
Hагреватели за отопление на 
външни площи
Усещане за лято през цялата година

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
Energiekosten
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HOB:
2-степенна модулация 



Усещане за лято само с едно натискане на бутона

Удължете сезона

Все повече и повече нагреватели за външни 
площи се появяват по стените на много ресто-
ранти и кафенета. Тази тенденция продължава, 
тъй като все повече хора предпочитат да седнат 
отвън, дори и в студените дни. Строгите закони 
срещу тютюнопушенето също допринасят за 
тази тенденция.

Усещане за лято през цялата година и отопление 
на зоните за пушене - това е, което привлича 
клиентите.

Природосъобразните газови инфрачервени на-
греватели са идеално решение, което да затвър-
ди тази тенденция. Присъединяването им към 
газова инсталация става много лесно, тъй като 
повечето ресторанти и хотели използват газ, 
както за отопление, така и за готвене.

Газовите инфрачервени нагреватели са идеални 
за отопление на външни площи, тъй като изглеж-
дат привлекателни и удобни за тази цел. Точно
както слънцето, така и тези нагреватели излъчват 
радиация, която се превръща в топлина, когато 
достигне до твърди материи, като човешкото 
тяло, или пък пода. Т.е. въздухът не се загрява 
директно. Времето за реакция е много кратко, 
тъй като клиентите чувстват топлината веднага 
след като бъдат включени нагревателите.

Предимства на terrasSchwank спрямо 
стандартните нагреватели тип „гъба“

 ■ Лесни за работа [в сравнение с други 
инсталации на пропан-бутан, където 
трябва да се складират и подменят  газови 
бутилки]

 ■ Средно около 62% спестена енергия, 
поради иновативната технология на горене

 ■ Не е необходимо каквото и да е предпаз-
но оборудване; без повреди и дефекти при 
транспортиране

 ■ Без загуба на места за сядане, поради 
стенния им монтаж

 ■ Бързо време за реакция: приятна топлина   
се усещане незабавно

 ■ Топлината се разпределя равномерно, а не 
само в една точка.

 ■ Защита от вятър, благодарение на систе-
ма WindSecure: пламъкът е устойчив на 
вятър, като почти винаги издържа да не 
бъде издухан - значително преимущество, 
особено за крайбрежните райони.

 ■ Качество „Произведено в Германия“



WindSecure-cистема

За да се осигури перфектна работа, дори и 
в райони със силни ветрове, terrasSchwank е 
оборудван със специална WindSecure систе-
ма, която гарантира устойчива работа, докато 
други системи биха спрели работа.

Козирката за защита от дъжд може да го пред-
пази от атмосферни влияния и да намали 
разстоянието до тентата или други горими 
елементи.

Комфорт дори и при студено време 

terrasSchwank

Schwank разработи газов инфрачервен нагрева-
тел, който да отговаря специално на нуждите 
наиндустрията наречена „Гостоприемство“, фо-
кусирайки се върху бързия срок на откупуване. 

terrasSchwank, поради елегантния дизайн, не 
нарушава архитектурата и вътрешния дизайн 
на сградата.

Повече топлина означава повече клиенти, което от своя страна води до необходимост от 
повече храна и напитки – следователно по-висок оборот и печалба. Инвестицията в terras-
Schwank и свързаните с тях разходи, могат да бъдат изплатени в рамките на първите два 
месеца работа. Освен това, гледката - много хора седнали в дадено заведение, привлича 
още хора.

Пълно удовлетворение

„Топлата тераса е от изключи-
телна важност за нашия биз-
нес. Използвайки Schwank 
нагреватели за външни площи, 
успяхме да увеличим нашия 
оборот средно с 22%, с мини-
мална инвестиция. По този 
начин, инвестицията ни в 
Schwank нагреватели се изпла-
ти много бързо; на практика за 
2 месеца. Ние сме изключител-
но доволни от тези продукти и 
от техния сервиз“

Dirk Bungert от Grand Café Sahne в Bocholt 
казва:

* възможно само за А-модели

WindSecure-
cистема за 
защита от вятър

Защита от дъжд 
и дистанция от 
запалими предмети

Tоплинна 
защита

Двустепенна работа

За да осигури максимален комфорт terras-
Schwank използва двустъпална горелка, която 
осигурява постоянно адаптиране към 
актуалната нужда от отопление.
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terrasSchwank
Използвайки terrasSchwank нагреватели за външни площи, усещането за лято е през цялата година. 
terrasSchwank нагреватели за външни площи се предлагат в два варианта: с ръчно и с автоматично 
запалване. 

terrasSchwank+ 4, 4A

Модели Аксесоари

Пълно покриване: защита от 
дъжда и дистанция от горими 
предмети 

Иновативни. Опитни. Компетентни.

Повече от 80 години, името Schwank е синоним на високо качество и разходно-ефективни системи за 
отопление на сгради. Като Немски производител, ние се стремим към високо ниво на професионализъм 
при доставката на продукти и услуги с най-високо качество. Всеки продукт Schwank се отличава с адап-
тирани икономически процедури по намаляване на СО2 емисиите.

terrasSchwank+ 7A/2

B

C
D

Нагревател тип Номинална 
мощност [Hi]

Размери [мм]

Тегло [кг]
Запалване

A B C D E F Ръчно Автоматично
terrasSchwank+ 4, 4A 3,5 kW 465 240 404 516 515 383 8,9/3,2 10,9/5,2

terrasSchwank+ 7A/2* 6,7 kW 465 240 588 700 515 383 - 14,5/7,6
* 2-степенна модулация

Газ: Природна газ или пропан-бутан
Ел. захранване: Монофазно, AC 230 V, N, PE, 50 Hz. 45VA

VAC Bulgaria Ltd

95-99,“Tsar Assen” Str.  BG-1463 Sofia 
Tел.:  +359 2 953 04 49
Факс:  +359 2 953 04 49
E-mail:  office@vacbulgaria.com 
Интернет:www.vacbulgaria.com 


