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Schwank infraroodverwarming

Principe en werking



De zon: 

de natuurlijkste verwarming ter wereld 

Bijvoorbeeld op onze huid maar ook op de vloer, 

machines, opgeslagen goederen en producten. 

Zo ontstaat de warmte rechtstreeks daar, waar 

deze nodig is. De oppervlakken absorberen de 

warmte-energie en geven deze op hun beurt weer 

aan de omgeving af. Zo wordt eveneens de lucht 

in de ruimte indirect verwarmd. Er ontstaat een 

uitgebalanceerd microklimaat van lucht- en 

stralingswarmte.

Behagelijkheid door infrarood-warmte

Het principe van onze verwarmingen hebben we 

van de natuur afgekeken. De warmtestraling van de 

zon reist door de lucht zonder deze te verwarmen 

en geeft zijn energie – dus warmte – pas dan af, 

wanneer deze op oppervlakken belandt. Schwank 

infraroodverwarmingen bedienen zich van dezelfde 

natuurlijke technologie, om ruimtes energiebespa-

rend te verwarmen. Daar, waar de infraroodstralen 

op schijnen, worden ze in warmte omgezet. 

De zon: de natuurlijkste ver-
warming ter wereld – zelfs
bij lage luchttemperatuur.

40°C
Stralingstemperatuur 

17°C
Ervaringstemperatuur 

-6°C
Luchttemperatuur
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8 redenen, waarom Schwank

infraroodverwarmingen energiekosten reduceren

Een reductie van de luchttemperatuur met 

1 K [°C] komt overeen met een energiebesparing 

van ca. 7%. Des te meer deze waarde omlaag 

gebracht kan worden, des te hoger wordt de 

energiebesparing.

21°C
Stralingstemperatuur 

18°C
Ervaringstemperatuur

15°C
Luchttemperatuur

Infraroodstraling – 
de efficiënte kunst der verwarming

Dit principe gebruikt Schwank om met zijn 

verwarmingssystemen energieverbruik en -kosten 

te laten dalen. Want door verhoging van de 

stralingstemperatuur kan de luchttemperatuur 

verlaagd worden, terwijl het comfort gelijk blijft. 
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20% Energiebesparingspotentieel tot 20%



Infraroodverwarmingen =

warmte in het verblijfsbereik

De thermische lift in het gebouw wordt daarmee 

minder. Dure en onnodige warmeluchtlagen onder 

het dak worden teruggebracht. Een voordeel, dat 

één op één in de energiekosten waarneembaar is.

Vermijden van warmeluchtlagen onder het dak

Warmte stijgt naar boven – de zogenaamde 

thermische lift ontstaat. Dit heeft tot gevolg, dat de 

temperatuur hoger in de ruimte toeneemt. Infrarood-

verwarmingen van Schwank verwarmen primair de 

oppervlakken; de luchttemperatuur blijft lager.  

Vergelijking: 

01 Convectieve systemen = 
warmte onder het dak

02 Infraroodver-
warmingen = warmte 
in het verblijfsbereik
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02
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18%Energiebesparingspotentieel tot 18%



Energieverliezen minimaliseren

gebouw niet onnodig verwarmd, het verschil tussen 

ruimte- en buitenluchttemperatuur laag gehouden 

en worden zo transmissieverliezen geminimaliseerd. 

Bij gebruik van infraroodverwarmingen ligt de lucht-

temperatuur lager dan bij convectieve systemen. Daar-

mee worden de transmissieverliezen teruggebracht.

03

04

03 Aanpassing van twee 
media van verschillende 
temperatuur

04 Aandeel van de 
transmissieverliezen 
door wanden, daken of 
andere openingen aan de 
hand van een moderne 
logistiekhal

Terugbrengen van de transmissieverliezen

Hoe hoger het temperatuurverschil tussen twee 

media is, hoe sterker hun streven wordt om de 

temperaturen te egaliseren – dit wordt transmissie 

genoemd. Deze natuurkundige verbanden gelden 

ook voor buiten [TB]- en ruimtetemperaturen [TA]. 

