
Schwank
Plynová tepelná čerpadla 
Vytápění & chlazení v jednom systému 



 

Plynová tepelná čerpadla Schwank
značky Panasonic 

Klimatizace – tedy chlazení v létě a vytápění v 
zimě – nabývá v oblasti komerčního podnikání i 
v průmyslu stále většího významu. Důvodem je 
kromě zajištění příjemného vnitřního pro pracovníky 
často i nutnost vytvoření rovnoměrné teploty v 
prostoru po celý rok.  

Řešení firmy Schwank – efektivní a trvalé 

S tepelnými čerpadly Schwank s plynovým motorem 
Vám postačí pro vytápění a chlazení pouze jedno 
zařízení. A navíc se jedná o řešení velmi úsporné, 
protože tepelná čerpadla využívají obnovitelnou a 
bezplatnou energii získávanou z okolního prostředí 
a tím šetří provozní náklady. 

Na rozdíl od elektrických tepelných čerpadel je 
kompresor chladicího okruhu plynového tepelného 
čerpadla Panasonic poháněn motorem spalující 
plyn.

Tepelné čerpadlo s plynovým motorem nevyužívá 
jako primární zdroj chladu/tepla elektřinu, ale zemní 
plyn. Z toho vyplývá celá řada výhod.   

Vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

• Haly pro skladování specifického zboží, 
např.: potravin, kosmetiky, nebezpečných 
látek, farmaceutických produktů 

• Zajištění tepla i chladu v kancelářích, 
laboratořích, výzkumných i výstavních 
prostorách 

• Temperování budov, kde dochází k ter-
mickým procesům, např.: obsluha strojů 
uvnitř budovy 

Pro temperování [vytápění a chlazení] v 
průmyslovém i komerčním sektoru nabízíme 
mnoho různých aplikací:

Podíl dodávek elektrické energie a odpadního tepla u moderní elektrárny
Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách 
je dosahováno přibližně 40% účinnosti. Zbylých 
60% energie [převážně tepelné] je ztraceno. Tato 
teplená ztráta se projevuje v ceně elektrické energie, 
kterou zaplatí spotřebitelé. Odpadní teplo produkující 

spalovací plynový motor u tepelného čerpadla 
Schwank, se využívá přímo. Slouží jako podpora 
vlastního provozu tepleného čerpadla nebo je využito 
jako doplňkový zdroj tepla, např. pro akumulaci 
zásobníku pro teplou užitkovou vodu. 

60% 
odpadní teplo

40% 
elektřina



 

Náklady na energii a příklad použití 

Budovy a TZB

Porovnání plynových a elektrických tepelných čerpadel 

Půdorys rozvodů v 
hale  
distribuce média mezi 
vnitřními VRV jednot-
kami a venkovními 
plynovými čerpadly  

Cena elektřiny:  0,170 € pro kWh
Cena plynu:  0,045 € pro kWh

Použití: Temperování skladovací a vychystávací haly; 18…25 °C
Velikost: 2.000 m²
Instalace: 2 venkovní jednotky plynových tepelných čerpadel
Druh rozvodu: 10 vnitřních VRV jednotek 
Topný výkon: 160 kW
Chladící výkon: 142 kW

Spotřeba energie / náklady Schwank Alternativa 
Spotřeba  [kWh]:         Elektřina 6.944 111.171
                                    Plyn 260.222 12.750
Provozní náklady [€]:  Elektřina 1.180 18.729
                                    Plyn 11.710 574
                                    Údržba 2.313 1.500   
Celkem: 15.203 20.803
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Source: BDEW

 ▪ Nižší náklady na energii přibližně o 30 % - využití 
zemního plynu jako ekonomicky výhodného zdroje 
energie

 ▪ Úspora za přidružené investice – např. trafostanice, 
není třeba špičkového pokrytí zátěže v režimu 
topení

 ▪ Snížení provozní doby – žádné navýšení provozní 
doby kvůli odmrazovacímu režimu

• Možnost dvojitého využití – vytápění a chlazení, 
možnost souběžného provozu

• Snížení vnitřní spotřeby elektrické energie, čímž se 
zabrání nákladným špičkovým odběrům elektřiny 
- odstranění přebytečného elektrického zatížení z 
elektrické sítě pro společnosti

• Prodloužení servisních intervalů jednotek – díky 
použití dílů s dlouhou životností je nutný první 
servisní zásah až po 10 000 motohodinách 
[odpovídá dobé asi 3 – 4 roky]

Přehled výhod, které získáte:
porovnání s elektrickým tepelným čerpadlem 

Zemní plyn Celková účinnost

Energie z okolního prostředí 

Teplo z motoru  Rekuperace tepla
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2-trubkový systém ECO G, GE 3. série 

HP 16 20 25 30
Model U-16GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3E5
Chladící výkon kW 45 56 71 85

Příkon [Chlazení] kW 1,17 1,12 1,8 1,8

SEER 1,98 1,9 1,94 1,91

Teplá voda v režimu chlazení [výstup 65°C] kW 23,6 29,1 36,4 46

Max. COP [teplá voda] 1,55 1,49 1,47

Spotřeba plynu [Chlazení] STD / Nízká teplota kW 41,1 52,1 67,2 84,1

Topný výkon STD / Nízká teplota kW 50,0 / 53,0 63,0 / 67,0 80,0 / 78,0 95,0 / 90,0

Příkon [Vytápění] 0,56 1,05 0,91 1,75

SCOP 1,36 1,33 1,3 1,33

Spotřeba plynu [Vytápění] STD / Nízká teplota  kW 38,0 / 45,4 51,1 / 62,7 68,6 / 60,7 75,3 / 73,9

Napájení 230 / 1 / 50

Start – ampéry A 30

Vnější statický tlak Pa 10

Průtok vzduchu m³/h 22.200 25.200 27.600 27.600

Provozní hluk Normál/Tichý chod dB[A] 80 / 77 84 / 81

Hladina akustického tlaku dB[A] 60 64 65

Rozměry V x Š x H mm 2.255 x 1.650 x 1.000

Hmotnost kg 765 870 880

Připojení potrubí Kapalina palec 1/2” / 5/8” 5/8” / 3/4” 3/4” / 7/8”

Sání palec 1-1/8” / 1-1/4” 1-1/4 / 1-1/2”

Spaliny palec 3/4”

Kondenzát mm 25

Teplá voda Rp 3/4”

Výškový rozdíl [IU / OU] m 50

Chladivo [R410A] kg 11,5 / 24,0

Počet připojitelných vnitřních jednotek 26 33 41 50

Limity venkovních teplot Chlazení [min./max.] °C TK. -10 – +43

Topení [min./max.] °C FK. -21 – +18

• Příprava teplé vody v režimu chlazení i vytápění  
včetně nastavení priority TUV

• Komplexní systém s výkony od 45 do 170 kW[16 a 
60 HP] 

• Navýšení o 20% SEER a o 10% SCOP
• Poměr kapacity 50 – 200%
• Maximální délka potrubí až 200 m
• Možnost využití sběrné stanice chladiva 
• 0 – 10V řízení provozu pomocí nadřazené regulace 

[CZ-CAPBC2]
• Blue-Fin-Finish, teplotní výměník 
• 10 000 provozních hodin mezi servisními intervaly 

[3,2 let]
• Možnost DX nebo vnitřního teplotního výměníku 

Přednosti



ECO G-Systém s vodním tepelným výměníkem 
Pro vytápění i chlazení 
Přednosti

• Výstupní teplota topné vody: 35°C až 55°C
• Výstupní teploty chladící vody: -15°C až +15°C
• Nerezový deskový výměník tepla s protimrazovou 

ochranou
• Integrovaný čtyřcestný ventil zajišťuje ochranu proti 

zpětnému proudu v režimu chlazení i topení
• Integrovaný monitoring průtoku

PAW-500WX4E5N PAW-710WX4E5N

PAW-500WX4E5N2 PAW-710WX4E5N2

Chladící výkon 50 67

Topný výkon při +7°C [A7/W45] 60 80

Energetická třída [vytápění] při W45 a

Rozměry V x Š x H mm 1.010 x 570 x 960

Hmotnost kg 145 180

Připojovací konektor Rp2 Vnitřní závit [50 A]

High efficiency pump není v ceně

Průtok vody [A7/W45/40] m³/h 8,6 11,6

Tlaková ztráta [Voda] kPa 37 29

Vnitřní objem vody l 9 13

Min. objem vody v hydr. okruhu l 500 750

Max. tlak vody bar 6,86

Kapacita integrovaného elektrického ohřívače kW neexistuje

Příkon W 10 + [190 - 310 pro čerpadlo] 10 + [170 - 310 pro čerpadlo]

Maximální proud A 0,07 + [0,88 - 1,37 pro čerpadlo] 0,07 + [0,85 - 1,37 pro čerpadlo]

