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Illustratie - Opbouw van de Helderstraler met Delta-Mixing Kamer

In de gepatenteerde Delta-mengkamer wordt 
een homogeen gas-luchtmengsel gevormd 
en aan de geperforeerde brandertegels 
[voorverwarmd tot ca. 300° C] afgegeven. Het 
mengsel stroomt door ongeveer 3.600 gaatjes 
van elke brandertegel en wordt daar ontstoken. 
Het mengsel brandt vlak onder het oppervlak en 
verwarmt de platen aan het oppervlak.
De stralingsroosters vóór de brandersteen 
leiden tot een „pingpong-effect“, waarbij de 
warmtestraling wordt teruggekaatst naar de 
tegels - een positief effect is een toename van 
het stralingsvermogen [zie afbeelding rechts].  
Er wordt een oppervlaktetemperatuur van ca. 
950° C bereikt, bij een lager gasverbruik.  Er 
ontstaat infraroodstraling [ook wel warmtestraling 
genoemd]. Deze wordt door middel van 
reflectoren gestuurd en naar de verblijfsruimte 
op de vloer geleid, waar ze mensen, de vloer en 
voorwerpen verwarmt.

Voordelen

Helderstralers zijn gasgestookte, 
gedecentraliseerde 
infraroodverwarmingstoestellen. In tegenstelling 
tot centrale verwarmingssystemen, genereren zij 
de warmte op de plaats waar de warmte nodig 

is.

De voordelen van Helderstralers:

• bewezen technologie
• snelle opwarmtijden
• geen tussenmedia
• hoog rendement
• zoneverwarming mogelijk
• geen luchtverplaatsing
• geen luchtstromingen/
• stofwervelingen



Regeltechniek

• Volledig modulerend
• ModBus interface voor optimale 

regelbaarheid

Reflectormateriaal en constructie

• Voor straling geoptimaliseerde 
reflectorgeometrie

• Geïsoleerde behuizing [met supraSchwank] 
om convectieve warmteverliezen te 
minimaliseren

• hoge reflectiegraad tot 95% dankzij FERAN
• permanente corrosiebescherming

Reflector isolatie [alleen met 
supraSchwank]

• Hoogwaardig isolatiemateriaal [Promaglaf] 
zorgt voor 4 tot 5 maal hogere isolerende 
werking in vergelijking met conventionele 
isolatie

• Bijna onbeperkte levensduur door hoge 
temperatuurbestendig materiaal

Gepatenteerde Delta-mengkamer

• Voorverwarming van het gas-luchtmengsel 
tot ca. 300°C voor een extra verhoging van 
het rendement

• homogene menging van gas en 
verbrandingslucht

• optimale energieopbrengst   

Brandertegel

• weinig vervuilende verbranding [NOx-uitstoot 
= 13 mg / kWh]

• hoge temperatuurbestendigheid
• Speciale dieptewerking om het 

stralingsvermogen te verhogen
• Eigen ontwikkeling, Made in Germany

Stralingsrooster [alleen bij supraSchwank]

• Stralingsrooster van chroomnikkelstaal, 
bestand tegen hoge temperaturen

• Thermische straling wordt teruggekaatst op 
de branderplaat [„pingpong-effect“] en 
verhoogt zo het stralingsvermogen

Verwarmingssystemen    
met infrarood

Made in Germany
Innovatief door traditie

In 1939 patenteerde 
Günther Schwank de 
gloeilampenverwarmingen, 
die ook vandaag nog 
gekenmerkt worden door hun 
hoge efficiëntie en kwaliteit. 
Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 
staan zij voor hoge kwaliteit en duurzaamheid 
- de basis voor de rang als wereldmarktleider 
was daarmee al vroeg gelegd.

Alle helderstralers worden in het eigen 
innovatiecentrum in Keulen ontwikkeld. De 
ervaring van meer dan 80 jaar traditie stroomt 
in elk product. 

        

Advies, planning en realisatie

Elk verwarmingssysteem moet 
worden aangepast aan de 
specifieke eisen van de klant. 
Onze verkoopingenieurs bieden 
ondersteuning in elke fase van 
het project. Of het nu gaat om 
advies, planning, realisatie of 
after-sales ondersteuning - Schwank begeleidt 
u gedurende het gehele project. 

Ons doel is om oplossingen 
te ontwikkelen, die u op de 
lange termijn bedrijfskosten 
besparen en tegelijkertijd 
de tevredenheid van de 
medewerkers verhogen. In 
combinatie met Schwank 
onderhoud biedt Schwank een garantie tot 15 
jaar - een echte belofte van prestatie. 