Door gerichte infraroodstralen wordt de huid van het
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TA

Tijd
TB

T*

30% Energiebesparingspotentieel tot 30%

30% door 
het dak

5% door 
de ramen

15% door 
de wanden

45% door geopende 
deuren en sluizen

5% door 
de bodem

Luchtverversing = 0,3 
U-waarde wanden  = 0,4



Warmtedragers maken warmte trager

De traploos modulerende regeling van de infrarood-

verwarmingen zorgt voor een constante gevoels- 

temperatuur. De opwarmtijden van Schwank infra-

roodverwarmingen zijn kort in vergelijking met die 

van centrale verwarmingen. Zo kan de tijd dat het 

verwarmingssysteem is ingeschakeld tot het beno-

digde minimum gereduceerd worden. 

En dat bespaart energie!

Korte reactie- en opwarmtijden 

In tegenstelling tot centrale verwarmingssystemen 

met warmtedragers [b.v. warm water] wordt warmte 

met Schwank infraroodverwarmingen direct ter 

plekke opgewekt. De warmte is onmiddellijk na 

het inschakelen van de verwarming aanwezig. 

De opwarmtijden zijn gering, en van transporttijden 

is helemaal geen sprake. 

01 Vergelijkingsgrafiek 
van centrale en decentrale 
verwarmingstijd
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Tijd

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Ruimtetemperatuur tR  [oC]

Verwarmingstijd decentraal

Verwarmingstijd 
centraal
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9%Energiebesparingspotentieel tot 9%



Directe warmtestraling met 

infraroodverwarmingen zonder verliezen

De decentrale infraroodverwarmingen van 

Schwank zetten de bron van energie [b.v. aard-

gas, propaangas, biogas] direct in warmtestraling 

om [03]. Zo worden onnodige transformaties en 

transporttrajecten vermeden en wordt de energie 

daarvoor gebruikt, waar deze voor bedoeld is.

02 Centrale verwarming 03 Decentrale verwarming

Geen transportverliezen

In aanvulling op lange opwarmtijden ontstaan 

bij centrale verwarmingssystemen transport- en 

overdrachtsverliezen [02]. Deze energie- en

warmteverliezen ontstaan feitelijk door lange 

transporttrajecten en overdrachtslocaties.

07
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QTrans

Qheating

Qgeneration
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Opwekking

QVent

Qd Qg

Nuttige energie
[Grens v.d. ruimte]

Nuttige energie

8% Energiebesparingspotentieel tot 8%



Individuele verwarmingszones

Zo kan een behoeftegerichte, individueel op 

aanwezigheids-, ploegendienst- en werktijden inge-

stelde verwarming tot stand gebracht worden. Een 

specifiek op het gebruik in het bedrijf afgestemde, 

intelligente regeling reduceert de bedrijfstijd van de 

gehele verwarmingsinstallatie en bespaart direct 

energiekosten. Want de zuinigste verwarming is 

een verwarming, die uit staat.

Warmte alleen daar, waar en wanneer deze nodig is 

Met Schwank infraroodverwarmingen kunnen zowel 

gehele hallen alsook deelgebieden en individuele 

werkplekken energiebesparend verwarmd worden.

Net als het licht kan de warmte in de verschillende 

deelgebieden eenvoudig aan- en uitgeschakeld wor-

den. De temperaturen in de onafhankelijke verwar-

mingszones kunnen individueel geregeld worden.

01 Deelverwarming 
met verschillende zones 
in één hal
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13%Energiebesparingspotentieel tot 13%

Productie I 
Ma - vr, 7-16 

Productie II 
Ma - vr, 7-16 
en 16-22 uur  

Opslag 
Ma - zon, 0 -24 uur 

Expeditie 
Ma - vr, 7 - 17 uur 

17oC

17oC

12oC 15oC



Intelligente warmteregulering

werking verkrijgbaar. Zo wordt de prestatie van 

het verwarmingssysteem altijd aan de feitelijke 

warmtebehoefte in het gebouw aangepast. Dat is 

intelligent: want zo stijgt het warmtecomfort en 

worden verdere besparingen op energiekosten 

tot wel 14% mogelijk.

