
Açık alan ısıtıcısı
Yıl boyunca tatil hissi

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
Energiekosten
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YENİ:
2 kademeli



Sadece bir butona basarak yaz hissini yaşayın

Sezonu uzatın

Açık alan ısıtıcıları; bir çok restorant ve cafeler için 
kurulu bir standart oldu. Çünkü dış alan ısıtması 
sürdürülebilir satış için başarı faktörü olmuştur. Bu 
devam eden trendle, müşteriler dış mekanda bile 
yaz konforunu hissediyor ve dışarda otrumaktan 
hoşnut kalıyorlar.

Tüm yıl boyunca bir tatil atmosferi ve ısıtılan sigara 
içme alanları – bu birçok müşteri çekmektedir.

Çevre dostu gazlı infrared ısıtıcılar, bu trendi 
sağlayan ideal çözümlerdir. Birçok restorant ve 
kafe, doğalgazı mutfakta ve ısıtma amaçlı kullanıyor 
olmalarından dolayı infrared ısıtıcılara doğalgaz 
bağlantısı da kolayca yapılabilmektedir.

Gazlı infrared ısıtıcılar, açık alanları ısıtmak için ide-
aldir. Aynı bir güneş gibi, bu ısıtıcılar katı bir yüzeye 
[insan vücudu veya katı yüzeyler] çarptıklarında 
ısıya dönüşen radyant enerji üretir.

Bundan dolayı hava direkt olarak ısıtılmaz. Reaksi-
yon süresi çok kısadır, konuklar ısıtıcı açılır açılmaz 
ısıyı hissederler.
 

Daha fazla ısı, daha fazla yiyecek/ikram talebinden ötürü daha fazla ciro demektir, bu da daha fazla 
kar anlamına gelir. terrasSchwank’a yapılan yatırım ilk iki ayda kendini geri öder. Bununla birlikte, 
konuklarınız yeni konuklar katacak ve gözle görülür şekilde itibarınız artacaktır. 

terrasSchwank ısıtıcıların, şemsiye tip 
ısıtıcılara göre faydaları

 ■ Isıtıcı için herhangi bir stok veya gaz            
depolama alanina ihtiyacınız yoktur.

 ■ Gelişmiş en son Teknoloji seramik plakalar 
sayesinde ortalama %62 enerji tasarrufu.  

 ■ Isıtıcıyı yer değiştirme ihtiyacı yok ve bu       
sebeple nakliye hasarı ihtimali yoktur.

 ■ Duvara monte edildiklerinden ötürü zeminde 
daha fazla sandalye alanınız olur.

 ■ Anında konfrolu bir ısınma sağlar.
 ■ Tam ve dengeli bir ısınma sağlar, aşırı ısınma 

olmaz.
 ■ Windsecure Rüzgar koruma sistemi ile alev 

tepmesi ve sönmesi önlenir, sahil kesimlerinde 
ve rüzgarlı bölgelerde en avantajlı sistem.

 ■ Alman Malı Kalitesi.   



Rüzgar Güvenlik Sistemi

Yüksek rüzgar hızına sahip alanlarda mükemmel 
çalışma performansını garanti altına almak için, 
terrasSchwank ısıtıcılar gelişmiş Rüzgar koruma 
sistemine sahiptir.

Yağmura karşı duvarda kullanımlarda veya  tente 
altlarında, rüzgar koruma paneli sistemi hem 
ekstra bir koruma sağlar hem de yanıcı madde-
lerle sıcak yüzey arasında mesafe oluşturur.  

Soğuk havaya rağmen konforlu ısı 

terrasSchwank

Schwank özellikle ağırlama sektörünün ihtiaçları 
doğrultusunda, yatırım geri dönüş süresi kısa olan 
açık alan ısıtıcısını geliştirdi.

Seçkin dizaynı sayesinde, terrasSchwank ısıtıcılarda,
 mimari ve sıradışı dizayna sahip yapılara uyumda 
bir sıkıntı yaşanmamaktadır.

Kesin Memnuniyet

“Bizim işimiz için sıcak bir 
teras gereklidir. Schwank dış 
mekan ısıtıcıları kullanarak, çok 
düşük bir yatrımla ciromuzu 
%22 artırabildik. Bu sebeple, 
Schwank ısıtıcılara yaptığımız 
yatırım kendini 2 ay gibi kısa bir 
sürede geri ödedi. Bu ürünler-
den ve satış sonrası hizmetler-
den çok memnunuz.“

Bocholt’da Grand Café Sahne’den Dirk Bungert 
söylüyor:

* sadece “A” modelleri için mevcuttur

Rüzgar Emniyet 
Sistemi

Yağmur koruma 
kalkanı ve yanabilir 
malzemeden mesafeli 
control

Isı 
Koruma

2 kademeli çalışma 

terrasSchwank’ ın 2 kademeli çalışma özelliği 
sayesinde, gerçek ısınma ihtiyacını maksimum 
konforla sağlamaktadır.
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terrasSchwank
terrasSchwank açık alan ısıtıcıları manuel veya otomatik ateşleme sistemine sahiptir. A modelleri pilot 
ateşlemeli brülörlüdür. Bu sayede, rüzgarlı havalarda alev sönmeyecektir.

terrasSchwank+ 4, 4A

Modeller Aksesuarlar

Tam koruma: yağmur koruması 
ve yanabilir materyallerden 
uzak durma  

Yenilikçi. Tecrübeli. Yetenekli.

80 yılı aşkın bir süredir, Schwank ismi yüksek kalite ve verimli ısıtma sistemleri anlamına gelmektedir. 
Bir Alman üretici olarak, yüksek mükemmelliyet standartlarına sahip ürünler ve. En yüksek kalitede servis 
sunmayı arzuluyoruz. Her sattığımız üründe, verimliliği ve çevre dostu çalışmayı garanti ediyoruz.

terrasSchwank+ 7A/2

B

C
D

Isıtıcı tipi Nominal giriş 
gücü [Hi]

Ölçüler [mm]
Ağırlık [kg] 

giydirmeli / giydirmesiz
               Ateşleme

A B C D E F Manuel Otomatik

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 kademeli

Gaz : Doğalgaz veya LPG 
Elektirk: manuel-gerekmez;  otomatik-monofaze AC 230 V, L, N, PE, 50 Hz. 45W

Almanya

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ▪ 50735 Köln
Tel.: +49-(0)221-7176 0
Fax: +49-(0)221-7176 288
E-mail: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Türkiye

e-Gaz Malzemeleri Mühendislik Ltd. Şti.
Perpa Tic. Merkezi B Blok Kat:2 No:58 ▪ Şişli / İstanbul
Tel.: 0-212-320 34 00   
Fax: 0-212-320 79 25
E-mail: info@e-gaz.com.tr
Internet: www.e-gaz.com.tr


