 
při nízkém výkonu patří jednotky Schwank Air 
supraCondens mezi nejvýkonnější na trhu při 

splnění všech požadavků nařízení ErP 2021.  
supraCondens je k dispozici pouze v    
horizontální verzi. 

SchwankAir XTR je alternativním řešením kon-
denzační technologie. Díky své vysoké sezónní 
účinnosti a nízkým emisím NOx splňuje XTR  
všechny požadavky normy ErP 2021.

S tepelnou účinností až 95 % šetří energii a  
zároveň poskytuje skvělý tepelný komfort. Řada 
XTR je k dispozici ve verzi horizontální, vertikální 
nebo s radiálním ventilátorem.





Kompaktní vzduchotechnické 
jednotky 

S vysoce účinnými výměníky tepla [třída H1]

Třída spotřeby elektrické energie P1

aeroSchwank H-RI

aeroSchwank H-R

aeroSchwank H

Navrženo pro decentralizované řízení

Vysoce účinný protiproudý tepelný výměník

4 velikosti od 500 do 15 000 m³/h

Přizpůsobené pro venkovní instalaci 

Integrovaná střešní základna - jednotný kanál

Vysoce účinný protiproudý tepelný výměník

10 velikostí od 500 do 15 000 m³/h

Přizpůsobené pro venkovní instalaci 

Rozsáhlé příslušenství, např. plynový 

modulovaný hořák s premixovou komorou

Vysoce účinný protiproudý tepelný výměník 

Flexibilní díky 10 velikostem 500 - 15 000 m³/h 

Různorodé varianty připojení potrubí

[boční, horní, spodní]

Rozsáhlé příslušenství, např.  plynový  

modulovaný hořák





Systémy tepelných čerpadel

Plynová  Elektrická                                      

Výměník tepla pro přenos energie z chladicího 
systému do systému vytápění, chlazení nebo 
sanitární vody na bázi vody  

Potrubní jednotky, nástěnné a stropní 
jednotky

DX-Kit pro integraci 
vzduchotechnické jednotky s 
výměníky tepla 

Pro vodu nebo chladivo
[VRF] systémy

Chillery 

Tepelná čerpadla

Přenosové systémy

Vnitřní jednotky





Zamezení tepelným ztrátám a studenému 
vzduchu - to znamená nižší náklady na energii

Řada H: teplovzdušná clona s plynovým 
ohřevem

Řada A: vzduchová clona bez ohřevu 
vzduchu

MonsterFans [Ventilátory HVLS]

Vzduchové clony SchwankAir H/A

Vytváří příjemný pohyb vzduchu v létě 

Nízkonákladový komfort pro zaměstnance

Destratifikace v zimě [ke snížení teplotní 
stratifikace] v budově 





Vytápění stadionu

Zvýšený komfort pro diváky  v  
chladných měsících

Cílené vytápění ploch teplotním 
rozdílem 10K

Využití pro různé události [koncerty atd.]

Renomované mezinárodní reference  

Vytápění fotbalových stadionů  
infračervenými zářiči



Moderní designový plynový infračervený 
terasový zářič pro celoroční použití

 Systém WindSecure

Žádná ztráta místa k sezení díky prostorově 
úsporné montáži

Terasový zářič lunaSchwank

Letní atmosféra pouhým stiskem   
tlačítka



Řízení

SchwankControl Touch

Prediktívní údržba*

* Vyžaduje SchwankControl Touch, integraci místní sítě a vzdálený přístup schválený zákazníkem přes internet.

Řídicí regulace Schwanku

Intuitivní a srozumitelné díky jednoduchému 
menu

Smart Factory - snadná integrace do  
lokální sítě

Možnost připojení k systému správy budov 

Monitorování v reálném čase

Čtení diagnostických parametrů 

Analýza chyb – vzdálený přístup 

Včasná detekce chyb 

 Zamezení zbytečným problémům



Průmyslové vytápění a klimatické 
systémy pro průmysl, obchod a logistiku

Schwank je poskytovatelem řešení. Plánujeme a implementujeme vysoce efektivní řešení na klíč 
pro naše zákazníky a servisujeme dodané zařízení po celou dobu jejich životnosti.



Česká republika

Schwank CZ s.r.o.
Náměstí Republiky 1 • Brno
Tel.: +42-[0]545 211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Inovativní. Zkušený. Kompetentní.

Jméno Schwank je již po desetiletí synonymem pro kvalitní 
a nákladově efektivní systémy průmyslového vytápění a 
chlazení. Jako vedoucí společnost na trhu pro plynové 
infračervené vytápění má Schwank v tomto oboru rozsáhlé 
zkušenosti. Více než 200 000 spokojených zákazníků a více než 
2,5 miliónu dodaných zařízení mluví samo za sebe.

Jako německý výrobce zaručujeme nejvyšší kvalitu při 
poskytování produktů a služeb. Každý jednotlivý výrobek 
Schwank garantuje svou úspornost s minimálními emisemi CO2 
a NOx.

 Zkušenosti pro větší bezpečnost.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen


