Innovatief. Ervaren. Competent.

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

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.
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Helderstraler/12SNL/2./1012 [Technische wijzigingen voorbehouden]

Ervaring schept zekerheid

Het helderstraler principe
Toekomstgerichte en energiebesparende
infraroodverwarming

Het innovatieve
helderstraler-principe
De helderstraler techniek

Constructie en eigenschappen

Helderstralers zijn gasgestookte infrarood-verwarmingstoestellen en behoren tot de categorie van de
decentrale verwarmingssystemen. Decentrale verwarmingssystemen verschillen in die zin van centrale
verwarmingssystemen, dat de warmte op de plaats
opgewekt wordt, waar deze nodig is [opslagruimte,
werkplek, productieplek etc.]. Er is geen drager van
de warmte die voor extra verliezen en afname van
het reactievermogen zorgt. Een helderstraler geeft
de infraroodstraling voornamelijk vanuit zijn helder
oplichtende keramische branderstenen af.

Door een spuitstuk stroomt gas [aardgas, propaanof biogas]. Door de impuls van de gasstraal wordt
via de injector de voor de verbranding noodzakelijke lucht aangezogen [venturi-principe]. Binnenin
de helderstraler [Delta-mengkamer] vormt zich een
homogeen gas-luchtmengsel. Via een doordacht
kanalenstelsel vloeit het mengsel in de richting van
de poreuze branderstenen. Elke brandersteen bevat
ca. 3600 gaatjes, waar het mengsel in stroomt.
Dit verbrandt dan vlak onder het oppervlak van
de steen en verhit deze tot ca. 950°C. Door een
brandergaas vóór de brandersteen wordt de efficiency
verder verbeterd. Een verdere isolatie van de behuizing vermindert de afgifte van warmte-energie
onder het dak. Daarmee belandt de warmte waar
die nodig is: in de werkomgeving.

Isolatie

Delta-mengkamer

Injector en spuitstuk

Ontstekings- en
regeleenheid

Keramische brandersteen

Brandergaas

Gasgestookte Schwank helderstraler
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Marktleider,
kwaliteit en innovatie
Helderstralers – „Made in Germany“
Schwank helderstralers onderscheiden zich door
innovatieve detailoplossingen en de hoogste kwaliteitseisen onder het motto „Made in Germany“.
De toegepaste materialen zijn consequent op
lange levensduur en behoud van eigenschappen
uitgezocht. Het hart van een Schwank helderstraler

bestaat uit de gepatenteerde branderstenen. Als
uitvinder van de eerste keramische brandersteen
en door continue doorontwikkeling kan Schwank
nu een brandersteen met buitengewoon hoge
prestaties en nagenoeg onbeperkte levensduur
aanbieden.

Schwank branderstenen bij ca. 950°C
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Het werkingsprincipe
Vermijden van warme luchtlagen onder het dak
Binnenin de gepatenteerde Delta-mengkamer wordt
het gas-luchtmengsel tot 300°C voorverwarmd. Het
brandergaas voor de branderstenen leidt tot een
„pingpong-effect“ van de infraroodstraling. Daarmee
bereikt de brandersteen een oppervlakte-temperatuur van ca. 950°C, terwijl het gasverbruik verminderd wordt. Door de toepassing van hoogwaardige
materialen voor de reflector [reflectiegraad tot
95%] wordt de opgewekte infraroodstraling naar de
verblijfsruimte geleid. De verhitte reflector geeft ook
infraroodstraling af [vergelijkbaar met een donkerstraler] en creëert zo met de gloeiende branderstenen de zogenaamde combistraling.

Keramische isolatie van de achterkant van de
reflector minimaliseert het warmteverlies richting
het dak. Een optionele traploos modulerende regeling zorgt verder voor een aan de warmtebehoefte
aangepaste werking van de Schwank helderstraler.
Doorslaggevend voor de toestelefficiency is de
stralingsfactor. Gewone toestellen hebben een
stralingsfactor [oftewel energie-efficiency] van ca.
50% tot 60%. Topmodellen zoals de supraSchwank
hebben daarentegen een stralingsfactor tot wel
80,9%* en plaatsen zich zo onder de besten van
de besten.
* Gemeten door DVGW testlaboratorium volgens DIN EN 419-2 met supraSchwank 30

Schwank brandersteen

Brandergaas

Delta-mengkamer

Delta-mengkamer –
optimale gas-lucht vermenging, hoger rendement

04

Combistraling

Keramische
isolatie

Voordelen in één oogopslag
Gepatenteerde brandersteen

Brandergaas

Schone verbranding met hoge
temperatuurbestendigheid

Brandergaas van chroom-nikkel-staal
bestand tegen hoge temperaturen

Speciale structuur [diepte-effect] ter
verhoging van de stralingsopbrengst

Warmtestraling wordt terug op de brandersteen gereflecteerd [pingpong-effect] en
verhoogt zo de stralingsopbrengst

Fluisterstille werking
Eigen ontwikkeling, eigen fabricage,
kwaliteit „Made in Germany“

Combistraling
Combinatie van zichtbare [van de brandersteen]
en onzichtbare [van de reflector] warmtestraling

1-traps, 2-traps of traploos modulerend
regelbare werking

Verhoging van de warmteopbrengst

Delta-mengkamer
Brandergaas

Gepatenteerde
brandersteen

Combistraling
Reflector

Gepatenteerde Delta-mengkamer

Indirecte rookgasafvoer

Voorverwarming van het gasluchtmengsel tot ca. 300°C

Optionele integratie met warmte terugwinningssysteem hybridSchwank

Verdere toename van de efficiency

Geen schoorsteenvegerkosten door rookgasverliesmeting volgens de 1e BImSchV [Duitsland]

Reflectormateriaal en -constructie
Reflectorgeometrie optimaliseert de straling
Isolatie van de behuizing met speciale
materialen [bij supraSchwank] ter minimalisering
van de warmteafgifte naar boven
Optimaal reflecterend reflectormateriaal
[reflectiegraad tot wel 95%]

Stralingsfactor / Toestel-efficiency
Simpele instapmodellen van 50 - 60% tot en met
high-end producten, die met een stralingsfactor
tot aan 80,9%* tot de beste ter wereld behoren
In vergelijking met standaard producten
[b.v. ecoSchwank] kan tot 38% op de energiekosten bespaard worden
* Gemeten door DVGW testlaboratorium volgens DIN EN 419-2 bij supraSchwank 30
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Productscala van Schwank
Voor elke toepassing de passende technologie
Met Schwank helderstralers weet u waar u aan toe
bent. Want Schwank heeft voor elke toepassing een
passende oplossing. Schwank helderstralers zijn in

drie categorieën in te delen. Van het gunstige
instapmodel, via de technologisch bewezen
industriestandaard, tot aan het high-end product.

Kenmerken

ecoSchwank
[basic]

primoSchwank
[standard]

supraSchwank
[premium]

Typen

6, 10, 13, 18, 26

10, 15, 20, 30, 40

10, 15, 20, 30, 40

Lengte

637 mm - 1647 mm

898 mm - 2007 mm

911 mm - 2020 mm

Gepatenteerde brandersteen
Feran-reflector

-

Gepatenteerde Delta-mengkamer

-

Combistraling

-

Gesloten reflector

-

Geïsoleerde behuizing

-

-

Brandergaas

-

-

2-traps / traploos modulerend
regelbaar [optioneel]

-

Integratie met gebouwbeheersysteem
Warmte terugwinning hybridSchwank
[optioneel]
Thermisch rendement

ca. 95%

ca. 95%

ca. 95%

Stralingsfactor*

50,4%*

69,5%*

80,9%*

* Gemeten door DVGW testlaboratorium volgens DIN EN 419-2 bij supraSchwank 30 en 26 kW toestellen
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Klantadvisering op maat
Projectering
Het gelijkmatig aanstralen van het te verwarmen
gebied is zeer belangrijk. Een ongelijkmatige verdeling leidt tot gebieden met lage temperaturen,
te vergelijken met schaduwen in de verlichtingstechniek. Dit kan in sommige gevallen gewenst
zijn [b.v. voor opslagdoeleinden], maar het
dient voor gelijkmatige verwarming vermeden
te worden. Onze experts ondersteunen u graag
bij de planning.

