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Energie-efficiency in 

het teken van EnEV 

en de EEWärme wet

Om de exploitatiekosten van een 
gebouw te minimaliseren en een 
bijdrage aan de instandhouding 
van ons milieu te leveren, is 
de inzet van energie-efficiënte 
halverwarming een must. 

Met het in werking treden van de 
EEWärme-wet en de EnEV 2009 
stijgen de eisen met betrekking 
tot de efficiency van het gebouw 
en van het verwarmingssysteem 
behoorlijk. 

De Duitse regering is bovendien 
begonnen het energieverbruik 
van nieuwe gebouwen via de 
Energieeinsparverordnung [EnEV] 
wettelijk voor te schrijven, en de 
inzet van hernieuwbare energie 
met de EEWärmeG te stimuleren.

Schwank voldoet aan deze 
eisen en biedt daarvoor 
een holistisch verwarmings-
concept aan.

	  
„Totale energieefficiency“Energiebehoefte

van dit gebouw: 208 kWh/(m2a)

Voorbeeld nieuwbouw 
hal met supraSchwank*
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*1000 m2, één ploeg, 17 °C, luchtverversing 0,5

EnEV vereiste waarde nieuwbouw 
(ter vergelijking) 456 kWh/(m2a)

Uittreksel uit het energiepaspoort volgens DIN V 18599: 
Als voorbeeld is hier de in de EnEV vereiste 

waarde voor nieuwbouw evenals het wezenlijk 
betere kengetal van  een met supraSchwank 

verwarmde hal tegenover elkaar gezet

EnEV  
EEWärme G 

Totaalberekening



De hybrid-oplossing van Schwank 
is een symbiose tussen:

 energie-efficiënte, ecologisch 
 werkende gas-infraroodver-
 warmingen en
 innovatieve warmteterug-
 winningssystemen.

Een hybride systeem onderscheidt 
zich door de combinatie van twee 
technologieën.

hybridSchwank 

sinds 1995. De toe-

komst denkt groen

Wat is daar bijzonder aan: 
iedere individuele technologie, 
die op zich al een zelfstandige 
oplossing vormt, ontwikkelt 
door het combineren nieuwe 
voordelen en synergie-effecten.

Al sinds 1995 worden hybride 
installaties zoals warmteterug-
winningssystemen van Schwank 
succesvol gepland en gerealiseerd. 



Afhankelijk van de warmtebehoefte 
en -afname wordt de latente warmte 
volledig benut [condenserend sys-
teem]. In combinatie met het ther-
mische rendement kan een totaal-
rendement tot 108% bereikt worden.

De op die manier teruggewonnen 
energie kan: 

Het terugwinnen van energie 
uit restwarmte bij verwarmings-
toestellen komt onmiskenbaar 
positief in de exploitatiekosten 
tot uiting. Randvoorwaarde: 
alleen een doordacht gepland en 
geïnstalleerd hybride systeem 
is tegelijkertijd ook economisch.
Zo wordt door Schwank altijd het 
systeem met de hoogste efficiency 
individueel op elk gebouw en het 
gebruik daarvan toegesneden.

Individueel gepland is 

de beste oplossing

Schets van een industriële hal met Schwank donkerstralers 
en hybridSchwank warmteterugwinning
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in aangrenzende gebouwen, bijvoor-
beeld voor kantoorverwarming, of 
in de hal zelf, bijvoorbeeld voor 
buitenluchtverwarming bij verplichte 
gedwongen luchtcirculatie, naar be-
hoefte nuttig gebruikt worden.



Dure, alternatieve verwarmings-
systemen, die aan de EEWärmeG 
voldoen, zijn op deze manier hele-
maal niet nodig. Bovendien kan 
naast een energiebesparing tot 
50% door moderne gas-infrarood-
verwarmingen, het energieverbruik 
in aangrenzende kantoren met 
soms 100% teruggebracht worden. 
Voor een hal met een geïnstalleerd 
vermogen van b.v. 180 kW* komt 
dit overeen met een benutbaar 
potentieel van 27 kW voor aan-
grenzende kantoren.

Uw voordeel:
Met 27 kW teruggewonnen warmte-
potentieel van de halverwarming 
kan tot 675 m2 kantooroppervlak 
kosteloos meeverwarmd worden.**

  * Warmtebehoefte van 40 W/m²; in overeen-
 stemming met nieuwbouw EnEV 2009
 ** bij gelijke gebruikstijden /-duur van hal 
 en kantoor

Het hart van een hybridSchwank installatie: 
de Schwank lucht /water warmtewisselaar

Rookgasafvoer van donkerstralers 
via een centrale rookgasafvoer
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hybridSchwank hydro:

wint terug, wat 

waardevol is

Lucht-water 
warmtewisselaar

Donkerstralers 
met centraal 

rookgasafvoersysteem

Geïsoleerde 
rookgasleidingen

Voorbeeldinstallatie van een hybridSchwank 
hydro systeem met lucht/water warmtewisselaar

Ventilator voor centrale 
rookgasafvoer

Kantoor radiator

Schoorsteen

Warm water voorraad

Geïsoleerde buizen

Het Schwank hybride systeem 
met lucht /water warmtewisselaar 
is ontworpen voor de terugwinning 
en het gebruik van de energie die 
in de rookgassen van gas-infrarood-
installaties zit. De teruggewonnen 
warmteenergie kan hierbij aan 
andere verwarmingssystemen, 
zoals b.v. een aangrenzende 
kantoorverwarming, of aan een 
gebruikswarmwaternet toegevoegd 
worden. In sommige gevallen 
kan van een cv systeem zelfs 
helemaal afgezien worden.

„hydro“: een hybride systeem, 
dat kantoorruimte nagenoeg 
kosteloos meeverwarmt. 
Het totaalrendement kan tot 
108% bedragen.



Voorbeeldinstallatie van een hybridSchwank 
aero systeem met lucht/lucht warmtewisselaar

hybridSchwank aero:

wint terug, wat 

waardevol is

Luchtaanvoerbuis

Luchtafzuiging 
uit de hal

Helderstraler

Luchtuitlaten 

Lucht-lucht 
warmtewisselaar

Afvoer- en 
buitenlucht

Restwarmte-afvoerbuis

Het Schwank hybride systeem 
met lucht-lucht warmtewisselaar 
is ontworpen voor de terugwinning 
en het gebruik van de energie-
hoeveelheid die aanwezig is in het 
rookgas van gas-infraroodinstalla-
ties, of in de procesrestwarmte 
van industriële hallen [b.v. ver-
lichtings- of machinerestwarmte]. 
De teruggewonnen warmteenergie 
kan zo b.v. voor verwarming van 
de verse luchtaanvoer gebruikt 
worden.

„aero“: een hybride systeem, 
dat de verse lucht aanvoer 
nagenoeg kosteloos 
verwarmen kan.



Duitsland 

hybridSchwank GmbH 
Bremerhavener Str. 43   50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 232
Fax: +49-(0)221-7176 332
E-mail: info@hybridschwank.com
Internet: www.hybridschwank.com

België

Schwank
Titiaanstraat 49   1000 Brussel 
Tel.: +32-(0)2-7327925
Fax: +32-(0)2-7326783
E-mail: schwank@schwank.be 
Internet: www.schwank.be

Nederland 

Schwank B.V.
Nijverheidsweg 5   4104 AN Culemborg
Tel.: +31-(0)345-513143
Fax: +31-(0)345-518464
E-mail: schwank@schwank.nl
Internet: www.schwank.nl 

De naam Schwank staat al 
tientallen jaren synoniem voor 
hoogwaardige en economische 
halverwarmingssystemen. Als 
marktleider voor gas-infrarood 
verwarmingen beschikt Schwank 
over een schat aan ervaring in 
de omgang met verwarmings-
systemen. Meer dan 150 000 
tevreden klanten en meer dan 
2 miljoen vervaardigde toestellen 
spreken voor zich [referenties 
zie www.schwank.nl].

Ervaring schept 

zekerheid

Als Duitse fabrikant staan wij 
achter onze claim, producten en 
dienstverlening van de hoogste 
kwaliteit te leveren. Een econo-
mische werking met minimale 
CO2 uitstoot is bij al onze 
producten gegarandeerd.

Met Schwank kiest u voor 
een topklasse bedrijf.
Innovatief. Ervaren. Competent.