02 Het vermogen van de 
halverwarming in de winter

03 Het vermogen van de 
halverwarming in het voorjaar 
en de herfst

Alleen zoveel verwarmingsvermogen, 
als feitelijk gebruikt wordt

Elke verwarmingsinstallatie is overgedimensioneerd. 

Ontworpen voor de laagste, genormeerde buiten-

temperatuur in het jaar, is het gebruik op vol vermo-

gen eigenlijk maar op enkele dagen per jaar nood-

zakelijk. Daarom zijn infraroodverwarmingen van 

Schwank met traploos modulerend regelbare
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0%    50%    100%

8oC

19oC

Vermogen 
halverwarming

Vermogen 
halverwarming

Buiten-
temperatuur

Buiten-
temperatuur

19oC

-10oC
0%    80%    100%
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14% Energiebesparingspotentieel tot 14%



32%

Reductie van ongebruikte warmte

die op de te verwarmen oppervlakken terecht 

komen, verwarmen deze effectief. Isolatie betaalt 

zich daardoor twee keer terug: meer comfortabele 

warmte in het verblijfsbereik en lager energieverbruik.

Alleen warmte die ter plekke komt, telt 

Het is de huidige stand van de techniek, dat 

warmtedragende media ter voorkoming van 

verliezen geïsoleerd zijn. Hetzelfde geldt voor 

infraroodstralers: want alleen die infraroodstralen,   

01 Niet-geïsoleerde reflectoren  
Temperatuur- en stromingsverdeling van een gewone donkerstraler

02 Geïsoleerde reflectoren  
Temperatuur- en stromingsverdeling bij de superTube®

10

Energiebesparingspotentieel tot 32%

01

02



Klantadvisering op maat

best mogelijke oplossing aan te kunnen bieden.

Om deze reden krijgen klanten bij Schwank ook 

een neutrale systeemvergelijking, individueel 

voor uw gebouw.

Systeemvergelijking van verwarmingssystemen

Welk verwarmingssysteem is het beste? Een 

verwarmingssysteem dat voor iedere toepassing 

ingezet kan worden, is er niet. Daarom biedt 

Schwank verschillende systemen, om zo altijd de

Onafhankelijke systeemvergelijking van verschillende verwarmingssystemen

11

Bron: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft [BDEW], 2010

Systeem/
Eigenschappen

Luchtverwarmer Stralingsverwarming Oppervlakte-
verwarming

direct indirect Gas-infraroodverwarming Watergevoede
stralingspanelen

Vloer-
verwarmingHelderstraler Donkerstraler

Rendement van de installatie goed minder zeer goed zeer goed minder minder

Elektrisch vermogen aanzienlijk aanzienlijk heel weinig minder aanwezig aanwezig

Geluid ja ja geen minder geen geen

Luchtbeweging ja ja nee nee nee nee

Luchtverversing mogelijk mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

Opwarmtijd kort lang zeer kort kort lang zeer lang

Deelverwarming beperkt mogelijk beperkt mogelijk mogelijk mogelijk mogelijk mogelijk

Verwarming van ruimten 
met licht ontvlambare 
stoffen

beperkt mogelijk mogelijk beperkt mogelijk beperkt mogelijk mogelijk mogelijk
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Innovatief. Ervaren. Competent.

Als Duitse fabrikant staan wij achter onze claim, 

producten en dienstverlening van de hoogste 

kwaliteit te leveren. Een economische werking met 

minimale CO2 uitstoot is bij al onze producten 

gegarandeerd. Met Schwank kiest u voor een 

topklasse bedrijf, nu en in de toekomst.

 

Ervaring schept zekerheid 

De naam Schwank staat al meer dan 70 jaar 

synoniem voor hoogwaardige en economische 

halverwarmingssystemen. Als marktleider voor gas-

infrarood verwarmingen beschikt Schwank over 

een schat aan ervaring in de omgang met zuinige 

verwarmingssystemen. Meer dan 150 000 tevreden 

klanten en meer dan 2 miljoen vervaardigde 

toestellen spreken voor zich [voor referenties zie 

www.schwank.nl]. 

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 

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

BEST OF

Handelsblatt

Top 100
Die kommenden Weltmeister

2009

Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen


