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Všeobecné informace 

Nastavení a funkce tohoto plynového infrazářiče 

vyhovují příslušným standardům a bezpečnostním 

předpisům Evropské unie. 

 

Před zahájením používání tohoto zařízení si 

prosím důkladně prostudujte tento návod k použití. 

Dodržování zde uvedených pokynů a informací je 

podmínkou platnosti záruky a je nezbytné pro 

správnou instalaci a bezchybný provoz. 

 

Vysoce výkonný zářič lunaSchwank je určen 

výhradně k vytápění otevřených prostor a dobře 

větraných místností. Jakékoliv jiné použití nebo 

použití nad uvedený rámec je považováno za 

nevhodné. Společnost SCHWANK CZ, s.r.o. 

nenese odpovědnost za škody vyplývající z 

takovéhoto nesprávného použití. Za vyplývající 

riziko nese odpovědnost pouze uživatel. 

 

 

Bezpečnostní 
pokyny 
Toto zařízení je konstruováno podle nejmodernější 

technologie a platných bezpečnostních pravidel. 

Přesto však může při neodborném použití vzniknout 

nebezpečí pro uživatele nebo třetí osoby. 
 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 

• Používejte zařízení pouze v souladu s 

určením a v technicky bezvadném stavu. 

• Zajistěte, aby si všechny osoby, které toto 

zařízení obsluhují, montují, instalují, uvádějí 

do provozu, ošetřují a provádějí jeho údržbu, 

tento technický návod přečetli. Tento 

technický manuál je nedílnou a důležitou 

součástí výrobku a musí být poskytnut 

uživateli. Technický návod uschovejte na 

místě užívání zářiče. 

• Dbejte na obecně platné právní a další 

závazné předpisy pro prevenci nehod. 

• Neprovádějte na zařízení žádné změny a 

přestavby bez výslovného povolení 

společnosti Schwank CZ. 

• Všechny náhradní díly musí odpovídat 

technickým požadavkům. Z toho důvodu 

používejte pouze originální náhradní díly. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní pokyny pro elektrická 
zařízení 
 

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

Elektrický proud může způsobit smrtelné 

zranění. 

• Práce na elektroinstalaci zařízení smí provádět 

pouze zkušený technik z oboru elektro v 

souladu s platnými elektrotechnickými 

předpisy. 

• Pravidelně kontrolujte stav elektroinstalace. 

Propálené kabely atd. musí být ihned 

vyměněny. 

• Při práci na elektroinstalaci odpojte zařízení od 

napětí. Zajistěte zařízení proti neúmyslnému 

zapnutí. 

 

Bezpečnost při zacházení se zařízením 

 

Montáž, instalaci, uvádění do provozu, údržbu a 

opravy smí provádět pouze smluvní dodavatel, 

který má k těmto úkonům kvalifikaci a pověření.  

 

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na 

příslušný zákaznický servis společnosti 

SCHWANK. Tel.: +420 545 211 530 

 

 
Bezpečnost během montáže a 
instalace 
 

• Dodržujte prosím TECHNICKÉ POKYNY 

uvedené na pracovním listu G 638/I DVGW.  

• V souladu s G 638/I smí počáteční uvedení do 

provozu provádět pouze výrobce nebo 

autorizovaný dodavatel. 

• Nebezpečí požáru!  

Při montáži prosím dodržujte bezpečnostní 

vzdálenosti (viz strana 4 a 5). 

• Elektrické a plynové rozvody veďte tak, aby 

nedocházelo k jejich zahřívání spalinami nebo 

přímým tepelným zářením. V blízkosti topidla 

smí být používány pouze izolované vodiče. 
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Montáž a uvádění do provozu 
 

Pozor! 

Ohřívač slouží pouze k instalaci ve 

venkovních nebo dobře větraných 

vnitřních prostorách a smí být 

používán pouze k vytápění. 

Ohřívač nesmí být instalován v 

domácnostech, kancelářských 

zařízeních a podobně. 

 

Prostor instalace 

• Prostor, kde je zařízení instalováno, musí mít 

koeficient přirozené rychlosti výměny vzduchu 

od 1,5 za hodinu výše.  

 
Zavěšení / Upevnění  

• Ohřívač je navržen výlučně pro montáž na 

stěnu nebo strop. 

• Ohřívač je určen pro instalaci na místo 

chráněné před deštěm nebo pod zastřešením v 

kombinaci se zavěšením na příslušnou stěnu 

nebo strop.  

• Montáž začněte připevněním zavěšení ke 

stěně. Dbejte na dodržení bezpečné 

vzdálenosti ke stropu a po stranách. 

• Pokud chcete připevnit ochrannou stříšku, 

nejprve připevněte zavěšení stříšky ke stříšce. 

Poté namontujte sestavenou ochrannou stříšku 

na zavěšení na stěně. 

• Upevněte ohřívač k zavěšení na stěně a 

uzavřete. Poté ohřívač zajistěte černým 

šroubem M8 X 90 s šestihranem, který najdete 

v sáčku, který je součástí balení. Utažením 

šroubu upravte požadovaný úhel pro vyhřívání 

[25-45°]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace plynu 

• Při instalování plynového vedení vždy 

pamatujte na níže uvedené skutečnosti. 

a) Ohřívač vždy instalujte s ocelovými flexi 

trubicemi s přístupem k příslušnému místu 

použití. 

b) Ohřívač nikdy nemontujte upevněním k 

plynovému potrubí.  

 

• Schwank nabízí jednotku pro připojení plynu, 

která je navržena pro ohřívač a obsahuje 

nerezovou flexi trubici s uzavíracím ventilem a 

TAE.  

Vyhněte se protáčení flexi trubek při 
montáži [Při upevňování přípojky 
stejnoměrně přidržujte na straně 
trubky]. 

Trubka musí být před namontováním 
chráněna před mechanickým 
poškozením [ostré ohyby, 
promáčkliny atd.]  

Poškozené trubice nesmí být 

instalovány, protože by mohlo dojít k 

jejich roztrhnutí.  

 

Elektrická instalace 

• Namontujte elektrické přípojky na topení: hlavní 

připojení na regulátoru a hlavní připojení na 

zástrčce solenoidu.  

• Zapalovací drát a ionizační drát jsou 

předmontovány na ovladači zapalování. 

 
Uvádění do provozu  

• Kontrola tlaku plynu: 

Zemní plyn: 20 mbar 

LPG: min. 50 mbar 

• Zkontrolujte těsnost všech plynových přípojek 

• Nyní uveďte ohřívač do provozu a zkontrolujte 

všechny jeho funkce. 
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Bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů 
lunaSchwank 6, 9 a 12 s nástěnným držákem 

Ohřívač může být naklopen v bodě zavěšení [šroub M8 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem]. Úhel 

naklonění min. 25°–  max. 45° [mezi povrchem hořáku a horizontálním směrem]. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. teploty v oblasti stropu a stěny: 85°C – při rychlosti proudění vzduchu nejméně 0,25 m/s 

 

Zařízení typu bez stříšky Vzdálenost B Vzdálenost C 

lunaSchwank 6 Min. 750 mm Min. 600 mm 

lunaSchwank 9 Min. 810 mm Min. 650 mm 

lunaSchwank 12 Min. 850 mm Min. 800 mm 

 

 

Zařízení typu se stříškou Vzdálenost B Vzdálenost C 

lunaSchwank 6 Min. 450 mm Min. 600 mm 

lunaSchwank 9 Min. 560 mm Min. 650 mm 

lunaSchwank 12 Min. 600 mm Min. 800 mm 

 

Boční bezpečná vzdálenost:   200 mm – lunaSchwank 6 

   250 mm – lunaSchwank 9  

   350 mm – lunaSchwank 12  

Dané bezpečné vzdálenosti platí pouze pro vyobrazené instalace ohřívače nebo 

 stříšky s originálními nástěnnými držáky Schwank. 

Minimální výška zavěšení podle možných úhlů zavěšení 

                                                                                     

 

 

 

 

Úhel zavěšení 25° – 45°   

lunaSchwank 6 2100 mm   

lunaSchwank 9 2600 mm  

lunaSchwank 12 3000 mm  

Bez stříšky 

 
Se stříškou 

 

[měřeno od vnějšího okraje krytu] 
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lunaSchwank 6, 9 a 12 s volitelným stropním upevněním 

 

Ohřívač může být naklopen v bodě zavěšení [šroub M8 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem]. Úhel 

naklonění min. 0°–  max. 45° [mezi povrchem hořáku a horizontálním směrem]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. teploty v oblasti stropu a stěny: 85°C – při rychlosti proudění vzduchu nejméně 0,25 m/s 

 

Typ zařízení Vzdálenost A Vzdálenost B Vzdálenost C 

lunaSchwank 6 Min. 400 mm Min. 600 mm Min. 700 mm 

lunaSchwank 9 Min. 500 mm Min. 670 mm Min. 850 mm 

lunaSchwank 12 Min. 600 mm Min. 700 mm Min. 1000 mm 

 

 

 

Boční bezpečná vzdálenost:   280 mm – lunaSchwank 6 

   320 mm – lunaSchwank 9  

   400 mm – lunaSchwank 12  

 

Dané bezpečné vzdálenosti platí pouze pro vyobrazené 

instalace ohřívače s originálními nástěnnými držáky Schwank. 

 
Minimální výška zavěšení podle možných úhlů zavěšení 

                                                                                                   

 

 

 

 

Úhel zavěšení 0° – 45°   

lunaSchwank 6 2100 mm   

lunaSchwank 9 2600 mm  

lunaSchwank 12 3000 mm  

[měřeno od vnějšího okraje krytu] 



lunaSchwank   Technické pokyny 
 

 8 

 

Připojení a rozměry 
lunaSchwank 6 

Plynová přípojka:    Hořák Rp 1/2’’ [vnitřní], hadice Rp 1/2” [vnitřní] 

Typ plynu / Jmenovitý tepelný výkon  Zemní plyn L [G25]  / 6 – 4,2 kW / 20 mbar / 0,41 

m³/h 

 / Připojovací tlak:   Zemní plyn H [G20]  / 6 – 4,6 kW / 20 mbar / 0,35 m³/h 

 / Spotřeba   Propan [G31]      / 6 – 4,2 kW / 50 mbar / 0,28 kg/h 

   Butan [G30]       / 6 – 4,2 kW / 50 mbar / 0,28 kg/h 

Hmotnost bez obložení:   14 kg 

Hmotnost s obložením:   19 kg 

Hořák:   8/16 [s keramickými deskami 14/4 EF] 

 

 

 

 

 
 

Obsah dodávky: 

• lunaSchwank 6 

• Magnetický plynový ventil s automatickým spalováním plynu, pilotní hořák, zapalovací kabel, ionizační 
kabel 

• Hlavní připojení pro zapalování a řídící jednotku 

• Stěnový držák pro montáž na zeď 

 

Příslušenství: 

Rp1/2” 
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• Tepelně ochranná stříška s držákem pro montáž na zeď 

• Plynová přípojka s kulovým ventilem TAE, připojení Rp 1/2  ", délka 500 mm  

 
lunaSchwank 9 

 

Plynová přípojka:    Hořák Rp 1/2’’ [vnitřní], hadice Rp 1/2” [vnitřní] 

Max. připojovací tlak:  100 mbar 

Min. připojovací tlak:   Zemní plyn H / L: 20 mbar, propan / butan: 50 mbar 

Typ plynu/ Jmenovitý tepelný výkon  Zemní plyn L [G25]  / 9 – 6,3 kW / 20 mbar / 0,41 

m³/h 

 / Tlak trysky:    Zemní plyn H [G20] / 9 – 5,9 kW / 20 mbar / 0,35 m³/h 

 / Spotřeba    Propan [G31]  / 9 – 6,3 kW / 50 mbar / 0,28 kg/h 

   Butan [G30]   / 9 – 6,3 kW / 50 mbar / 0,28 kg/h 

Elektrické zapojení:   Jednofázový střídavý proud 230 V AC, 50 Hz, 45 VA 

Hmotnost bez stříšky:   16,5 kg 

Hmotnost se stříškou:   22 kg 

Hořák:     8/16 [s keramickými deskami 14/4 EF] 

 

 

 

 

Obsah dodávky: 

• lunaSchwank 9 

• Magnetický plynový ventil s automatickým spalováním plynu, pilotní hořák, zapalovací kabel, ionizační 
kabel 

• Hlavní připojení pro zapalování a řídící jednotku 

• Stěnový držák pro montáž na zeď 

 

Rp1/2” 
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Příslušenství: 

• Tepelně ochranná stříška s držákem pro montáž na zeď 

• Plynová přípojka s kulovým ventilem TAE, připojení Rp 1/2  ", délka 500 mm  
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lunaSchwank 12  
 
Plynová přípojka:     Hořák Rp 1/2’’ [vnitřní], hadice Rp 1/2” [vnitřní] 

Max. připojovací tlak:  100 mbar 

Min. připojovací tlak:    Zemní plyn H / L: 20 mbar, propan / butan: 50 mbar 

Typ plynu/ Jmenovitý tepelný výkon  Zemní plyn L [G25]  / 12  – 7,8 kW / 20 mbar – 10 mbar / 

0,78 m³/h 

 / Tlak trysky     Zemní plyn H [G20] / 12  – 7,8 kW / 20 mbar – 10 mbar / 0,67 m³/h 

 / Spotřeba:    Propan [G31]       / 12  – 8,4 kW / 48 mbar – 24 mbar / 0,52 kg/h 

     Butan [G30]       / 12  – 8,4 kW / 48 mbar – 28 mbar / 0,52 kg/h 

Elektrické zapojení:    Jednofázový střídavý proud 230 V AC, 50 Hz, 45 VA 

Hmotnost bez stříšky:   19 kg 

Hmotnost se stříškou:   25 kg 

Hořák:     16/2 [s keramickými deskami 14/4 EF] 

 

 

 
 

Obsah dodávky: 

• lunaSchwank 12 

• Magnetický plynový ventil s automatickým spalováním plynu, pilotní hořák, zapalovací kabel, ionizační 
kabel 

• Hlavní připojení pro zapalování a řídící jednotku 

• Stěnový držák pro montáž na zeď 

 

Příslušenství: 

• Tepelně ochranná stříška s držákem pro montáž na zeď 

• Plynová přípojka s kulovým ventilem TAE, připojení Rp 1/2  ", délka 500 mm  

Rp1/2” 
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• Spínací skříňka s 1 nebo 3 spínacími body 

 

Obsluha  

lunaSchwank 6, 9 a 12 [automatické 
zapalování] 

Zapínání 

(1) Otevřete uzavírací ventil. 

(2) Ohřívač zapněte elektrickým vypínačem ve 

spínací skříňce. 

(3) Proces zapalování je zahájen cca 2 s po 

zapnutí. Proces zapalování trvá maximálně 

30 s. Za pomoci ionizační elektrody 

automatický spalovací systém monitoruje, 

zda je přítomen plamen. 

(4) V případě, že nedojde k zažehnutí 

plamene do 30 s, proces zapalování se 

zastaví a plynový ventil se uzavře [první 

pokus o nastartování]. 

Vypínání 

(1) Vypněte ohřívač ve spínací skříňce. 

(2) V případě delšího období nepoužívání 

uzavřete uzavírací ventil. 

Poruchy 

Není zapalovací jiskra: 

• Bez napětí. 

• Vadné automatické zapalování, zapalovací 

elektroda nebo zapalovací kabel. 

Automatický spalovací systém nedetekuje plamen a 

ohřívač je zhasnut po zapalovacím procesu: 

• Automatické spalování plynu je špatně 

připojeno nebo je vadné. 

• Vadná ionizační elektroda nebo ionizační 

kabel. 

• Příliš velká vzdálenost mezi ionizační 

elektrodou a pilotním hořákem [max. 7 

mm]. 

Do ohřívače není přiváděn plyn: 

• Uzavírací ventil je uzavřen nebo vadný. 

Ohřívač spaluje uvnitř, nepravidelně nebo jen 

částečně: 

• Vadné keramické desky. Uzavřete 

uzavírací ventil a obraťte se na svého 

dodavatele. 
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Nastavení  
jmenovitého 
tepelného výkonu  

lunaSchwank 6, 9 a 12 [2fázové] 

Pozor! 

Regulátory tlaku nejsou nastavené 

z výroby. Zařízení zapínejte až po 

regulování. 

 Určete potřebný tlak na trysce [tabulka strana 

13]. Tato tabulka je určena pro zemní plyn se 

jmenovitou hodnotou Hu,n. Pokud se výhřevnost 

vámi používaných zemních plynů liší, určete 

potřebný tlak za použití grafu [diagram na 

straně 14]. Hodnotu Wobbeho čísla získáte od 

vašeho dodavatele plynu. 

Vezměte ohřívač, který jste nainstalovali nejdál od 

vstupu plynového potrubí, a proveďte následující 

kroky.  

Určení připojovacího tlaku 

 Nejdříve otevřete uzavírací ventil zařízení, který 

se nachází na konci flexibilní plynové přípojky. 

 Otevřete testovací přípojku [1]  [Obr. 1]. 

 K testovací přípojce připojte tlakoměr a zjistěte 

připojovací tlak. Připojovací tlak musí být 

nejméně o 2 mbar vyšší než nezbytný tlak 

trysky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: 2fázový magnetický ventil 

 

 

 Testovací přípojku opět uzavřete. 

 
Po každém měření zkontrolujte, 

zda jste uzavřeli testovací přípojku!  

Nastavení tlaku trysky 

 Otevřete testovací přípojku [2] [Obr. 1]. 1]. 

 K testovací přípojce [2], připojte manometr pro 

změření tlaku trysky. 

 Sejměte kryt [4] cívky [3] zatlačením malého 

šroubováku [5] do jednoho z otvorů a 

zdvihnutím krytu rukou a šroubovákem [obr. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Sekce ventilu s nastavovacím šroubem 
 

Nastavení tlaku trysky na max. výkon: 

V tabulce na straně 13 (nebo diagramu na straně 

14) jsou uvedeny potřebné hodnoty tlaku trysky při 

maximálním nebo minimálním výkonu pro různá 

zařízení a druhy plynu. 

 Určete nezbytný tlak trysky pro váš systém při 

maximálním výkonu.  

 Zapněte napájení zapalovací a řídicí jednotky a 

zvedacího magnetu. 

 Nastavovacím šroubem A otáčejte pomocí klíče 

[šířka 8 mm], dokud lehce nepřekročíte tlak 

trysky a poté ho snižte zpátky na správnou 

hodnotu:  

 Po směru hodinových ručiček:  Tlak plynu se 

zvyšuje. 

 Proti směru hodinových ručiček:Tlak plynu se 

snižuje 

 

12

3
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Nastavte tlak trysky na min. výkon: 

 Z tabulky na straně 13 určete nezbytný tlak 

trysky pro váš systém při minimálním výkonu.  

 Přerušte přívod napájení ke zvedacímu 

magnetu. 

 Pomocí šroubováku otáčejte nastavovacím 

šroubem B, dokud nedosáhnete požadovaného 

tlaku na trysce.  

  
Po směru hodinových ručiček: Tlak plynu se 

zvyšuje. 

 Proti směru hodinových ručiček: Tlak plynu se 

snižuje 

 

 Výše popsaným způsobem zkontrolujte 

nastavení. 

 Testovací přípojku opět uzavřete. 

 
Po každém měření zkontrolujte, 

zda jste uzavřeli testovací přípojku! 
 

 Znovu umístěte kryt. 

 Nastartujte celý systém. 

 Zkontrolujte připojovací tlak při plném provozu v 

ohřívači, který jste nainstalovali nejdál od vstupu 

plynového potrubí.   

Připojovací tlak musí být nejméně o 2 mbar vyšší 

než nastavený tlak trysky. 

Opravy / údržba 
Pravidelná údržba je předpokladem hladkého 

provozu topného systému. Za tímto účelem můžete 

kontaktovat zákaznický servis Schwank [číslo 

telefonu viz zadní část této příručky]. Podle pravidel 

DVGW číslo G 638, musí provozovatel plynové 

ohřívače z bezpečnostních důvodů nejméně jednou 

ročně zkontrolovat a provést údržbu. 
 

Práce, které je třeba provést během údržby: 

• Kontrola ohřívače, elektrického a plynového 

připojení kvůli poškození nebo znečištění; je-li 

třeba, vyčištění. 

• Kontrola těsnosti všech součástí plynového 

vedení. 

• Funkční zkouška zapalování a sledování 

plamene a magnetického plynového ventilu 

• Kontrola připojovacího tlaku 

• Závady: viz str. 9 

• Kontrola dodržování bezpečnostních vzdáleností 

 

 

 

 

 

Přístup ke komponentům k údržbě pro provádění servisních úkonů 

 Chcete-li provádět servisní úkony na lunaSchwank, odstraňte buď celé obložení řídicí části [4 x šestihranné 

šrouby M4  obr. 3 ], nebo boční kryt. 
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Obr. 4: Výměna trysky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Instalace vzduchové přepážky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obr. 6: Instalace dvou vzduchových přepážek 

Výměna funkčních dílů 

závislých na typu plynu 

Díly závislé na typu plynu jsou určené pro požadavky, 

které zákazník zadá v okamžiku nákupu. Pokud chcete 

ohřívač používat s jinými plyny, musíte provést výměnu 

funkčních dílů, které jsou závislé na typu plynu. V případě 

dotazů vám rádi pomůžeme v našem zákaznickém 

středisku SCHWANK [tel. 02 21/71 76 220]. 

Pro výměnu funkčních dílů proveďte následující kroky: 

Výměna trysky [obr. 5]: 

 Pomocí klíče [SW 30] držte spojovací díl.  

 Klíčem [SW 17] povolte trysku.  

 Zašroubujte novou trysku.  

Výměna vzduchových přepážek: 

 Zatlačte proti oběma špičatým koncům vzduchové 

přepážky, dokud vačka [a] nesklouzne přes okraj 

spojovacího kusu, a vyjměte přepážku. 

 Zatlačte novou vzduchovou přepážku [A] na spojovací 

díl, dokud se žebro nenachází mezi špičatými konci a 

vačka [a] není v záběru s okrajem spojovacího kusu. 

[obr. 4] 

Instalace dvou vzduchových přepážek [obr.: 6]: 

Při instalaci dvou vzduchových přepážek jedna z nich musí 

mít výklenky pro žebra spojovacího kusu. 

 Zatlačte vzduchovou přepážku [C] na spojovací díl, 

dokud se žebro nenachází mezi špičatými konci a 

vačka [C] není v záběru s okrajem spojovacího kusu. 

 Nadzvihněte vzduchovou přepážku [C] a vzduchovou 

přepážku [B] zatlačte mezi okraj spojovacího dílu a 

vzduchovou přepážku [C], dokud vačka [B] není v 

záběru s okrajem spojovacího kusu. 

 

Dodatečné vybavení pilotním hořákem: 

Při přechodu na jiný typ plynu musí být kompletně 

vyměněn pilotní hořák s tryskou a zapalovacím vedením.  



lunaSchwank   Technické pokyny 
 

 16 

Technické provozní údaje 
Tabulka trysek pro lunaSchwank 6 [2fázová modulace] 
 

Typ 
Typ plynu 

[2] 
Kategorie 

Jmenovitý 
tepelný 

výkon [kW] 
[1] 

[kW] 

Max. – Min. 

Min. 
připojovací 

tlak 
 [mbar]  

Tlak trysky 
[mbar] 

Max. – 
Min. 

Tryska 

 [mm] 
LDS 

Tryska 
Pilotní hořák 
[Identifikace] 

6 

Zemní 
plyn H 

2 E, 2 H 6,0 – 4,6 20 18 – 10,6 1,82 18x30 0,26 - 2 

Zemní 
plyn L 

2 L 6,0 – 4,2 20 18 – 8,8 1,99 2x 28 0,26 - 2 

Propan 3P 6,0 – 4,2 50 47 – 23 1,15 28 + 50 24 

Butan 3 B/P 6,0 – 4,2 50 47 – 23 1,04 18x30 24 

 
Tabulka trysek pro lunaSchwank 9 [2fázová modulace] 
 

Typ 
Typ plynu 

[2] 
Kategorie 

Jmenovitý 
tepelný 

výkon [kW] 
[1] 

[kW] 

Max. – Min. 

Min. 
připojovací 

tlak 
 [mbar]  

Tlak trysky 
[mbar] 

Max. – 
Min. 

Tryska 

 [mm] 
LDS 

Tryska 
Pilotní hořák 
[Identifikace] 

9 

Zemní 
plyn H 

2 E, 2 H 9,0 – 5,9 20 18 – 7,8 2,25 28 0,26 - 2 

Zemní 
plyn L 

2 L 9,0 – 6,3 20 18 – 8,8 2,50 32 + 50 0,26 - 2 

Propan 3P 9,0 – 6,3 50 47 – 23 1,40 50 24 

Butan 3 B/P 9,0 – 6,3 50 47 – 23 1,27 28 24 

 
Tabulka trysek pro lunaSchwank 12 [2fázová modulace] 
 

Typ 
Typ plynu 

[2] 
Kategorie 

Jmenovitý 
tepelný 

výkon [kW] 
[1] 

[kW] 

Max. – Min. 

Min. 
připojovací 

tlak 
 [mbar]  

Tlak trysky 
[mbar] 

Max. – 
Min. 

Tryska 

 [mm] 
LDS 

Tryska 
Pilotní hořák 
[Identifikace] 

12 

Zemní 
plyn H 

2 E, 2 H 12,0 – 7,8 20 18 – 7,8 2,55 32 0,26 - 2 

Zemní 
plyn L 

2 L 12,0 – 7,8 20 18 – 7,5 2,81 18x30 0,26 - 2 

Propan 3P 12,0 – 8,4 50 47 – 23,0 1,62 28 24 

Butan 3 B/P 12,0 – 8,4 50 47 – 23,0 1,50 37 24 

 

  
 

[1] Jmenovitý tepelný výkon je množství tepla dodávaného plynem na základě jeho výhřevnosti Hi,n 
[2] Hodnota přípojky:  Zemní plyn H: Hi,n = 9,97 kWh/m³    
  Zemní plyn L: Hi,n = 8,57 kWh/m³     
  Propan: Hi,n = 12,87 kWh/m³   
  [všechny hodnoty pro 0°C a 1013 mbar] 
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Graf tlaků pro lunaSchwank 6, 9 a 12 [2fázové] 
 

 
 

 

 



lunaSchwank   Technické pokyny 
 

 18 

Schéma elektrického zapojení 
 

 

lunaSchwank 6, 9 a 12 [2fázová regulace] 
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Montáž stříšky 
 
Stříška: 

 

Náhradní díly 
 

Zařízení / Číslo výrobku / Název / 

Zařízení Číslo položky Název položky 

   
 

 

6, 9 & 12 121 02503 Sada pilotního hořáku lunaSchwank zemní plyn 

6, 9 & 12 121 02504 Sada pilotního hořáku lunaSchwank propan 

 

 
 

 

 

 


