
Šviesaus ir tamsaus spinduliavimo
infra raudonūjų spindulių šildytuvai pramonės ir visuomeninės paskirties objektams.

Prieš daugiau nei 80 metų įmonės SCHWANK steigėjas Günter Schwank išrado pirmąjį dujinį 
infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Nuo tada įmonės veikloje, visas dėmesys buvo skirtas šilumai. 
Šiuo metu SCHWANK siūlo savo klientams tausojančius energiją, šiuolaikiškus ir  patikimus 
sprendimus patalpų šildymui, taip pat profesionalią įrengimų priežiūrą.
Ilgametės patirties ir aukštų reikalavimų kokybei dėka, SCHWANK yra didžiausias tiekėjas ir lyderis 

dujinių spindulinių šildytuvų gamybos srityje. Šiuo metu gaminama daugiau nei 2 mln. spindulinių 

Spindulinio šildymo veikimo principas yra toks kaip saulės. Saulės 
energija, prasiskverbus per atmosferos sluoksnius sušildo žemę o jos 
paviršius šildo orą.
Lygiai taip pat dujinio spindulių šildytuvo infraraudonieji spinduliai 

krenta ant pertvarų, grindų, sienų, įrangos ir žmonių. Veikiami 
spindulių paviršiai šyla, ir skirtingai konvekciniam šildymo būdui, 
šiluma perduodama betarpiškai.

Spindulinis šildymas

Apie įmonę

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai nesukelia oro judėjimo, tai suteikia papildomą komfortą. Jie gali 
šildyti atskiras vietas ar zonas iki užduotos temperatūros, priklausomai nuo technologinių poreikių.  
Panaudojus automatines šildytuvų valdymo sistemas galima sutaupyti iki 30% dujų per metus ir 
valdyti programuojant pagal laiką ar savaitės dieną klimatą patalpose.

Šildant pramonines patalpas konvekcinio šildymo būdu, šiltas oras susirenka patalpos viršuje 
sudarydamas šilto oro pagalvę, to pasiekoje viršutinė patalpos zona yra perkaitinama, padidėja 
šilumos nuostoliai per statybines konstrukcijas ir ventiliacijos angas. Darbo vietoms tokiu atveju 
reikalingas papildomas šildymas. Spindulinis šildymas pilnai sprendžia tokią situaciją, šilta oras laikosi 
2,5 m. lygyje nuo grindų.

Praktiškai visa išspinduliuota energija pavirsta švitinamo objekto šiluma be šilumos nuostolių. 
Šildomų patalpų oras sušyla nuo taip vadinamo antrinio šildymo, t.y. konvekcijos nuo konstrukcijų ir 
daiktų. Mikroklimatas, susidarantis darbo vietoje yra palankus žmogui nes spinduliai skleidžiami 
šildytuvo yra giminingi gamtiniams, saulės spinduliams. Sistema palaiko tolygią oro temperatūrą kuri 
gali būti žemesnė 2 - 4°C užduotajai lyginant su tradiciniais šildymo būdais.
Juntamą temperatūrą galima išreikšti paprasta formule:
tо=tв+tи kur :
tо - juntama šiluma,              
tв - oro temperatūra,          
tи - spinduliavimo temperatūra           



Spindulinio šildymo sistemų pagrindiniai privalumai:

• žema šiluminės energijos kaina, šildymo kaštai sumažėja kartais;
• greitas patalpų sušildymas;
• saugu naudoti;
• minimalūs šilumos nuostoliai;
• aukšta efektyvumas - 95%;
• komfortiškas mikroklimatas ten kur jo reikia;
• šildymo sistemos įdiegimo kaštai atsiperka per 1 - 2  šildymo sezonus;
• galimybė šildyti atskiras patalpos zonas;
• neteršia aplinkos;
• nereikalauja specialaus parengimo prieš šildymo sezoną;
• šildymo sistemos aptarnavimui pakanka vieno kvalifikuoto darbuotojo;
• minimalios išlaidos gerai techninei būklei palaikyti.
• nenaudojamas vanduo kaip šilumnešis, todėl sistemos neužšąla jeigu išjungiamos kai patalpos 

Galime pasiūlyti SCHWANK įrangos paleidimo - derinimo, techninio aptarnavimo, remonto ir
atsarginių dalių tiekimo paslaugas.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės telefonu +370 674 03927,

arba el. paštu: liutauras@ardega.lt

Spindulinio šildymo sistemos 

Spinduliniai šildytuvai skirstomi i dvi grupes: šviesaus ir tamsaus spinduliavimo.

Šviesaus spinduliavimo šildytuvuose, kaitinimo elementas įkaista iki 950°C, todėl jie yra mažesni nei 
tamsaus spinduliavimo šildytuvai. Šiems šildytuvams nereikia degimo produktų šalinimo sistemos 
kadangi degiklyje kuras pilnai sudega. Naudojami visuomeninių ir gamybinių pastatų, lauko terasų 

Tamsaus spinduliavimo šildytuvai yra vėsesni (iki 320°C), todėl yra didesnių išmatavimų. Tamsaus 
spinduliavimo šildytuvai gali būti tiesiniai ir U formos, su vienos, dviejų pakopų ar moduliuojamu 
degikliu skirtu gamtinėms arba suskystintoms dujoms, komplektuojami su individualiais degimo 
produktų šalinimo ventiliatoriais arba su bendra degimo produktų šalinimo sistema, kurios sudėtyje 
centrinis ventiliatorius galintis aptarnauti iki 10 šildytuvų.

Spindulinio šildymo sistemą sudaro spinduliniai šildytuvai, šildytuvų tvirtinimo sistema, degimo 
produktų šalinimo, oro tiekimo sistemos, prijungimo prie dujotiekio sistema, ir  valdymo sistema. 
Galime pasiūlyti visą sistemos įrangą, išskyrus didesnio skersmens kaminus, skirtus bendroms degimo 