Schwank infrarood helderstraler
loodrecht gemonteerd

Schwank infrarood helderstraler
onder een hoek gemonteerd

Energiestroomschema’s van
verschillende Schwank helderstralers

ecoSchwank

100% Energiebenutting

Rookgaswarmte 5,0%
Convectiewarmte 44,6%

ecoSchwank

Stralingswarmte 50,4%*

* Stralingsfactor gemeten door
DVGW testlaboratorium bij het
type ecoSchwank 26 volgens
DIN EN 419-2

primoSchwank

100% Energiebenutting

Rookgaswarmte 5,0%
Convectiewarmte 25,5%

Stralingswarmte 69,5%*
primoSchwank

* Stralingsfactor gemeten door
DVGW testlaboratorium bij het
type primoSchwank 30 volgens
DIN EN 419-2

supraSchwank

100% Energiebenutting

Rookgaswarmte 5,0%
Convectiewarmte 14,1%

Stralingswarmte 80,9%*
supraSchwank

* Stralingsfactor gemeten door
DVGW testlaboratorium bij het
type supraSchwank 30 volgens
DIN EN 419-2

Belangrijke begrippen
bij infrarood-verwarmingen
Hoe wordt de efficiency van een gas-infrarood-verwarming gemeten? Wat betekent stralingsintensiteit
en wat is het thermische installatie-rendement? Voor al uw vragen staan onze competente collega’s
van de verkoop, de planning of ons technisch team graag tot uw beschikking. Hier volgen de antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen.
Thermisch rendement:

Convectiewarmte:

Is de verhouding van het ter beschikking gestelde vermogen tot het gerealiseerd vermogen, dat in het gebouw aanwezig blijft. Alleen de energieverliezen door
het rookgas worden hierbij in aanmerking genomen.
Alle helderstralers zonder warmteterugwinning hebben
bijvoorbeeld een thermisch rendement tot aan 95%.

Convectiewarmte ontstaat door de opwarming
van lucht bij warme oppervlakken. Bij infraroodstralers ontstaat deze hoofdzakelijk door opgewarmde behuizingen. Wanneer de behuizing
geïsoleerd is, vermindert het aandeel convectiewarmte ten gunste van de stralingswarmte.

Stralingsfactor, ook toestel-efficiency:

Stralingstemperatuur / stralingsintensiteit:

Weerspiegelt het aandeel in stralingswarmte omgezette energie in verhouding tot het beschikbare
vermogen binnen het verblijfs- of gebruiksbereik.
Des te hoger deze waarde is, des te beter is de
energie-efficiency van de infraroodstraler en des te
lager zijn de energiekosten. In het bijzonder hierin
onderscheiden de toestellen zich behoorlijk. In de
markt gebruikelijke infraroodstralers beginnen bij ca.
50%, Schwank infraroodstralers hebben hiertegen
een stralingsfactor van tot aan 80,9% [gemeten door
DVGW testlaboratorium bij type supraSchwank 30
volgens DIN EN 419-2]. Dit wordt door een testcertificaat van de DBI [gecertificeerd testinstituut]
conform de norm DIN EN 419-2 gewaarborgd.

Dit is de temperatuurwaarde, die de infraroodstraling
realiseert. Hierbij wordt de stralingsintensiteit in
W/m² gemeten en door vermenigvuldiging met b.v.
de Bedfordfactor naar °C omgerekend. De stralingstemperatuur kan voor de inbouw van de installatie
worden berekend, of met speciale meetsensoren
na de inbouw van de installatie gemeten worden.
Ruimtetemperatuur / comforttemperatuur:
Dit is de temperatuur, die de mens waarneemt.
Deze wordt feitelijk in gelijke mate bepaald door de
luchttemperatuur en de stralingstemperatuur samen.
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Individuele oplossingen
voor uw verwarmings-eisen
Individuele planning met kwaliteitsaanspraken
Individuele toepassingen en gebouwkarakteristieken
vereisen individuele oplossingen. Van de handels-,
logistieke of industriële hal tot aan hangars,

de spoorwegen, openlucht verwarming of sportstadions. Schwank verwarmingen zijn in de
meest uiteenlopende toepassingen te vinden.

Veelzijdig inzetbaar
Ca. 150 000 klanten gebruiken naar tevredenheid
Schwank verwarmingsoplossingen. Een energiebesparing van 50% ten opzichte van gebruikelijke

systemen is zeker niet ongewoon. Zo kon BMW in
de productielocatie voor de Mini 47% besparen,
en het US Army bij één van hun bases zelfs 71%.