Připojení potrubí  Kapalina mm 18

Plyn mm 28 35

Max. délka potrubí [chladivo] m 170

Délka potrubí pro jmenovitou kapacitu m 7,5

Rozdíl výšek [vstup/výstup] m 50 [OU vyšší], 35 [OU dolní] 3

Provozní rozsah        Venkovního prostředí °C –10 to +43 / –21 to +15,5

Výstup vody [chlazení topení] °C –15 to +15 / +35 to +55

Venkovní jednotka U-20GE3E5 U-30GE3E5

Hladina akustického tlaku dB[A] 60 65

Akustika dB 80 84

Rozměry V x Š x H mm 2.255 x 1.650 x 1.000 2.255 x 2.026 x 1.000

Net Hmotnost kg 765 880

Připojení potrubí  Kapalina mm 16 18

Plyn mm 28 35

Chladivo [R410A] kg 11,5 [je třeba doplnit místo na místě]



3-trubkový systém ECO-G, GF 2. série 

Přednosti

• Flexibilita systému - současné vytápění i chlazení 
objektu

• Snížení spotřeby plynu díky využití Millerova cyklu
• Poměr využití kapacity 50 – 200%
• Maximální délka potrubí až 145 m
• Snížení spotřeby elektrické energie díky využití 

stejnosměrného motoru 
• Zvýšení účinnosti při částečném zatížením 
• Až 24 vnitřních jednotek 
• Celková délka potrubí až 780 m 
• Tichý režim – snížení akustických poměrů o 2 dB [A]
• Možnost využití LPG jako zdroj energie 

HP 16 20 25
Model U-16GF2E5 U-20GF2E5 U-25GF2E5
Chladící výkon kW 45 56 71

Příkon [Chlazení] kW 0,71 1,02 1,33

EER [kalorická hodnota] [ni / ho] 1,48 / 1,64 1,40 / 1,55 1,15 / 1,28

Spotřeba plynu [Chlazení] kW 29,7 39,1 60,4

Topný výkon STD / Nízká teplota kW 50 / 53 63 / 67 80 / 78

Příkon [Vytápění] kW 0,6 0,64 0,83

COP  [ni / ho] 1,51 / 1,68 1,46 / 1,62 1,48 / 1,64

Spotřeba plynu [Vytápění] STD / Nízká teplota kW 32,5 / 41,5 42,5 / 56,4 53,2 / 62,3

COP Average 1,5 1,43 1,32

Napájení 230 / 1 / 50

Start – ampéry A 30

Max. el. příkon A 3,36 4,87 6,22

Doporučené jištění  A 20

Průměry kabelů, napájení mm² 3 x 2,5

Hladina akustického tlaku dB[A] 57 58 62

Rozměry V x Š x H mm 2.273 x 1.650 x 1.000 [+80]

Hmotnost kg 775 805

Připojení potrubí Kapalina Inch 3/4"

Sání Inch 1 1/8"

Spaliny Inch Rp 3/4"

Kondenzát mm 25

    Teplá voda Inch 7/8" 1”

Poměr vnitřní/venkovní jednotky 50 – 200 %

Počet připojitelných vnitřních jednotek 24

Předplněné chladivo [R410A] 10,5 / 21,9 11,5 / 24,0

Limity venkovních teplot       Chlazení [min./max.] °C –10 / +43 °C TK

Vytápění [min./max.] °C –21 / +15,5 °C FK



Germany [HQ]

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43  50735 Cologne
Tel.: +49-[0]221-7176 0
Fax: +49-[0]221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Schwank & Panasonic
Německá preciznost s japonskou kvalitou 

Schwank: Expert na průmyslová i 
komerční řešení vytápění 
Značka Schwank je celosvětově známá jako syno-
nymum pro vysoce kvalitní a energeticky úsporné 
průmyslové systémy vytápění a chlazení. Jako lídr 
na trhu plynových infrazářičů, společnost Schwank 
disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti topných 
a chladících systémů.
Jako německý výrobce si stojíme za vysokou kvali-
tou námi dodávaných výrobků a služeb. Každý kom-
ponent společnosti Schwank byl vyroben s důrazem 

na ekologii a minimální produkcí emisí CO2.

Panasonic: Zaměření na efektivitu a 
spolehlivost
Pokud jde o plynová tepelná čerpadla, je Panasonic 
ideálním partnerem. Ve vývojovém centru se od-
borníci snaží výrazně zlepšil efektivitu, trvanlivost a 
hlučnost svých výrobků. Díky důkladným výstupním 
kontrolám kvality splňují řešení vytápění a chlazení 
společnosti Panasonic ty nejvyšší standardy.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen
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Česká republika
Schwank CZ s.r.o.
Náměstí Republiky 1
614 00 Brno [Husovice]
Tel.: +42[0] 545-211 530 
Fax: +44[0]208-641 2594
Email: info@schwank.cz
Internet: www.schwank.cz