Voordelen van volledig modulerende instelbare helderstralers:

Guarantee



supraSchwank 

De meest efficiënte Helderstraler

supraSchwank

Voordelen

• Hoogste rendement [tot 99,1% seizoensgebonden rendement*].
• Uitstralingsfactor tot 82,4%**
• tot 95% reflectie
• volledig modulerend
• ModBus-geschikt voor optimale regelbaarheid en connectiviteit
• verhoogde stralingsfactor door gecombineerde straling en FERAN
• gepatenteerde delta mengkamer voor optimale energieopbrengst
• volledig geïsoleerde behuizing en hoogwaardig isolatiemateriaal 

[Promaglaf] voor een maximaal stralingsrendement
• hoogtemperatuurbestendig chroomnikkelstalen   

stralingsrooster voor een hoger stralingsrendement

De supraSchwank is wereldwijd het topmodel 
onder de helderstralers. Zijn uitzonderlijk hoge 
energie-efficiëntie maakt hem tot de nummer 

één. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 
gebruik van eersteklas technologieën en 
hoogwaardige materialen.

[* Gemeten volgens DIN 419 bij supraSchwank 30].
[**gemeten volgens DIN 419 bij supraSchwank 30M].



primoSchwank

De allrounder onder de Helderstraler

De primoSchwank helderstraler zet de norm in 
de infraroodverwarming: hij garandeert zeer 
goede seizoensgebonden energie-efficiënties 
en stralingsfactoren. Onder de Schwank 
verwarmingen heeft de primoSchwank een 
streepje voor, wanneer een lage investering 
en een goed verwarmingscomfort vereist zijn. 

De optimalisatie van het stralingsoppervlak 
en het gas-luchtmengsel [voorverwarmd via 
de gepatenteerde Delta-mengkamer] maakt 
hem tot de beste lichtstraler in zijn klasse.

primoSchwank

Voordelen
• Hoogste rendement [tot 95% seizoensgebonden rendement*].
• Stralingsfactor tot 72,9%**
• volledig modulerend
• ModBus-geschikt voor optimale regelbaarheid en connectiviteit
• verhoogde stralingsfactor door gecombineerde straling
• gepatenteerde delta mengkamer voor optimale 

energieopbrengst

[*gemeten volgens DIN 419 bij primoSchwank 30].
[**gemeten volgens DIN 419 bij primoSchwank 40M].



supraSchwank
De meest efficiënte Helderstraler
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primoSchwank
De allrounder onder de helderstralers





supraSchwank
Het Topmodel

Seizoensgebonden rendement*

6/1 6/M 10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Nominale warmtebe-
lasting [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

Minimale warmteaf-
gifte [kW] @ NCV / 2.8 / 4.6 / 6.9 / 9.2 / 13.9 / 18.5

Thermisch rendement, 
GCV [%], bij nominale 
warmte-input

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

Thermisch rendement, 
GCV [%], bij minimale 
warmte-input

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

Stralingsfactor RF, 
NCV [%], nominale 
warmte-input

75.2 72.9 76.3 74.0 77.1 74.7 79.2 76.7 80.9 78.4 79.0 76.6

Seizoensgebonden 
rendement [%] 90.6 95.9 91.5 96.8 92.0 97.4 93.0 98.4 93.8 99.1 93.0 98.4

[* Gemeten volgens 2015/1188 Europese Commissie op supraSchwank 30/M.]

Uw toegevoegde waarde:

tot 99,1% seizoensgebonden rendement*

tot 82,4% stralingsfactor*

95% thermisch rendement* 
[calorische waarde Hi]

volledig modulerend

schone verbranding [NOx - uitstoot = 13 
mg/kWh]

volledige isolatie

gepatenteerde delta-mengkamer 
voor het voorverwarmen van het gas-
luchtmengsel

stralingsrooster

gecombineerde straling voor hoge 
stralingsfactor

Made in Germany



• Elektrische Aansluiting   
Eenfasige wisselstroom 230 V, N, PE; 50 Hz 
[ca. 45 VA]

• Aansluiting Gas    
Nippel R 1/2“ [buitendraad]

• Ophanging 
Het toestel wordt aan het plafond 
bevestigd op 4 ophangpunten met 
staalkabels of aan de muur onder een 
hoek met muurbeugels [accessoires].

• Uitlaatgasemissie   
indirect volgens DIN EN 13410 

6 10 15 20 30 40
Nominale warmtelast [kW]
Aardgas 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
aangesloten vermogen
Aardgas 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
Vloeibaar gas [kg/h]*** 0.36 0.60 0.90 1.20 1.80 2.40
Gewicht 19.40 18.40 23.80 30.40 39.40 35.80
Afmetingen
L1 [mm] 553 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 629 629 906 1184 1738 1181
CE-identificatie CE-0085AU0374

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

Min. Aansluitdruk

Butaan

Eentraps Volledig 
modulerend

16 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

32 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Aansluitdruk aardgas/vloeibaar 
gas: 100 mbar

Aardgas H

Aardgas L

Propaan



primoSchwank
De allrounder

Seizoensgebonden rendement*

10/1 10/M 15/1 15/M 20/1 20/M 30/1 30/M 40/1 40/M
Nominale warmtebelast-
ing [kW] @ NCV 9.7 9.7 14.5 14.5 19.4 19.4 29.1 29.1 38.8 38.8

Minimale warmteafgifte 
[kW] @ NCV / 5.7 / 8.7 / 11.6 / 17.5 / 23.3

Thermisch rendement, 
GCV [%], bij nominale 
warmte-input

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

Thermisch rendement, 
GCV [%], bij minimale 
warmte-input

85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6

Stralingsfactor RF, NCV 
[%], nominale warmte-in-
put

63.8 62.1 66.2 64.4 69.5 67.5 69.5 67.5 71.4 69.3

Seizoensgebonden ren-
dement [%] 85.5 91.0 86.9 92.3 88.6 94.0 88.7 94.1 89.6 95.0

[* Gemeten volgens 2015/1188 Europese Commissie op primoSchwank 40/M.]

Uw toegevoegde waarde:

tot 95% seizoensrendement*

tot 72,9% stralingsfactor*

95% thermisch rendement* 
[calorische waarde Hi]

volledig modulerend

Schone verbranding [NOx - emissie = 13 
mg/kWh].

Gepatenteerde delta-mengkamer 
voor het voorverwarmen van het gas-
luchtmengsel

Made in Germany



10 15 20 30 40
Nominale warmtelast [kW]
Aardgas H /L* ** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
LPG*** 9.70 14.50 19.40 29.10 38.80
aangesloten vermogen
Aardgas H /L [m³/h]* ** 0.97 / 1.13 1.45 / 1.69 1.95 / 2.26 2.92 / 3.40 3.90 / 4.53
Vloeibaar gas [kg/h]*** 0.76 1.13 1.52 2.28 3.01
Gewicht 11.40 15.40 18.90 24.40 32.40
Afmetingen
L1 [mm] 553 830 1108 1662 1108
L2 [mm] 605 882 1160 1714 1157
CE-identificatie CE-0085AU0374

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

Min. Aansluitdruk

Butaan

Eentraps Volledig 
modulerend

20 mbar 45 mbar

22 mbar 45 mbar

50 mbar 65 mbar

50 mbar 65 mbar

• Max. Aansluitdruk aardgas/vloeibaar 
gas: 100 mbar

Aardgas H

Aardgas L

Propaan
• Elektrische Aansluiting   

Eenfasige wisselstroom 230 V, N, PE; 50 Hz 
[ca. 45 VA]

• Aansluiting Gas    
Nippel R 1/2“ [buitendraad]

• Ophanging 
Het toestel wordt aan het plafond 
bevestigd op 4 ophangpunten met 
staalkabels of aan de muur onder een 
hoek met muurbeugels [accessoires].

• Uitlaatgasemissie   
indirect volgens DIN EN 13410 



Innovatief. Ervaren. Competent.

Al tientallen jaren is de naam Schwank synoniem voor 
hoogwaardige en zuinige ruimteverwarmings- en 
koelsystemen.
Als marktleider voor gas-infrarood verwarmingssystemen 
beschikt Schwank over een ruime ervaring. Meer dan 200.000 
tevreden klanten en meer dan 2,5 miljoen geproduceerde 
apparaten spreken voor zich. 

Als Duitse fabrikant staan wij voor onze claim, producten en 
diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. Elk van onze 
producten garandeert een zuinige en CO2 & NOx-arme 
werking.

Ervaring schept betrouwbaarheid.

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen

BeNeLux

Schwank BV
Vaart 7A  · 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-[0]183-766 050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl


