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Světlé zářiče – princip
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Sálavá mřížka

Ilustrace - Struktura světlého zářiče se směšovací komorou Delta

Uvnitř patentované směšovací komory Delta 
se vytváří homogenní směs plynu a vzduchu, 
která se dodává do perforovaných hořákových 
keramických destiček [předehřátých na cca. 300 
° C]. Směs protéká asi 3600 otvory každé destičky 
hořáku a je tam zapálena. Směs hoří těsně pod 
povrchem a ohřívá desky na povrchu.
Sálavé mřížky před keramickými deskami hořáku 
vedou k „ping-pongovému efektu“, při kterém se 
tepelné záření odráží zpět k destičkám - pozitivním 
účinkem je zvýšení sálavého výkonu [viz obrázek 
vpravo]. Povrchové teploty cca. 950 ° C je 
dosaženo s nižší spotřebou plynu. Je generováno 
infračervené záření (také nazývané tepelné 
záření). Řídí se pomocí reflektorů a směřuje do 
pobytové oblasti na podlaze, kde ohřívá lidi, 
podlahu a předměty.

Výhody

Světlé zářiče jsou plynová, decentralizovaná 
infračervená topná zařízení. Na rozdíl od systémů 
ústředního vytápění generují teplo v místě, kde je  
potřeba.

Výhody světlých zářičů:

• osvědčená technologie
• rychlé doby zahřívání
• žádná intermediální média
• vysoká účinnost
• možnost zónového vytápění
• žádný pohyb vzduchu
• žádný průvan/víření prachu



Řídicí technika

• Plněá modulace výkonu
• Rozhraní ModBus pro optimalizovanou 

ovladatelnost

Materiál a konstrukce reflektoru

• Geometrie reflektoru optimalizovaná pro 
záření

• izolované pouzdro [se supraSchwank] pro 
minimalizaci konvekčních tepelných ztrát

• Vysoký stupeň odrazu až 95% díky FERANu
• trvalá ochrana proti koroz

Izolace reflektoru [pouze u supraSchwank]

• Vysoce kvalitní izolační materiál [Promaglaf] 
zajišťuje 4 až 5krát větší izolační účinek ve 
srovnání s běžnou izolací

• Téměř neomezená životnost díky materiálu 
odolnému vůči vysokým teplotám

        
        
        
        
        
       
 

Patentovaná Delta směšovací komora

• Předehřátí směsi plyn-vzduch na cca. 300 ° C 
pro další zvýšení účinnosti

• homogenní směs plynu a spalovacího 
vzduchu

• optimální energetický výnos   

Hořáková deska

• Nízko-emisní spalování [emise NOx = 13 mg / 
kWh]

• vysoká teplotní odolnost
• Speciální hloubkový efekt pro zvýšení výkonu 

záření
• Vlastní vývoj, Made in Germany

Radiační mřížka [pouze u supraSchwank]

• Vysokoteplotní sálavá mřížka vyrobená z 
chromniklové oceli

• Tepelné záření se odráží zpět na desku 
hořáku [„ping-pongový efekt“] a zvyšuje tak 
výkon záření

Infračervené topné systémy 

Made in Germany
Inovativní díky tradici

IV roce 1939 Günther Schwank 
patentoval světlé zářiče, které 
se dodnes vyznačují vysokou 
účinností a kvalitou. Vyvinuty 
a vyrobeny v Německu 
představují vysokou kvalitu a 
odolnost - základy pro pozici lídra na světovém 
trhu tak byly položeny velmi brzy.

Všechny světlé zářiče jsou vyvíjeny ve vlastním 
inovačním centru společnosti v Kolíně nad 
Rýnem. Zkušenosti z více než 80 let tradice 
plynou do každého produktu.

       

Poradenství, plánování a realizace

Každý topný systém musí 
být přizpůsoben konkrétním 
požadavkům zákazníka. Naši 
prodejní technici poskytují 
podporu v každé fázi projektu. 
Ať už se jedná o poradenství, 
plánování, realizaci nebo 
poprodejní podporu - Schwank 
na vás dohlíží po celou dobu projektu.

Naším cílem je vyvinout řešení, 
která vám z dlouhodobého 
hlediska ušetří provozní náklady 
a zároveň zvýší spokojenost 
zaměstnanců. V kombinaci 
s údržbou Schwank nabízí 
Schwank záruku až 15 let - 
skutečný příslib výkonu. 

Výhody plně modulovaných světlých zářičů:

Guarantee



supraSchwank 

Nejúčinnější světlý zářič

supraSchwank

Výhody

• Nejvyšší účinnost [sezónní účinnost až 99,1% *].
• Sálavý faktor až 82,4% **
• až 95% odrazivost
• plná modulace
• Podpora ModBus pro optimalizovanou ovladatelnost a konektivitu
• zvýšený sálavý faktor v důsledku kombinovaného záření a FERAN
• patentovaná delta směšovací komora pro optimální využití energie
• plně izolovaný reflektor a vysoce kvalitní izolační materiál [Promaglaf] 

pro maximální účinnost záření
• vysokoteplotní radiační mřížka z chromniklové oceli pro zvýšení  

sálavé účinnosti

supraSchwank je špičkový model mezi 
světlými zářiči na celém světě. Díky své 
mimořádně vysoké energetické účinnosti 

je jedničkou. To je možné díky použití 
prvotřídních technologií a vysoce kvalitních 
materiálů.

[* Měřeno podle DIN 419 na supraSchwank 30].
[** Měřeno podle DIN 419 při supraSchwank 30M].



primoSchwank

Všestranný mezi světlými zářiči

Světlý zářič primoSchwank nastavuje 
průmyslový standard v oblasti infračerveného 
topení: zaručuje velmi dobrou sezónní 
energetickou účinnost a sálavou účinnost. 
Mezi zářiči Schwank má primoSchwank 
výhodu, když je kkladen důraz na nižší 

investiční náklady a vysoký komfort vytápění.
Optimalizace sálavého povrchu a směsi 
plynu a vzduchu [předehřátá prostřednictvím 
patentované Delta směšovací komory] z něj 
činí nejlepší světlý zářič ve své třídě.

primoSchwank

Výhody
• Nejvyšší účinnost [až 95% sezónní účinnost *].
• Sálavý faktor až 72,9% **
• plná modulace
• Podpora ModBus pro optimalizovanou ovladatelnost a 

konektivitu
• zvýšený sálavý faktor prostřednictvím kombinovaného záření
• patentovaná delta směšovací komora pro optimální využití 

energie

[* Měřeno podle DIN 419 na primoSchwank 30].
[** Měřeno podle DIN 419 při primoSchwank 40M].



supraSchwank
nejúčinnější světlý zářič

Aplikace světlých zářičů

Průmysl | Obchod | Logistika





primoSchwank
Všestranný mezi světlými zářiči





supraSchwank
Prémiový model

Sezónní účinnost*
6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Jmenovitý tepelný příkon 
[kW] @ NCV 4.6 4.6 7.7 7.7 11.5 11.5 15.4 15.4 23.1 23.1 30.8 30.8

Minimální tepelný příkon 
[kW] @ NCV / 2.8 / 4.6 / 6.9 / 9.2 / 13.9 / 18.5

Tepelná účinnost, GCV 
[%], vstup jmenovitého 
tepla

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

Tepelná účinnost, GCV 
[%], při minimálním tepel-
ném příkonu

85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6

Sálavý faktor RF, NCV [%] 75.2 72.9 76.3 74.0 77.1 74.7 79.2 76.7 80.9 78.4 79.0 76.6
Sezónní účinnost [%] 90.6 95.9 91.5 96.8 92.0 97.4 93.0 98.4 93.8 99.1 93.0 98.4

[* Měřeno podle 2015/1188 Evropské komise pro supraSchwank 30 / M.

Vaše přidaná hodnota:

až 99,1% sezónní účinnost *

sálavý faktor až 82,4% *

95% tepelná účinnost *
[výhřevnost Hi]

plná modulace

čisté spalování [NOx - emise = 13 mg / 
kWh]

plná izolace

patentovaná delta směšovací komora pro 
předehřívání směsi plyn-vzduch

Sálavá mřížka

kombinované záření pro vysoký sálavý 
faktor

Made in Germany



• Elektrické připojení   
Jednofázový střídavý proud 230 V, N, PE; 
50 Hz [přibl. 45 VA]

• Připojení plynu    
Nipple R 1/2“ [vnější závit]

• Zavěšení 
Jednotka je připevněna ke stropu ve 4 
závěsných bodech ocelovými lany nebo 
ke zdi pod úhlem pomocí nástěnných 
držáků [příslušenství].

• Odvod spalin     
nepřímo podle ČSN EN 13410

6 10 15 20 30 40
Jmenovité tepelné zatížení [kW]
Zemní plyn H / L * ** 4.60 7.70 11.50 15.40 23.10 30.80
LPG*** 4.60 7.70 11.50 15.40 23.10 30.80
Připojené zatížení
Zemní plyn H / L [m³ / h] * ** 0.46 / 0.54 0.77 / 0.90 1.15 / 1.34 1.54 / 1.80 2.32 / 2.70 3.08 / 3.59
Kapalný plyn [kg / h] *** 0.36 0.60 0.90 1.20 1.80 2.40
Hmotnost 19.40 18.40 23.80 30.40 39.40 35.80
Rozměry
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
CE Identifikace CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. připojovací tlak

Butan

Jednostupňové Plně modu-
lované

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Připojovací tlak zemní plyn / 
kapalný plyn: 100 mbar

Zemní plyn H

Zemní plyn L

Propan



primoSchwank
Všestranný

Sezónní účinnost*
10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M

Jmenovitý tepelný příkon 
[kW] @ NCV 9.7 9.7 14.5 14.5 19.4 19.4 29.1 29.1 38.8 38.8

Minimální tepelný příkon 
[kW] @ NCV / 5.7 / 8.7 / 11.6 / 17.5 / 23.3

Tepelná účinnost, GCV 
[%], vstup jmenovitého 
tepla

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

Tepelná účinnost, GCV 
[%], při minimálním tepel-
ném příkonu

85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6

Sálavý faktor RF, NCV [%], 63.8 62.1 66.2 64.4 69.5 67.5 69.5 67.5 71.4 69.3
Sezónní účinnost [%] 85.5 91.0 86.9 92.3 88.6 94.0 88.7 94.1 89.6 95.0

[* Měřeno podle 2015/1188 Evropské komise pro primoSchwank 40 / M.

Vaše přidaná hodnota:

až 95% sezónní účinnost *

sálavý faktor až 72,9% *

95% tepelná účinnost *
[výhřevnost Hi]

plná modulace

čisté spalování [NOx - emise = 13 mg / 
kWh]

patentovaná delta směšovací komora pro 
předehřívání směsi plyn-vzduch

Made in Germany



10 15 20 30 40
Jmenovité tepelné zatížení [kW]
Zemní plyn H / L * ** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
LPG*** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
Připojené zatížení
Zemní plyn H / L [m³ / h] * ** 0.97 / 1.13 1.45 / 1.69 1.95 / 2.26 2.92 / 3.40 3.90 / 4.53
Kapalný plyn [kg / h] *** 0.76 1.13 1.52 2.28 3.01
Hmotnost 11.40 15.40 18.90 24.40 32.40
Rozměry
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
CE Identifikace CE-0085AU0374

* Hi,n=9,97 kWh/m³   ** Hi,n=8,57 kWh/m³   *** Hi,n=12,87 kWh/kg

Min. připojovací tlak

Butan

Jednostupňové Plně modu-
lované

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Připojovací tlak zemní plyn / 
kapalný plyn: 100 mbar

Zemní plyn H

Zemní plyn L

Propan
• Elektrické připojení   

Jednofázový střídavý proud 230 V, N, PE; 
50 Hz [přibl. 45 VA] 

• Připojení plynu    
Nipple R 1/2“ [vnější závit]

• Zavěšení 
Jednotka je připevněna ke stropu ve 4 
závěsných bodech ocelovými lany nebo 
ke zdi pod úhlem pomocí nástěnných 
držáků [příslušenství].

• Odvod spalin     
nepřímo podle ČSN EN 13410



Inovační. Zkušený. Kompetentní.

Po celá desetiletí je název Schwank synonymem pro vysoce 
kvalitní a hospodárné systémy vytápění a chlazení hal.
Jako lídr na trhu plynových infračervených topných systémů 
má Schwank bohaté zkušenosti. Více než 200 000 spokojených 
zákazníků a více než 2,5 milionu vyrobených zařízení mluví za 
vše.

Jako německý výrobce si stojíme za svým požadavkem 
dodávat produkty a služby v nejvyšší kvalitě. Každý z našich 
produktů zaručuje ekonomický provoz s minimálními emisemi 
CO2 & NOx.
Se společností Schwank se můžete spolehnout na výrobce 
nejvyšší kvality.

Zkušenost vytváří spolehlivost.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

Česká republika

Schwank CZ, s.r.o.
Náměstí Republiky 1 · 614 00 Brno [Husovice]
Tel.: +420 – 545 – 211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz


