
Nauja našumo samprata

superTube®

Naujiena: 
sutaupykite iki 32%
energijos sąnaudų



superTube®: Naujos kartos vamzdinis šildytuvas

Technologinės naujovės pavadinimas - superTube®

Šis pavadinimas atspindi pažangiausias gaminio 
savybes. superTube® šildytuvas naudinga šiluma 
paverčia net iki 77,5%* pirminės energijos. Su 
naujuoju vamzdiniu šildytuvu Schwank bendrovė 
ekonomiškumo ir energijos vartojimo efektyvumo lygį 
dar kartą pakėlė į naujas aukštumas. 

◙

◙

Nuolat tobulinant technologijas Schwank

naujovių diegimo centre ir pasitelkiant 
skaičiuojamąją skysčių dinamiką (angl. CFD –
Computational Fluid Dynamics), superTube®

šildytuvas tapo rekordinio efektyvumo ir 
ekonomiškumo pavyzdžiu.  Nauja reflektoriaus 
geometrija, pažangios spindulius atspindinčios 
medžiagos, dviguba izoliacija bei Whisper Jet 

degiklis užtikrina superTube® šildytuvo 
išskirtinumą. Standartiškai superTube® siūlomas 
su 2 pakopų reguliavimo technologija. Galima 
užsisakyti ir bepakopio reguliavimo versiją, kuri 
leidžia sutaupyti papildomus 7% energijos. Dėl 
ypatingos konstrukcijos ir estetiškos išvaizdos 
superTube® šildytuvas gali būti pritaikytas labai 
įvairiose vietose.

Didesnis spinduliavimo efektyvumas = 
Mažesnės energijos sąnaudos
Lyginant su standartiniais vamzdiniais 
šildytuvais, pasirinkus superTube® šildytuvą, 
energijos sąnaudas galima sumažinti net iki 32%. 
Spinduliavimo koeficientas 77,5%* parodo, 
kokia spinduliuojamos šilumos dalis paverčiama 
naudinga energija. Kuo šis koeficientas didesnis, 
tuo infraraudonųjų spindulių šildytuvas yra 
efektyvesnis. Šilumos dalį, kuri paprastai 
nepanaudota pakyla link pastato lubų 
(konvekcinė šiluma), galima gerokai sumažinti. 
Taip užtikrinamas daug greitesnis ir 
ekonomiškesnis pramoninių pastatų šildymas, 
kuris labai greitai atsiperka.



◙

◙
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Vamzdinio šildytuvo energijos srauto schema: kuo didesnė šilumos dalis 
išspinduliuojama, tuo daugiau šilumos pasiekia grindis, tuo daugiau 
sutaupoma energijos.

Ekonomiškiausias Schwank siūlomas vamzdinis               
šildytuvas.
Spinduliavimo koeficientas – iki 77,5%*.
Specialiai padengtos reflektoriaus medžiagos 
efektyvesniam spindulių atspindėjimui užtikrinti.
Dviguba izoliacija konvekcinės šilumos daliai 
sumažinti.
Nauja imitacinio modeliavimo laboratorijoje 
suprojektuota reflektoriaus geometrija (Delta-

reflector).
Whisper Jet degiklis labai ilgai laminarinei liepsnai.
Bepakopis reguliavimas, standartiškai siūloma 2 
pakopų degiklio reguliavimo technologija.
Galimas įvairių spalvų pasirinkimas.
Estetiška išvaizda.
Kokybė „Pagaminta Vokietijoje".

* superTube 630 šildytuvo spinduliavimo koeficientas išmatuotas 
DVGW laboratorijoje pagal DIN EN 416-2

Privalumai

Fizikiniai reiškiniai, dėl kurių šildymas tampa 
brangiu
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Vamzdinių šildytuvų reflektoriai naudojami 
nuostoliams dėl konvekcinės šilumos mažinti. 
Paprastai vamzdinių šildytuvų reflektoriai neturi 
izoliacijos arba ji yra nepakankama (01 pav.). 
Nenaudojant izoliacijos, reflektoriai įkaista ir 
šiluma kyla link lubų. Tokiu atveju labai nukenčia 
energijos panaudojimo efektyvumas, kadangi 
tokios nepanaudotos energijos dalis ties lubomis 

Schwank technologijos, dėl kurių šildymas tampa 
pigesniu

01 Įprastų vamzdinių šildytuvų temperatūros ir srauto 

Dėl superTube® vamzdiniame šildytuve 
naudojamos Delta-Duo izoliacijos ir patobulintos 
geometrijos šilumos perdavimas į reflektoriaus 
viršutinę dalį sumažinamas iki minimumo. Dėl to 
sumažėja sąnaudos ir CO2 emisijos.  Naudojant 
aukščiausios kokybės aliuminiu dengtą plieną, gali 
būti pasiektas ~95% atspindėjimo lygis (žr. 02 
pav., kairėje pusėje). Link lubų sklindanti 
konvekcinės šilumos dalis iki minimumo 
sumažinama dėl Delta-Duo izoliacijos (žr. 02 pav., 
dešinėje pusėje). Kartu su išbandytais ir laiko 
patikrintais Schwank komponentais, pavyzdžiui 
Whisper Jet degikliu, superTube® šildytuvas – tai 
puikus sprendimas, užtikrinantis kokybę ir 

02 superTube® vamzdinio šildytuvo temperatūros ir srauto 
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Uždegimas ir kontrolė
Elektros energijos suvartojimas [W]
Elektros tiekimas
Dujotiekio jungtis
Išmetamųjų dujų jungtis [mm]
Svoris [kg]

230 V / 50 Hz ~
9110491

4.553.382.22
39.029.019.0

29.019.0

C

3.912.911.91

B

Vamzdis

59202960

9...6...3...

50403040

800
8880

3020252015

A
Matmenys (mm)

800800

2x5950
2x2790

4x28902x2790

968067203760

Dujų suvartojimas [m³/h]
Šiluminė galia [kW]
Propanas G 31/Hi,n 12,87 kWh/kg
Dujų suvartojimas [m³/h]
Šiluminė galia [kW]
Gamtinės dujos L G 25/Hi,n 8,57 kWh/m3
Dujų suvartojimas [m³/h]
Šiluminė galia [kW]
Gamtinės dujos H G 20/Hi,n 9,97 kWh/m3

3.032.251.48
39.0

2.922.221.75
25.019.015.0

1.951.481.75
25.019.015.0

2.511.911.50
25.019.015.0 39.029.019.0

3.813.032.25
49.039.029.0

5.724.553.38
49,039.029.0

104
Uždegimo ir jonizacijos elektrodas valdomas automatiniu valdikliu CE-indentification

346241136

R ¾“R ½“R ¾“R ½“
Ø 100

4.913.912.91
49.039.029.0

superTube®: naujos kartos vamzdiniai šildytuvai

• naujos reflektoriaus geometrijos (Delta-reflector), kuri 
buvo projektuojama imitacinio modeliavimo 
laboratorijoje;
• specialiai padengtos reflektoriaus medžiagos;
• dvigubos izoliacijos (didelis atsparumas temperatūros 

■Whisper Jet degiklis su ventiliatoriumi labai ilgai 
laminarinei liepsnai išgauti.
■ Standartinė spalva: RAL 9007 pilka aliuminio; kitos 
spalvos pagal užklausą.
■ Bepakopis reguliavimas; standartiškai siūloma 2 
pakopų degiklio reguliavimo sistema.
■ Galima kombinuoti su šilumos grąžinimo sistema

hybrid Schwank

* superTube 630 šildytuvo spinduliavimo koeficientas išmatuotas DVGW 
laboratorijoje pagal DIN EN 416-2

Nepriklausomas nuo patalpos oro, montavimas [Art. C] kaip 
bendra dūmų šalinimo sistema ar jungimo "eglute" (herringbone) 
sistema.

Galimi 3 dydžiai: 3,7 / 6,7 / 9,6 m.

Min. pajungimo slėgis: Gamtinės dujos H: 20 mbar
Gamtinės dujos L:  22 mbar
Propanas:                40 mbar

Max. pajungimo slėgis:  60 mbar

Pilka aliuminio
RAL 9007
[Standartinė 

■ Didesnė infraraudonoji spinduliuotė (spinduliavimo 
koeficientas 77,5%*] ir mažesnė konvekcinė šiluma 

Ryškiai raudona
RAL 3000
[Pasirinktinai]

Ryškiai Mėlyna
RAL 5010
[Pasirinktinai]

Antracito pilka
RAL 7016
[Pasirinktinai]

Šviesiai balta
RAL 9002
[Pasirinktinai]


