
tetraSchwank
Benut kosteloze restwarmte en verkort 

de terugverdientijd

  Donkerstraler

+ Warmteterugwinning

+ Condenserende technologie

  110% Rendement

+ Intelligente regeling 

= tetraSchwank
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tetraSchwank combineert op de modernste manier 
warmteterugwinning, condenserende techno-
logie, effi ciënte Schwank donkerstralers en een 
intelligente regeling tot een halverwarmingssys-
teem met tot 110% rendement. tetraSchwank wint 
verloren gewaande energie uit rookgas en geeft 
deze direct terug aan de ruimte.

Het zijn dus precies 4 [tetra] goede redenen waar-
om het nieuwe warmte terugwinningssysteem van
Schwank voor exploitanten snel uit kan. En de 
verwarmingskosten meteen dalen. Het doel van 
de Schwank ontwikkelaars: het creëren van een 
betaalbaar warmte terugwinningssysteem, dat 
restwarmte zonder tussenopslag en -medium direct 
weer aan het gebouw teruggeven kan.

Functioneren

tetraSchwank wordt in de rookgasafvoer van de 
Schwank donkerstraler geïntegreerd. Bij een straler 
met een aansluitwaarde van max. 40 kW wint de 
unit, via de tegenstroommethode, de in het rookgas 
aanwezige warmte energie terug [condenserende 
technologie] en voegt deze onmiddellijk weer toe 
aan het gebouw.

tetraSchwank - renderende condenserende 
technologie voor halverwarmingen

Donkerstraler

RVS 
warmtewisselaar 

Rookgasafvoer

Warmte-
terugwinning



Toepassing
 

In combinatie met Schwank donkerstralers wint 
tetraSchwank onbenutte restwarmte weer terug en 
maakt deze zonder tussenmedium en opslag recht-
streeks bruikbaar.

Uw voordelen in één oogopslag:

 ■ Benutten van kosteloze restwarmte
 ■ Gebruik van condenserende technologie 
 ■ Verhogen van de prestatie van uw halverwar-    

 ming tot wel 110% [gebaseerd op Hi]
 ■ Bekorten van de terugverdientijd
 ■ Directe warmte zonder tussenopslag
 ■ tetraSchwank is tot 100% EnEV conform

Energiestroomschema: Schwank donkerstraler + tetraSchwank

Nuttige toevoeging: 
tetraSchwank verhoogt de prestatie 
van de donkerstraler tot wel 110%

tetraSchwank is daarmee bij lage tot middelhoge 
hallen de verwarmingskostenverlager nummer 1 
en verdient zich binnen de kortste keren weer terug.



Technische gegevens van de warmtewisselaar:

Benelux

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

Afmetingen:
Gewicht:

Materiaal:

Capaciteit ventilator:

L = 4.700 mm, ᴓ 200 mm
ca. 31 kg

RVS

∆ Tmax [omgevingslucht]:
tot 800 m³/h

15 K

Rendement: max. 110%

Condenserende technologie: ja

Aansluitwaarde: 15 tot 40 kW [U-type]
15 tot 30 kW [L-type] 

Rookgasafvoer Aansluiting 
rookgasafvoer 
donkerstraler

Ventilator t.b.v. 
aanzuiging omgevingslucht

RVS 
warmtewisselaar

donkerstraler
RVS 
warmtewisselaar


