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Kompletny. Efektywny. Trwały
Kompletny program firmy Viessmann dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań gwarantuje najwyższą jakość i wyznacza standardy
Kompletny program firmy Viessmann
Viessmann jest technologicznym pionierem
branży grzewczej. Kompletny program firmy
obejmuje indywidualne i efektywne rozwiązania systemowe dla wszystkich obszarów
zastosowań i nośników energii.
Jako pionier ochrony środowiska, firma już
od dziesięcioleci oferuje systemy grzewcze
na olej i gaz, które są szczególnie efektywne i wyróżniają się niską emisją substancji
szkodliwych, jak również systemy grzewcze
wykorzystujące energię słoneczna, biomasę
oraz pompy ciepła.

Indywidualne i efektywne rozwiązania
Dla każdego rodzaju potrzeb firma Viessmann
oferuje odpowiednie systemy grzewcze
– urządzenia wiszące i stojące, umożliwiające
indywidualne kombinacje, spełniające wymogi przyszłości i ekonomiczne. Tak dla domów
jednorodzinnych czy wielorodzinnych, jak
i dużych budynków mieszkalnych, obiektów
użytkowych i przemysłowych, jak i lokalnych sieci ciepłowniczych. Nie ma przy tym
znaczenia, czy instalacja przewidziana jest dla
obiektów modernizowanych czy dla nowego
budownictwa.
Szeroka oferta Viessmann Group obejmuje:

Kompletny program Viessmann gwarantuje
najwyższą jakość i wyznacza standardy.
Dzięki wysokiej efektywności energetycznej
pomaga oszczędzać na kosztach ogrzewania
będąc zarazem właściwym wyborem pod
względem ekologicznym.
Wszystkie produkty marki Viessmann spełniają obowiązujące w całej Europie dyrektywy
dotyczące unikania i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego w wyniku
emisji zanieczyszczeń. Firma Viessmann
tradycyjnie już czuje się zobowiązana do jak
najskuteczniejszej ochrony środowiska i maksymalnej oszczędności zasobów naturalnych.
W tym celu firma stosuje najlepsze z dostępnych rozwiązania technologiczne, służące
wytwarzaniu ciepła.









olejową i gazową technikę kondensacyjną
systemy solarne
pompy ciepła
instalacje do opalania drewnem
agregaty kogeneracyjne
instalacje biogazowe
usługi

We wszystkich tych segmentach rynku firma
Viessmann jest wysoko wyspecjalizowana.
W stosunku do innych, obecnych na rynku
firm specjalizujących się w poszczególnych
rozwiązaniach grzewczych, firmę Viessmann
wyróżnia jedna istotna zaleta: firma postrzega
technikę grzewczą jako systemową całość
i gwarantuje otwarte na nowe technologie,
neutralne pod względem wyboru nośnika
energii doradztwo na najwyższym poziomie.

Efektywność

Kompletny program

Olejowy kocioł kondensacyjny Vitorondens 200-T z pojemnościowym
podgrzewaczem wody użytkowej
Vitocell 300-V

Kotły olejowe
12,9 do 100 kW
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Kondensacyjne kotły olejowe i niskotemperaturowe
olejowe kotły grzewcze o mocach od 12,9 do 100 kW
Najlepszym rozwiązaniem dla oszczędnego wykorzystania oleju opałowego jest efektywna technika kondensacyjna
Ropa naftowa jest surowcem, który będzie
dostępny jeszcze tylko przez pewien ograniczony czas. Złoża ropy naftowej, które w dzisiejszych warunkach można wydobywać
w sposób ekonomiczny, wystarczą jeszcze
na ponad 40 lat – przy uwzględnieniu wzrostu
zużycia w następnych dziesięcioleciach. Tak
więc olej opałowy będzie do dyspozycji przez
okres daleko przekraczający czas użytkowania
nowego ogrzewania olejowego.
Niezależnie od tego, nie ma żadnej alternatywy dla oszczędzania tego cennego paliwa.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest nowoczesna
technika kondensacyjna, która przy sprawności urządzeń do 98 procent (Hs), z maksymalną efektywnością wykorzystuje energię
paliwa.
Ponadto olejowe kotły kondensacyjne marki
Viessmann już dziś są przygotowane do wykorzystania alternatywnych paliw z surowców
odnawialnych i mogą być eksploatowane
z zastosowaniem biooleju.
Do ogrzewania olejowego Viessmann oferuje

Odzyskują dodatkowe ciepło ze spalin przez
kondensację zawartej w nich pary wodnej
i przekazują do systemu grzewczego. Kondensacyjne wymienniki ciepła Inox-Radial
wykonane są wyłącznie z kwasoodpornej
stali szlachetnej. Dzięki zasadzie laminarnego
przekazywania ciepła wymiennik Inox-Radial
osiąga najwyższą efektywność energetyczną.
Zastosowanie wysokostopowej stali szlachetnej w pełni chroni powierzchnie wymiany ciepła przed korozją i zapewnia długą trwałość
wymiennika, niezależnie od jakości stosowanego oleju. Gładkie powierzchnie ze stali szlachetnej zapobiegają gromadzeniu się osadów.
Dodatkowo ich pionowe usytuowanie oraz
przepływ spalin i kondensatu w tym samym
kierunku wspomagają efekt samoczyszczenia
powierzchni wymiany ciepła.
Dwustopniowy palnik niebieskopłomieniowy zwiększa efektywność pracy urządzeń
kondensacyjnych przy częściowym obciążeniu i zapewnia niskoemisyjne spalanie. Olejowe kotły kondensacyjne już dzisiaj przygotowane są do wykorzystania biooleju.

kompletny trójstopniowy program wysokoefektywnych niskotemperaturowych i kondensacyjnych kotłów olejowych z żeliwa i stali.
Wysokowydajna technika kondensacyjna
Olejowe kotły kondensacyjne marki Viessmann gwarantują stałe i maksymalne wykorzystanie energii paliwa.

Kondensacyjny wymiennik ciepła
Inox-Radial

Kompletny program

Kotły olejowe
12,9 do 100 kW

Technika kondensacyjna
VITOLADENS 300-C

Olejowy kocioł kondensacyjny
12,9 do 28,9 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/104% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOLADENS 300-T

Olejowy kocioł kondensacyjny
35,4 do 53,7 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITORONDENS 200-T

Olejowy kocioł kondensacyjny
20,2 do 53,7 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic
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Kotły olejowe
12,9 do 100 kW

Technika niskotemperaturowa
VITOLA 200

Olejowy stalowy kocioł grzewczy
18 do 63 kW
Sprawność znormalizowana: 96%
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOROND 111

Olejowy żeliwny kocioł grzewczy
ze zintegrowanym podgrzewaczem wody użytkowej
18 do 36 kW
Sprawność znormalizowana: 94,5%
Pojemność podgrzewacza:
130 litrów (dla kotła 18 kW)
160 litrów (od 22 kW)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOROND 100

Olejowy żeliwny kocioł grzewczy
18 do 100 W
Sprawność znormalizowana: 94,5%
Z nowym regulatorem Vitotronic

Kompletny program

Vitosolar 300-F – Kompaktowa
kondensacyjna centrala grzewcza
do solarnego podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

Kotły gazowe
3,8 do 840 kW
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Gazowe kotły grzewcze od 3,8 do 840 kW
Dzięki nowoczesnym kotłom kondensacyjnym marki Viessmann można obniżyć zużycie
gazu nawet o 30 procent
Gaz ziemny będzie dostępny znacznie dłużej
niż ropa naftowa. Znane w chwili obecnej złoża tego surowca, przy obecnym światowym
poziomie jego zużycia, wystarczą na jeszcze
ponad 70 lat. Jeżeli doliczymy do tego zasoby,
które ze względów ekonomicznych nie są
jeszcze wykorzystywane, gazu ziemnego
wystarczy jeszcze na prawie 150 lat. Mimo
to dzisiejsze pokolenie zobowiązane jest
do ostrożnego wykorzystywania zasobów
naturalnych. Kotły kondensacyjne Viessmann
umożliwiają prawie stuprocentową przemianę
energii paliwa w użyteczną energię cieplną.
W porównaniu ze starą instalacją grzewczą
zużycie gazu w nowoczesnym kotle kondensacyjnym może zostać obniżone nawet
o 30 procent.
Wysoka efektywność i trwałość
techniki kondensacyjnej
Stojące i wiszące gazowe kotły kondensacyjne oferowane są o mocy od 3,8 do 840 kW.
Wszystkie kotły kondensacyjne i kondensacyjne wymienniki ciepła wykonane są z wysokostopowej, kwasoodpornej stali szlachetnej,
co gwarantuje ich długotrwałą ochronę przed
korozją i niezawodną pracę.
Wymienniki ciepła Inox-Crossal i Inox-Radial
zapewniają wysoką efektywność przekazywania ciepła przez cały okres eksploatacji.
Modulowane palniki gazowe MatriX o kształcie półkuli i cylindrycznym zapewniają czyste
spalanie przy bardzo niskich emisjach NOx.

Kompaktowe centrale grzewcze z solarnym wspomaganiem ogrzewania
Centrale grzewcze z wysokosprawnymi
kondensacyjnymi kotłami gazowymi oraz
z solarnym podgrzewem ciepłej wody użytkowej i wspomaganiem ogrzewania, pozwalają
maksymalnie wykorzystać energię gazu oraz
bezpłatną energię słoneczną – wszystko realizowane w jednym kompaktowym urządzeniu,
które zajmuje niewiele miejsca. Centrale są
wstępnie zmontowane a ich instalacja jest
niezwykle szybka.
Inteligentna regulacja spalania
Układ Lambda Pro Control automatycznie dopasowuje spalanie do zmieniającej się jakości
gazu i warunków eksploatacji kotła, zapewniając w ten sposób zawsze wysoką sprawność
urządzenia.
Dzięki stałej kontroli i regulacji spalania kotły
kondensacyjne już dziś są przygotowane do
stosowania biogazu.

Kompletny program

Kotły gazowe
3,8 do 840 kW

Technika kondensacyjna
VITOSOLAR 300-F

Kompaktowa centrala grzewcza do wspomagania podgrzewu
wody użytkowej i centralnego ogrzewania instalacją solarną,
z gazowym kotłem kondensacyjnym Vitodens 300-W
3,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Zasobnik buforowy wody grzewczej: 750 litrów

VITODENS 343-F

Kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny
ze zintegrowanym solarnym zasobnikiem ciepłej
wody użytkowej ze stali nierdzewnej
3,8 do 19 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 220 litrów

VITODENS 333-F

Kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
warstwowym zbiornikiem wody użytkowej ze stali nierdzewnej
3,8 do 26 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 100 l

VITODENS 300-W

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
3,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

Testsieger
GUT (1,7)
VITODENS 300-W
Im Test: 9 Gas-Brennwertkessel
mit Solarspeicher
1 Testsieger
Ausgabe 7/2010
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Kotły gazowe
3,8 do 840 kW

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
26 do 60 kW
(typ: CU3A)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic
i regulacją spalania Lambda Pro Control

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
29 do 142 kW
(typ:CM3)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

Kompletny program

Kotły gazowe
3,8 do 840 kW

Technika kondensacyjna
VITOSOLAR 300-F

Kompaktowa centrala grzewcza do wspomagania podgrzewu
wody użytkowej i centralnego ogrzewania instalacją solarną,
z gazowym kotłem kondensacyjnym Vitodens 200-W
4,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Zasobnik buforowy wody grzewczej: 750 litrów

VITODENS 242-F

Kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
solarnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
4,8 do 26 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 170 l

VITODENS 222-F

Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
warstwowym zasobnikiem wody użytkowej lub podgrzewaczem
z wężownicą grzewczą
Typ FS2B: 4,8 do 35 kW
Pojemność zbiornika: 100 lub 130 l
Typ FR2B: 4,8 do 26 kW,
Pojemność zbiornika: 130 l
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

VITODENS 222-W

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym warstwowym zasobnikiem wody użytkowej ze stali szlachetnej
4,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 46 l

VITODENS 200-W

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Zakres mocy grzewczej: 4,8 do 105 kW
W układzie kaskadowym: 17 do 840 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
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Kotły gazowe
3,8 do 840 kW

VITODENS 100-E

Gazowy dwufunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny
do wbudowania w ścianę
9 do 26/29,3 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/108% (Hi)

VITODENS 100-W

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny
Jedno- lub dwufunkcyjny
9 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/108% (Hi)

Technika niskotemperaturowa
VITOPEND 100-W

Jedno- lub dwufunkcyjny wiszący kocioł gazowy
(typ WH1D)
10,5 do 31 kW
Sprawność znormalizowana: 93%

VITOGAS 100-F

Gazowy kocioł stojący
72 do 140 kW
(jako instalacja wielokotłowa do 420 kW)
Sprawność znormalizowana: 93%
Z nowym regulatorem Vitotronic

Kompletny program

Wysokociśnieniowy kocioł parowy
Vitomax

Olejowe i gazowe kotły średniej i dużej mocy
do 20 MW
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Olejowe i gazowe kotły średniej i dużej mocy: do 20 MW
Kotły kondensacyjne i niskotemperaturowe: bardzo wydajne i efektywne

Olej, gaz, drewno czy ciepło z natury, technika kondensacyjna lub niskotemperaturowa,
nisko- lub wysokoprężna: z zakresem mocy do
20 000 kW lub 25 t/h pary Viessmann oferuje
systemy grzewcze idealnie dopasowane do
potrzeb każdego dużego budynku mieszkalnego, komunalnego, handlowego i przemysłowego.
Dla szczególnych wymagań
Obok żeliwnych i stalowych kotłów grzewczych Vitorond i Vitoplex Viessmann oferuje
również kondensacyjne kotły gazowe Vitocrossal 200 i Vitocrossal 300, jak również kondensacyjne wymienniki ciepła spaliny/woda
Vitotrans 300. Tym samym oferuje kompletny

Nasze usługi
Technika kotłów dużej mocy, oprócz wysokiej sprawności cieplnej wymaga również
specyficznych dla danej instalacji rozwiązań
systemowych i usług. Viessmann oferuje to
wszystko z jednej ręki. Począwszy od wsparcia przy projektowaniu i realizacji Państwa
projektu, aż po uruchomienie i przekazanie
instalacji – proszę skorzystać z naszej wiedzy
i doświadczenia!

program urządzeń kondensacyjnych ze stali
szlachetnej o mocy do 6 000 kW. W naszej
ofercie posiadamy również kotły grzewcze na
polana, wióry i pelety, jak również mini bloki
elektrociepłownicze na biomasę o mocy do
13 000 kW.

Wielowarstwowe konwekcyjne
powierzchnie grzewcze kotła
Vitoplex 300 gwarantują wysokie
bezpieczeństwo pracy i długotrwałą
eksploatację w zakresie mocy od
90 do 2 000 kW.
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Olejowe i gazowe kotły grzewcze
od 87 do 2 000 kW

Technika kondensacyjna
VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
187 do 635 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
787 do 1 400 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOCROSSAL 200

Gazowy kocioł kondensacyjny
87 do 311 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami: do 622 kW)
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/108% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOCROSSAL 200

Gazowy kocioł kondensacyjny
404 do 628 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami: do 1 256 kW)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic
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Olejowe i gazowe kotły grzewcze
od 87 do 2 000 kW

Olejowe kotły kondensacyjne
VITORADIAL 300-T

Olejowy kocioł kondensacyjny
101 do 335 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Z nowym regulatorem Vitotronic

Olejowe/Gazowe kotły niskotemperaturowe
VITOPLEX 300

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
90 do 500 kW
620 do 2 000 kW
Sprawność znormalizowana: 96%
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOPLEX 200

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
90 do 560 kW
700 do 1 950 kW
Sprawność znormalizowana: 94%
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOROND 200

Olejowy/gazowy kocioł żeliwny
125 do 270 kW
320 do 1 080 kW
Sprawność znormalizowana: 94%
Z nowym regulatorem Vitotronic

VITOPLEX 100

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
110 do 620 kW
621 do 2 000 kW
Sprawność znormalizowana: 92%
Z nowym regulatorem Vitotronic

Wymienniki ciepła spaliny/woda
VITOTRANS 300

Wymiennik ciepła spaliny/woda
90 do 6 000 kW
Do wykorzystania ciepła kondesacji spalin
w kotłach olejowych i gazowych

Kompletny program

Zdjęcie lewe, górne:
Kocioł zgazowujący drewno
Vitoligno 100-S
Zdjęcie prawe, górne:
Kocioł Köb Pyrot
z rotacyjną komorą spalania
Zdjęcie lewe, dolne:
Kocioł Mawera Pyroflex z ruchomym
płaskim rusztem paleniska
Zdjęcie prawe, dolne:
Instalacja uzdatniania
biogazu Carbotech

Biomasa
25 do 13 000 kW
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Ciepło z biomasy – wysokosprawne systemy
do zastosowań prywatnych i w przemyśle
W obszernym zakresie kompetencji firmy Viessmann w zakresie biomasy znalazły się kotły
na biomasę dla wszystkich rodzajów drewna, jak również kompleksowe systemy wytwarzania i rozprowadzania biogazu
Firma Viessmann oferuje kompleksowe rozwiązania – począwszy od kotłów na pelety
do ogrzewania domów jednorodzinnych, aż
po budowę kompleksowych instalacji do wytwarzania z biomasy energii i ciepła dla osiedli
mieszkalnych, powierzchni przemysłowych
i sieci grzewczych.
Viessmann – kotły zgazowujące drewno
o mocy do 80 kW
Kotły zgazowujące drewno Vitologno 100-S
to neutralne pod względem emisji CO2 systemy grzewcze dla domów jednorodzinnych
i szeregowych. Technika zgazowania pozwala
maksymalnie wykorzystać energię drewna
gwarantując tym samym niskie koszty ogrze-

Do szczególnie innowacyjnych technologii należy fermentowanie cząstek stałych (fermentacja sucha), która jest stosowana przez firmęcórkę Viessmann – BIOFerm. Wykorzystuje
ona do celów energetycznych resztki i odpady
z rolnictwa i pielęgnacji terenów zielonych.
Pozostałości po suchej fermentacji mogą być
wykorzystywane na terenach rolniczych jako
bogaty w substancje odżywcze nawóz.
Firma Schmack specjalizuje się głównie
w technologii fermentacji mokrej roślin energetycznych, obornika i gnojowicy. Firmę wyróżnia standaryzacja systemów instalacji
biogazowych.

wania. Kotły Vitoligno 100-S wyróżniają się
wysoką sprawnością, niezawodnością i łatwą
obsługa.

Carbotech jest natomiast specjalistą w zakresie uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego oraz wtłaczania go do sieci publicznej.

Köb – systemy spalania drewna
o mocy do 1 250 kW
Rotacyjna komora spalania jest jednym
z najnowocześniejszych technologii paleniskowych w kotłach średniej mocy na drewno
kondycjonowane, takie jak szczapy, pelety,
trociny czy wióry.

Neutralny bilans CO2
Podczas spalania biogazu powstaje tylko tyle
CO2, ile wcześniej zostało wchłonięte przez
rośliny podczas ich wzrostu. W niedalekiej
przyszłości biogaz będzie dodawany do gazu
ziemnego, redukując w ten sposób poziom
zużycia tego kopalnego surowca. W tym
celu możliwe jest nieograniczone korzystanie z istniejącej infrastruktury nowoczesnych
systemów grzewczych

Mawera – system spalania drewna
o mocy do 13 000 kW
Rodzina produktów Mawera obejmuje wszystkie komponenty systemu spalania drewna,
począwszy od kotłów grzewczych, poprzez
uzdatnianie paliwa, aż po oczyszczanie spalin.
Kotły wielopaliwowe umożliwiają również
spalanie resztek i odpadów drzewnych. W ten
sposób Mawera przekonuje klientów kompleksowymi, dostosowanymi do indywidualnych
potrzeb systemowymi rozwiązaniami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy.
BIOFerm i Schmack – instalacje biogazowe do produkcji energii
Biogazownie w sposób wysoce efektywny
wytwarzają energię pierwotną z bioodpadów,
surowców odnawialnych i innych odpadów organicznych. Instalacje te zasilane są lokalnymi
surowcami.

Biogazownia w Aiterhofen
(Dolna Bawaria) o mocy 11,8 MW
– wytwarzana w niej energia
wystarczy, aby pokryć roczne
zapotrzebowanie energetyczne
około 5 500 gospodarstw.

Kompletny program

Kotły na drewno
25 do 13 000 kW

Kotły na drewno małej mocy
VITOLIGNO 100-S

Kocioł zgazowujący drewno
Na drewno w polanach o długości do 50 cm
25 do 80 kW
Z nowym regulatorem Vitotronic

Kotły na drewno średniej mocy
PYROMAT ECO

Kocioł na drewno
Z ręcznym załadunkiem drewna:
w kawałkach, brykietu, oraz odpadami drewna
Szerokość komory załadowczej 550 mm: 40 do 95 kW
Szerokość komory załadowczej 1080 mm: 85 do 170 kW
Z nowym regulatorem Ecotronic

PYROMAT DYN

Kocioł na drewno
Z ręcznym załadunkiem drewna:
w kawałkach, odpadami drewna,
oraz
z automatycznym załadunkiem paliwa:
pelety, brykiet, trociny
35 do 100 kW
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Holzkessel
4 bis 13 000 kW

Kotły na drewno średniej mocy
PYROT

Innowacyjny automatyczny kocioł na drewno
z rotacyjną komorą spalania
Na pelet lub zrębki
Maksymalna wilgotność: W35
100 do 540 kW

PYROTEC

Automatyczny kocioł do spalania drewna
z paleniskiem rusztowym
Na pelet, zrębki, trociny oraz drewno mieszane
Maksymalna wilgotność: W50
390 do 1 250 kW

Kotły na drewno dużej mocy
PYROTEC

Kocioł z paleniskiem podsuwowym
Automatyczny kocioł do spalania zrębków, trocin i peletu
110 do 4 000 kW

PYROFLEX

Kocioł z płaskim rusztem skokowym
Dostarczanie opału przenośnikiem ślimakowym, łańcuchowym lub
pneumatycznym
110 do 13 000 kW

PYROVENT

Kocioł z paleniskiem bezrusztowym
z pneumatycznym podawaniem paliwa
do spalania drobnych i suchych frakcji drewna
850 do 13 000 kW

Kompletny program

Biogazownie
do fermentacji suchej

Biogazownie do fermentacji suchej
 W
 opatentowanym procesie uzyskiwany jest wysokowartościowy biogaz
z wysokim udziałem metanu i niską zawartością siarki.
 E
 nergetyczne przetwarzanie odpadków organicznych, takich jak bioodpady,
czy pozostałości po uprawach roślin
 W
 ykorzystywanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w agregatach
kogeneracyjnych, oraz wtłaczanie uzdatnionego biogazu do sieci gazu ziemnego
 P
 rodukty fermentacji mogą być wykorzystywane
jako wartościowy nawóz organiczny
 A
 ktywny udział w pozyskiwaniu energii o neutralnym bilansie CO2
 W
 szystkie biogazownie BIOFerm są certyfikowane przez Instytut TÜV
i spełniają najwyższe kryteria bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji.

Obiekty referencyjne
NM-Bioenergie GmbH & Co.KG, Neuenmarkt
 E
 lektryczna moc zainstalowana: 750 kW
  Roczny przerób masy świeżej: 14 000 t
  Rodzaj masy świeżej: surowce odnawialne
  Liczba fermentorów: 8
  Cechy szczególne: lokalna sieć ciepłownicza, suszarnia zrębków

EleBiomethan GmbH, Waldmünchen
 E
 lektryczna moc zainstalowana: 840 kW
 R
 oczny przerób masy świeżej: 13 000 t
 R
 odzaj masy świeżej: odpady biologiczne
 L
 iczba fermentorów: 7
 C
 echy szczególne: mikrosieć gazownicza z kotłem Viessmann na biogaz

Helmut Busch Biogasanlage Höpfingen GmbH, Höpfingen
 E
 lektryczna moc zainstalowana: 700 kW
 R
 oczny przerób masy świeżej: 15 000 t
 R
 odzaj masy świeżej: surowce odnawialne
 L
 iczba fermentorów: 6
 C
 echy szczególne: fotowoltaika, suszarnia zrębków

Biogazownie
do fermentacji mokrej
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Biogazownie
Instalacje uzdatniania
i przesyłu biogazu

Biogazownie do fermentacji mokrej
 K
 ompletny program obsługi biogazowi – projektowanie, budowa,
serwis biologiczny i techniczny oraz prowadzenie przedsiębiorstwa
 P
 ionier w dziedzinie przemysłowego wytwarzania i uzdatniania biogazu
 Innowacyjne technologie produkcji biogazu z wykorzystaniem
roślin energetycznych, obornika i gnojowicy
 W
 łasne badania i realizacje w zakresie mikrobiologii i techniki

Obiekty referencyjne
Biogazownia rolnicza Fischbach COCCUS® Farm 185
 Z
 ainstalowana moc elektryczna: 185 kW
 W
 sad: gnojowica bydlęca, sianokiszonka, kiszonka kukurydzy, obornik świński
 U
 ruchomienie: grudzień 2009

Biogazownia Horti Padani i Scarani Piergiorgio – EUCO® Titan 1 MW
Biogazownia rolnicza, Pieve D’Olmi, Włochy
 Z
 ainstalowana moc elektryczna: 2 × 972 kW
 W
 sad: kiszonka kukurydzy, kiszonka pszenżyto, gnojowica świńska, mąka kukurydziana, nieznaczne ilości odpadów ciastek i makaronów
 U
 ruchomienie: lipiec 2009

Biogazownia Aiterhofen EUCO® TITAN 10 MW Gas
Wtłaczanie gazu do sieci przesyłowej
 M
 oc zainstalowana: 4 MWel lub 10 MWgaz
 P
 rodukcja biogazu: 2000 m3 /h
 R
 oczna produkcja gazu do sieci przesyłowej: ok. 10 mln. m3 biometanu
 Ilość wtłoczonego gazu: ok. 100 mln. kWh
 W
 łaściciel: E.ON Bioerdgas GmbH
 W
 ykorzystanie: biometan wtłoczony do sieci zostaje spalany w decentralnie
zlokalizowanych silnikach kogeneracyjnych
 W
 sad: kiszonki kukurydzy, sianokiszonka, średnioplony
 U
 ruchomienie: 2. połowa 2009 r.

Kompletny program

Pompa ciepła powietrze/woda typu
Split Vitocal 242-S

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW
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Ogrzewanie ciepłem z natury
Efektywne ogrzewanie i chłodzenie ciepłem z natury do domów prywatnych
i obiektów użytkowych
Wykorzystywanie ciepła z natury stanowi
istotny wkład w redukcję globalnych emisji
CO2. Szeroka oferta pomp ciepła zawiera
zarówno urządzenia kompaktowe do domów
pasywnych, jak również rozwiązania kaskadowe o mocach sięgających kilkuset kilowat.
Jako źródła ciepła wykorzystywane są grunt,
woda lub powietrze.

Funkcje „natural” i „active cooling”
Latem pompy ciepła solanka/woda wykorzystują niskie temperatury z głębi ziemi do chłodzenia pomieszczeń przy wyłączonym obiegu
sprężarki („natura cooling”). Dzięki AC-Box
poprzez odwrócenie pracy pompy ciepła możliwe jest aktywne chłodzenie pomieszczeń
(„active cooling”).

Bardzo ciche pompy osiągające wysokie
temperatury na zasilaniu
Przy ciśnieniu akustycznym wynoszącym
jedynie 42 dB (A) pompy ciepła Viessmann
pracują tak cicho, jak lodówka. Gwarantują wysokie wskaźniki efektywności, COP
do 4,9 oraz temperatury na zasilaniu do
70°C. Innowacyjny system RCD zapewnia
najwyższą efektywność w każdym punkcie
pracy przez cały rok. Dowodem na to jest
zintegrowana funkcja bilansowania energii,
dzięki której można sprawdzić efektywność
pozyskiwania ciepła ze środowiska.

Regulator pomp ciepła Vitotronic został ulepszony pod względem swojej funkcjonalności
i łatwości obsługi. Ponadto, dzięki modułowi
komunikacyjnemu Vitocom 100 możliwe jest
zdalne sterowanie i nadzorowanie pracy
urządzeń.
Zastosowanie komercyjne
Dla obiektów o dużym zapotrzebowaniu na
ciepło Viessmann posiada w swoim kompletnym programie wysokosprawne pompy ciepła
Vitocal o mocy grzewczej do 300 kW (jako kaskada do 1,2 MW), oraz pompy ciepła swojej
firmy-córki KWT o mocy do 2 000 kW. Są one
indywidualnie projektowane i budowane dla
każdego zastosowania.

Pompa ciepła KWT do ogrzewania
i/lub chłodzenia o mocy do 2 000 kW

Kompletny program

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

Pompy ciepła solanka/woda i woda/woda
VITOCAL 350-G

Jednostopniowa pompa ciepła
solanka/woda
7,3 i 18,3 kW
Jednostopniowa pompa ciepła
woda/woda
10,3 i 25,4 kW

VITOCAL 350-G

Dwustopniowa pompa ciepła
(Master/Slave)
Pompa ciepła solanka/woda: 14,6 do 36,6 kW
Pompa ciepła woda/woda: 20,6 do 50,8 kW

VITOCAL 343-G

Kompaktowa pompa ciepła
solanka/woda
5,9 do 10,3 kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 l
z funkcją „Solar”

VITOCAL 333-G

Kompaktowa pompa ciepła
solanka/woda
5,9 do 10,3 kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 170 l

VITOCAL 300-G

Jednostopniowa pompa ciepła
solanka/woda
5,9 do 17 kW
21,2 do 42,8 kW
Jednostopniowa pompa ciepła
woda/woda
7,9 do 23 kW
28,1 do 58,9 kW

VITOCAL 300-G

Dwustopniowa pompa ciepła (Master/Slave)
Pompa ciepła solanka/woda
11,8 do 34 kW
42,4 do 85,6 kW
Pompa ciepła woda/woda
15,8 do 46 kW
56,2 d 117,8 kW
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Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

VITOCAL 242-G

Kompaktowa pompa ciepła
solanka/woda
5,9 do 10,0 kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 l
z funkcją „Solar”

VITOCAL 222-G

Kompaktowa pompa ciepła
solanka/woda
5,9 do 10,0 kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 170 l

VITOCAL 200-G

Pompa ciepła solanka/woda
5,8 do 17,2 kW
Pompa ciepła woda/woda
7,4 do 21,8 kW

Pompy ciepła powietrze/woda
VITOCAL 350-A

Pompa ciepła powietrze/woda
Możliwość instalacji wewnątrz
lub na zewnątrz budynku
10,6 do 18,5 kW

VITOCAL 300-A

Pompa ciepła powietrze/woda
Możliwość instalacji wewnątrz
lub na zewnątrz budynku
3 do 9 kW, modulowana

Kompletny program

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

Pompy ciepła powietrze/woda typu Split
VITOCAL 242-S

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split
3 do 10,6 kW, modulowana
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 l
z funkcją „Solar”

VITOCAL 222-S

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split
3 do 10,6 kW, modulowana
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 170 l

VITOCAL 200-S

Pompa ciepła powietrze/woda typu Split
3 do 10,6 kW, modulowana

„natural/active cooling”
NC-Box
AC-Box

„natural cooling” – Box
moc chłodnicza do 5 kW
„active cooling” – Box
moc chłodnicza do 13 kW

Pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
VITOCAL 160-A

Pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
1,52 kW
Strumień objętościowy powietrza: do 250 m3 /h
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 285 l
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Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

VITOCAL 300-G

Pompa ciepła solanka/woda
jednostopniowa: 93, 123 kW
dwustopniowa: 150, 180, 246 kW

VITOCAL 350-HT

Wysokotemperaturowa pompa ciepła
do podgrzewu wody użytkowej
60 do 100 kW

Pompy ciepła o mocy do 2 000 kW
Do ogrzewania i/lub chłodzenia

System wentylacji pomieszczeń
VITOVENT 300

System wentylacji pomieszczeń
z odzyskiem ciepła i zdalnym sterowaniem
180, 300 i 400 m3 /h

Kompletny program

Kolektory próżniowe rurowe
Vitosol 200-T

Energia słoneczna
Fotowoltaika
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Darmowa energia słoneczna w Twoim domu
Kolektory słoneczne są idealnym uzupełnieniem przyjaznego dla środowiska podgrzewu
wody użytkowej i wspomagania ogrzewania.
Słońce jest źródłem energii szczególnie przyjaznym dla środowiska naturalnego. Energia
słoneczna w połączeniu ze wszystkimi sposobami ogrzewania pozwala oszczędzić na
kosztach ogrzewania i wnosi istotny wkład
w ochronę środowiska. Dlaczego? Energia słoneczna jest darmowa, uniezależnia
jej odbiorców od innych źródeł energii oraz
przyczynia się do ochrony klimatu.
Instalacje kolektorów słonecznych, które
obok podgrzewu wody użytkowej wspomagają ogrzewanie budynku, cieszą się rosnącą
popularnością. W połączeniu z nowoczesnym kotłem kondensacyjnym zapewniają
ekonomiczne i przyszłościowe zaopatrzenie
budynku w ciepło – do 35% oszczędności
na łącznych kosztach ogrzewania. Każdy,
kto dzisiaj modernizuje lub też buduje nową
instalację grzewczą, nie może obyć się bez
kolektorów słonecznych.
Firma Viessmann jest jednym z wiodących
producentów instalacji solarnych z ponad
trzydziestoletnim doświadczeniem w tej
dziedzinie.
Szczególnie wydajne kolektory
wysokiej jakości
Kolektory słoneczne są idealnym uzupełnieniem każdego systemu grzewczego. Szczególnie ekonomiczne i o uniwersalnym zastosowaniu są kolektory płaskie. Wykorzystywane są
przede wszystkim do podgrzewu wody użytkowej. Solidna konstrukcja ramy, odporna na
uszkodzenia obudowa oraz skuteczna i trwała
izolacja cieplna kolektorów zapewniają ich niezawodność i wysokie uzyski cieplne w długiej
perspektywie użytkowania. W celu integracji
z pokryciem dachowym, kolektory płaskie
dostępne są we wszystkich kolorach RAL.
Wspomaganie ogrzewania energią solarną
Próżniowe kolektory rurowe, oprócz podgrzewu wody użytkowej, służą często do
wspomagania ogrzewania lub klimatyzacji. Nawet przy niewielkim nasłonecznieniu osiągają
wysokie uzyski energii. Rury kolektora można
obracać wokół własnej osi, dzięki czemu

można je bez problemu ustawić optymalnie
w kierunku słońca.
Łatwy montaż
Wszystkie kolektory płaskie i próżniowe
posiadają łatwy i jednolity system montażu przy użyciu wysokiej jakości połączeń
wtykowych wykonanych z rur karbowanych
ze stali nierdzewnej. Różnorodne opcje
montażu umożliwiają integrację kolektorów
z dowolną architekturą budynku. Doskonale
do siebie dopasowane komponenty systemu,
począwszy od kolektora słonecznego, poprzez
podgrzewacze wody, na urządzeniu grzewczym skończywszy, gwarantują wysokie
bezpieczeństwo eksploatacji i maksymalną
efektywność.
Wytwarzanie energii elektrycznej
ze słońca
Słońce można również wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej. Za pomocą
wysokosprawnego systemy składającego
się z wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, sprawdzonego i trwałego systemu
mocowań oraz odpowiedniego inwertera,
można pozyskać dużo energii elektrycznej
z promieni słonecznych. Instalacja modułów
fotowoltaicznych o powierzchni ok. 10m2
jest w stanie dostarczyć energię elektryczną
w ilości odpowiadającej średniemu rocznemu
jej zużyciu na osobę.
Instalacja ogniw fotowoltaicznych

Kompletny program

Energia słoneczna
Fotowoltaika

Kolektory płaskie
VITOSOL 300-F

Wysokosprawny kolektor płaski
Powierzchnia absorbera 2,3 m2

VITOSOL 200-F

Kolektor płaski
Powierzchnia absorbera 2,3 m2 lub 4,76 m2

VITOSOL DIS

Wielkopowierzchniowy kolektor płaski
Powierzchnia absorbera 4,76 m2 lub 9,52 m2

VITOSOL 100-F

Kolektor płaski
Powierzchnia absorbera 2,3 m2
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Energia słoneczna
Fotowoltaika

Kolektory próżniowe rurowe
VITOSOL 300-T

Kolektor próżniowy rurowy
działający na zasadzie „Heatpipe”
Powierzchnia absorbera: 2 lub 3 m2

VITOSOL 200-T

Kolektor próżniowy rurowy
działający na zasadzie „Heatpipe”
Powierzchnia absorbera: 2 lub 3 m2

Fotowoltaika
VITOVOLT 200

Moduły fotowoltaiczne
Moc modułu: 190 do 240 Wp

Kompletny program

Pojemnościowe
podgrzewacze wody

Program podgrzewaczy Vitocell marki Viessmann oferuje
urządzenia idealnie dopasowane do każdego kotła grzewczego lub systemu solarnego.
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Komfort ciepłej wody dla każdych potrzeb
Program pojemnościowych podgrzewaczy Vitocell jest doskonałym uzupełnieniem
naszych urządzeń grzewczych, przekonuje szybkim i łatwym sposobem montażu
Najbardziej efektywny sposób ogrzewania
wody użytkowej składa się z kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.). Duża wydajność ciepłej wody, nieznaczne straty ciepła i wysoka
sprawność gwarantują komfort, ekonomiczną
i bezpieczną eksploatację, co czyni cały system interesującym rozwiązaniem dla sporej
grupy użytkowników.
Odpowiedni podgrzewacz dla każdego
Szeroka gama podgrzewaczy pojemnościowych i zasobników marki Viessmann spełnia
każde potrzeby i wymogi komfortu przy ogrzewaniu wody użytkowej i wspomaganiu ogrzewania. Nasza oferta obejmuje podgrzewacze
i zasobniki o pojemności od 120 do 1 000 litrów, mono- i biwalentne i stojące pod lub
obok urządzenia grzewczego.
Higieniczne zaopatrzenie w wodę
użytkową
Podgrzewacze Vitocell typu 100 posiadają
pewne i trwałe zabezpieczenie przed korozją
w postaci emaliowanej powłoki Ceraprotect
i zajmują czołowe miejsce wśród emaliowanych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u.
Podgrzewacze Vitocell klasy 300 z odpornej
na korozję stali nierdzewnej spełniają najwyższe wymogi higieniczne. Dzięki swym właściwościom stal nierdzewna znajduje zastosowanie również w kuchniach, laboratoriach,
szpitalach i przemyśle spożywczym. Jednolita powierzchnia stali nierdzewnej zachowuje
swe nienaganne właściwości higieniczne
nawet po wieloletnim użytkowaniu.

Duże powierzchnie wymiany ciepła podgrzewaczy Vitocell sięgają aż do dna zbiornika,
co gwarantuje równomierne ogrzewanie
wody w całej objętości podgrzewacza. Dla
łatwego uruchamiania i niezakłóconej pracy
wężownice grzewcze zostały umieszczone
w taki sposób, że zapewnione jest ich łatwe
odpowietrzanie i całkowite opróżnianie.
Perfekcyjna całość
Dzięki dopasowanym rozwiązaniom systemowym kocioł grzewczy i pojemnościowy
podgrzewacz wody tworzą optymalną całość,
łatwą i szybką w montażu. Zachęcamy do
skorzystania z szerokiej oferty podgrzewaczy
wody marki Viessmann. Nasz cel to higieniczne, komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie
wody użytkowej. I zadowolenie naszych
Klientów.

Vitocell 300 z nierdzewnej stali
szlachetnej

Kompletny program

Pojemnościowe
podgrzewacze wody

VITOSOLAR 300-F

Kompaktowa centrala do solarnego podgrzewu
wody użytkowej i wspomagania ogrzewania,
z gazowym kotłem kondensacyjnym
Znamionowa moc grzewcza: 3,8 do 35kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika buforowego: 750 l

VITOCELL 360-M

Multiwalentny zasobnik buforowy wody grzewczej
ze zintegrowanym podgrzewaczem wody użytkowej
i wymiennikiem solarnym z systemem ładowania warstwowego
Pojemność zbiornika: 750 lub 950 l

VITOCELL 340-M

Multiwalentny zasobnik buforowy wody grzewczej
ze zintegrowanym podgrzewaczem wody użytkowej
i wymiennikiem solarnym
Pojemność zbiornika: 750 lub 950 l

VITOCELL 300-B

Biwalentny pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 300 lub 500 l

VITOCELL 300-V

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika:  130, 160, 200, 300 i 500 l

VITOCELL 300-W

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 160 i 200 l

VITOCELL 300-H

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 160, 200, 350 i 500 l
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VITOCELL 140-E
VITOCELL 160-E

Zasobnik buforowy wody grzewczej
ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła
z lub bez systemu ładowania warstwowego
Pojemność zbiornika: 750 i 950 l
Wymiary zasobnika dostosowane do standardowych drzwi

VITOCELL 100-U
VITOCELL 100-W

Biwalentny pojemnościowy
podgrzewacz wody użytkowej
– z modułem typ SM1 do sterowania instalacją
solarną przez regulator kotła grzewczego
– z regulatorem solarnym Vitosolic 100 (typ SD1)
Pojemność zbiornika: 300 l

VITOCELL 100-B

Biwalentny pojemnościowy
podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 300, 400 i 500 l

VITOCELL 100-V

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika:
– ustawienie obok urządzenia grzewczego
160, 200, 300, 500, 750, 1000 l
– we współpracy z pompą ciepła: 390 l
– we współpracy z instalacją solarną: 200, 300, 390 l

VITOCELL 100-W

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika:
– ustawienie pod urządzeniem grzewczym: 120 i 150 l
– ustawienie obok urządzenia grzewczego: 160, 200 i 300 l
– biwalentny: 300 i 400 l

VITOCELL 100-H

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 130, 160 i 200 l

VITOCELL 100-L

Zasobnik wody użytkowej w systemie
ładowania przez zewnętrzny wymiennik ciepła
Pojemność zbiornika: 500, 750 i 1000 l

VITOCELL 100-E

Zasobnik buforowy wody grzewczej
Pojemność zbiornika: 200, 400, 750 i 950 l
Wymiary zasobnika dostosowane do standardowych drzwi

Kompletny program

Technika regulacji

Jednolity system regulacji w zakresie
mocy od 1,5 do 2 000 kW
Wraz z rosnącymi wymogami wobec efektywnych, wielofunkcyjnych i przyjaznych
w użytkowaniu systemów grzewczych, coraz większe znaczenie ma system regulacji.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
firma Viessmann oferuje spójny program
regulatorów Vitotronic 200/300 dla kotłów
małej i średniej mocy, kotłów wiszących
oraz pomp ciepła.

Regulatory Vitotronic dla wszystkich
kotłów małej/średniej mocy, kotłów
wiszących i pomp ciepła

W zasięgu wzroku: tryb pracy
i wymagana temperatura pomieszczenia
W nowym, czytelnym regulatorze Vitotronic,
najważniejsze funkcje obsługowe, takie jak
tryb pracy czy zadana temperatura pomieszczenia można odczytać bezpośrednio na
wyświetlaczu. Wygodną funkcją jest poza
tym graficzne przedstawienie aktualnego
stanu instalacji grzewczej. Z poziomu obsługi
dostępne jest intuicyjne menu o przejrzystej
strukturze i kolejne funkcje nastaw regulatora.
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Olejowe/gazowe
kotły grzewcze

Pompy ciepła

Vitotronic 200
Typ HO1B z
– Vitodens 200-W
– Vitodens 300-W
– Vitodens 2x2-F
– Vitodens 3x3-F
– Vitodens 222-W
– Vitosolar 300-F

Vitotronic 200
Typ WO1B z
– Vitocal 2xx-S
– Vitocal 2x2-G
– Vitocal 3x3-G

Vitotronic 200
Typ KW6B z
– Vitocrossal 300
– Vitoladens 300-C

Vitotronic 200
Typ K01B z
– Vitola 200
– Vitoladens 300-T
Vitotronic 200
Typ K02B z
– Vitorond 100/111
– Vitorondens 200-T

Vitotronic 200
Typ WO1B z
– Vitocal 200-G
– Vitocal 300-G

Vitotronic 200
Typ GW1B
Vitotronic 300
Typ GW2B z
– Vitocrossal 200/300
– Vitoplex 100/200

Vitotronic 200
Typ WO1B z
– Vitocal 300-A
– Vitocal 350-A

Nowe typy regulatorów Vitotronic

Obsługa za pomocą menu
Obsługa regulatora za pomocą menu
jest łatwa i intuicyjna dzięki zastosowaniu
dużego i podświetlanego wyświetlacza graficznego. W każdej chwili można skorzystać
z pomocy naciskając przycisk „?”. Funkcje
specjalne, jak krzywe grzewcze, uzysk solarny
i czasy załączania prezentowane są w formie
graficznej.
Zintegrowana funkcja regulacji instalacji
solarnej
Regulator Vitotronic 200 posiada funkcje regulacji do trzech obiegów grzewczych: dwóch
obiegów z zaworami mieszającymi, jednego
obiegu bez mieszacza, oraz sterowania pracą
instalacji solarnej. Dzięki modułowi SM1
regulator każdego kotła olejowego i gazowego
może sterować pracą instalacji solarnej do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej i do
wspomagania centralnego ogrzewania.
Większa efektywność dzięki blokadzie
dogrzewania
W systemach grzewczych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewu c.w.u.
funkcja blokady dogrzewania wody użytko-

wej przez urządzenie grzewcze zwiększa
ich efektywność. Kocioł czeka aż kolektory
zagrzeją wodę, włącza się dopiero wówczas,
gdy temperatura wody w zasobniku spadnie
poniżej wartości minimalnej.
Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K
Regulator Vitotonic 300-K został pomyślany
dla instalacji wielokotłowych i kaskad gazowych kotłów wiszących. Dla odpowiednich
zastosowań regulator jest dostarczany w
wersji do zabudowy w szafie sterowniczej.
Po włączeniu, na ekranie regulatora prezentowany jest, w formie przejrzystej grafiki, aktualny status instalacji z maksymalnie ośmioma
kotłami Vitodens 200-W. Opcjonalnie regulator może zostać wyposażony w dodatkowe
funkcje regulacji dla maksymalnie dwóch
zaworów mieszających. Wygodną obsługę
regulatora Vitotronic 200 z dowolnego miejsca
w budynku zapewniają przewodowe moduły
zdalnego sterownia Vitotrol 200 i Vitotrol 300
oraz ich radiowy odpowiednik Vitotrol 200-RF.

Kompletny program

Przegląd systemu

Kotły małej mocy/kotły wiszące/pompy ciepła
Vitotronic 100
Regulator kotła sterowany temperaturą
pomieszczenia do pracy z podwyższoną
temperaturą wody w kotle, ze zintegrowanym systemem diagnostycznym i regulacją
temperatury pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. (nie dotyczy pomp ciepła)

Regulator

Zastosowanie

Vitotronic 100

1 obieg grzewczy bez mieszacza,
z regulacją temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

Vitotronic 200
Regulator kotła sterowany pogodowo dla
jednego bezpośredniego obiegu grzewczego i do dwóch obiegów grzewczych

ATS

z mieszaczami
Vitotronic 200

1 obieg grzewczy bez mieszacza i do 2 obiegów
z mieszaczami, z regulacją temperatury c.w.u.

Kotły średniej mocy
Vitotronic 100
Regulator kotła do pracy z podwyższoną
temperaturą wody w kotle, dla instalacji
jednokotłowej, do eksploatacji z palnikiem
dwustopniowym lub modulowanym
Vitotronic 100, typ GC1B

Vitotronic 200/300
Regulator kotła sterowany pogodowo dla
instalacji jednokotłowej,  do eksploatacji z
palnikiem dwustopniowym lub modulowanym                                       
Vitotronic 300: posiada zakres funkcji regulatora Vitotronic 200 z możliwością dodatkowego
sterowania dwóch obiegów grzewczych z
mieszaczami

1 obieg grzewczy bez mieszacza

ATS

Vitotronic 300, typ GW2B

1 obieg grzewczy bez mieszacza/do 2 obiegów
grzewczych z mieszaczami, z regulacją
temperatury podgrzewacza

Vitotronic 300-K
Regulator kaskadowy sterowany pogodowo
do obsługi maksymalnie czterech kotłów
średniej mocy lub do ośmiu kotłów wiszących w układach kaskadowych

ATS

Vitotronic 300-K, typ MW1B

do 2 obiegów grzewczych z mieszaczami,
z regulacją temperatury podgrzewacza

Vitotronic 200-H
Regulator obiegu grzewczego do montażu
naściennego lub w szafie sterowniczej
HK1 = 1 obieg z mieszaczem
HK3 = 3 obiegi z mieszaczem w jednym
budynku

Vitotronic 200-H, typ HK3B

do 98 obiegów grzewczych
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Wyposażenie dodatkowe
Solarny moduł regulacyjny

Wyposażenie dodatkowe regulatorów Vitotronic 100
i Vitotronic 200 dla wszystkich kotłów olejowych i gazowych,
gazowych kotłów wiszących i regulatorów kaskadowych
– regulacja podgrzewu c.w.u. i układu wspomagania
instalacji grzewczej z instalacji solarnej
– rozszerzenie funkcji w obudowie naściennej

Moduł mieszacza

Wraz z pojawieniem się w ofercie solarnego modułu
regulacyjnego w nowej obudowie, dostosowano również
istniejący zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego
z mieszaczem do nowego wzornictwa. Dostępne wersje:
do montażu naściennego i bezpośrednio na mieszaczu

Divicon

Rozdzielacz obiegu grzewczego
– kompletnie zmontowany
– DN ¾”, 1” i 1¼” (do 2,5 m3 /h)
– w ysokowydajna pompa obiegu grzewczego Wilo lub
Grundfos, opcjonalnie pompa dwustopniowa
– wstępnie zmontowana jednostka z pompą obiegu
grzewczego i napędem mieszacza
– podłączenie z systemem grzewczym z wyprowadzonym
gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
– izolacja cieplna zgodnie z normą EnEV 2009

VITOSOFT 300

Oprogramowanie Vitosoft 300 opracowane na potrzeby
czynności serwisowych, pierwszego uruchomienia
i diagnostyki urządzeń grzewczych. Vitosoft 300 umożliwia
szybki przegląd instalacji i wprowadzanie ustawień regulatora. Konfiguracja może być przeprowadzona zarówno online,
bezpośrednio przy instalacji, jak i w trybie offline, np. z biura.
Możliwy wydruk raportu.

Kompletny program

Zdalne sterowanie

pracownicy serwisu, poprzez łącze LAN/DSL
mają możliwość komunikacji z systemem
grzewczym i dzięki temu świadczenia dodatkowych usług serwisowych i konserwacyjnych.
Zdalne sterowanie radiowe Vitotrol 300-RF
Nowa, radiowa jednostka zdalnej obsługi
Vitotrol 300-RF zapewnia użytkownikowi
stały dostęp do obsługi swojego systemu
grzewczego. Duży kolorowy wyświetlacz
dotykowy i przejrzyste pola przycisków sprawiają, iż zdalna obsługa jest jeszcze prostsza
od obsługi samego regulatora kotła. Vitotrol
300-RF, gdy nie jest używany umieszcza się
na podstawce ładowarki w mieszkaniu.
Do współpracy ze zdalnym sterowaniem Vitotrol 300-RF, regulator Vitotronic 200 musi być
wyposażony w bazę radiową (tylko w zakresie
dostawy kotła Vitodens 300-W, 11 kW). Vitotrol 300-RF nie wymaga prowadzenia kabli,
dlatego też nadaje się idealnie do modernizacji
instalacji grzewczych.

Radiowe zdalne sterowanie z ekranem dotykowym Vitotrol 300 RF

Na wyświetlaczu dotykowym Vitotrol 300-RF
można obsługiwać maksymalnie trzy obiegi
grzewcze z funkcjami ustawiania programu
roboczego, temperatury zadanej pomieszczeń, trybu „Party” i oszczędnościowego,
programu wakacyjnego i czasów przełączania.
Przy wpiętej instalacji kolektorów słonecznych
wyświetlany jest również uzysk energii solarnej w formie graficznej.

Zdalne sterowanie radiowe
Vitotrol 200-RF

Aplikacja Vitotrol do obsługi systemu grzewczego przez Smartfon

Aplikacja Vitotrol
Do obsługi instalacji grzewczych za pomocą
urządzeń typu Smatfon (iPhone i Android)
oraz iPad i iPod-Touch dostępna jest aplikacja
Vitotrol. W tym celu konieczne jest wyposażenie regulatora Vitotronic nowego kotła
Vitodens 300-W (1,9 do 11 kW) w dodatkowy interfejs LAN, Vitocom 200 i połączenie
go z domowym routerem DSL. Konfiguracja
routera DSL nie jest wymagana. Komunikaty
z kotła przesyłane są jako wiadomości e-mail
bezpośrednio na Smartfonie
Za pomocą aplikacji Vitotrol możliwe jest
sterowanie maksymalnie trzema obiegami
grzewczymi. Aplikacja jest komfortowym
narzędziem obsługi systemu grzewczego nie
tylko dla użytkownika instalacji. Profesjonalni

Zdalne sterowanie radiowe Vitotrol 200-RF
Vitotrol 200-RF jest prostą jednostką zdalnej
obsługi do montażu naściennego. Nadaje się
doskonale do istniejących instalacji, gdyż nie
wymaga prowadzenia dodatkowych kabli.
Wymaga jedynie zastosowania bazy radiowej, dostępnej jako osprzęt dodatkowy.
Na dużym wyświetlaczu Vitotrol 200-RF
łatwo można odczytać aktualne dane, jak
temperatura pomieszczenia, temperatura
zewnętrzna oraz program roboczy. Do wyboru
trybu „Party” lub programu oszczędnościowego służą osobne przyciski. Do zmiany temperatury wymaganej czy programu roboczego
służą przyciski krzyżowe. Jednostka zdalnej
obsługi przewidziana jest dla jednego obiegu
grzewczego.
W celu rozbudowy systemu radiowego sterowania, dostępny jest opcjonalnie czujnik
temperatury zewnętrznej zasilany energią
słoneczną.

Zdalne sterowanie – przegląd oferty
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APLIKACJA VITOTROL

Obsługa systemu grzewczego w domu i poza nim przy użyciu
urządzeń typu iPhone/iPad oraz Smartfon i Android. Zakres
dostępnych funkcji analogiczny do Vitotrol 300. Podłączenie
systemu grzewczego do Internetu poprzez Vitocom 200 (konieczny DSL). Dostępny w aplikacji numer telefonu do serwisu.

VITOTROL 300-RF

Zakres funkcji jak w zdalnym sterowaniu Vitotrol 300.
Ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. Stacja
bazowa do ustawienia modułu w pomieszczeniu. Moduł
wyjmowany do ręcznej obsługi; komunikacja radiowa

VITOTROL 300

Regulacja jednego do maksymalnie trzech obiegów
grzewczych w zakresie nastaw:
– zadanej i zredukowanej temperatury pomieszczenia,
temperatury c.w.u., wyboru trybu pracy
(program wakacyjny, oszczędnościowy i „Party”)
– czasów przełączania dla jednego do maksymalnie trzech
obiegów grzewczych, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.
i pompy cyrkulacyjnej
– podświetlany ekran graficzny
– czujnik temperatury pomieszczenia dla sterownia
temperaturą pomieszczenia (tylko dla jednego
obiegu grzewczego z mieszaczem)

VITOTROL 200-RF

Zakres funkcji jak w Vitotrol 200. Komunikacja z regulatorem
Vitotronic poprzez bazę radiową. Opcjonalnie radiowy czujnik
temperatury zewnętrznej zasilany energią słoneczną.

VITOTROL 200

Regulacja jednego obiegu grzewczego w zakresie nastaw:
– temperatury zadanej pomieszczenia i wyboru programu pracy
– przyciski wyboru trybu oszczędnościowego i „Party”
– w yświetlacz do prezentacji wartości temperatur zewnętrznej
i pomieszczenia oraz aktualnego trybu pracy
– czujnik temperatury pomieszczenia dla sterowania temperaturą pomieszczenia (wyłącznie dla obiegu grzewczego z mieszaczem)

VITOHOME 300

Radiowy system sterowania automatyką w budynku dla zwiększenia efektywności energetycznej i komfortu obsługi poprzez
połączenie z regulatorem Vitotronic.
Vitohome 300 automatycznie zapewnia wymaganą temperaturę
– w każdym pomieszczeniu i o każdej porze dnia i nocy.

Kompletny program

Profesjonalny nadzór dla dostawców
ciepła, firm serwisowych i miejskich
zakładów energetycznych

Systemy komunikacji
TeleControl – zdalny monitoring i obsługa
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Wszystko pod kontrolą – również na odległość
Systemy TeleControl firmy Viessmann są innowacyjnymi rozwiązaniami, które zapewniają
możliwość przesyłania danych z instalacji grzewczych w ramach wszystkich popularnych
systemów komunikacji: przewodowych i bezprzewodowych.

Zdalna obsługa z każdego miejsca
i o każdej porze
Za pomocą Vitodata i Vitocom, kotły olejowe, gazowe i na pelety oraz pompy ciepła
firmy Viessmann mogą być w łatwy sposób
nadzorowane i obsługiwane przez Internet,
praktycznie z każdego miejsca na świecie.
Ten elastyczny i mobilny system sterowania
oszczędza użytkownikowi dużo czasu i zbędnych kilometrów na dojazdy.

TeleControl
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Nowoczesne środki komunikowania się nie są
dzisiaj niczym zaskakującym. Telefony komórkowe, Internet czy Smartfony ułatwiają wzajemną komunikację, nie tylko między ludźmi,
lecz także pomiędzy człowiekiem i techniką.
Ta wszechobecność nowoczesnej technologii
w codziennym życiu otwiera nowe możliwości
– dla instalacji grzewczych firmy Viessmann
jest nią system TeleControl z modułami telekomunikacyjnymi Vitodata i Vitocom.

VITODATA 100
Server

VITOCOM 100

VITODATA 300
Server

VITOCOM 300
Typ LAN2

VITOCOM 200

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

VITOSOFT 300

Zdalna obsługa agregatów kogeneracyjnych Vitobloc
Zdalne kontrolowanie i obsługa jest możliwa,
oprócz urządzeń grzewczych z regulatorem
Vitotronic, również dla agregatów kogeneracyjnych Vitobloc za pomocą systemu Vitodata 300. W rezultacie dostępna jest jednolita
i wspólna wizualizacja pracy urządzeń wytwarzających energię cieplną i elektryczną.
Integracja z siecią poprzez router DSL
W obszarze systemów TeleControl coraz
większe znaczenie zyskuje przesyłanie
danych poprzez media szerokopasmowe,
w szczególności poprzez DSL. Ponieważ dostęp do Internetu DSL oferowany jest z reguły
jako stałe łącze, a system TeleControl może
być zintegrowany z Internetem, jest to również korzystny finansowo sposób przesyłania
danych. To właśnie ta metoda komunikacji
w instalacjach z systemem TeleControl będzie odgrywać w przyszłości znaczną rolę.
Aby system działał, konieczna jest komunikacja z serwerem Vitodata poprzez moduł
Viticom 300 LAN. Nie wymaga ona jednak
ręcznej konfiguracji. Dzięki szybkiej wymianie

VITOSOFT 300

VITOHOME 300/
VITOGATE 200

ServiceControl

Homeautomation

Systemy TeleControl marki Viessmann to idealne rozwiązanie zdalnego monitoringu i sterowania instalacją grzewczą
– zarówno w domach jednorodzinnych i letniskowych, jak
i dużych budynkach mieszkalnych.

danych i niskim kosztom eksploatacji, system
komunikacji TeleControl stwarza nowe możliwości efektywnego nadzoru i regulacji
instalacji grzewczej na odległość oraz jej
optymalizacji.
Przegląd zalet Vitocom 300 LAN:
 Przeznaczony do wszystkich urządzeń
grzewczych z regulatorem Vitotronic i agregatów kogeneracyjnych Vitobloc
 Łatwa komunikacja z systemem Vitodata
poprzez router DSL i Internet
 Stałe łącze DSL zwalnia z dodatkowych
kosztów
 Pewne przesyłanie danych dzięki bezpiecznemu połączeniu https
 Łatwa i szybka konfiguracja

Building Automation

Kompletny program

Systemy komunikacji
TeleControl – zdalny monitoring i obsługa

Zdalny monitoring
VITOCOM 300
VITODATA 300

Profesjonalny nadzór i optymalizacja instalacji grzewczych
dla dostawców ciepła, firm serwisowych i miejskich zakładów
energetycznych. Liczne funkcje obsługowe jak: ustawienie
czasów załączania, kodowanie, wprowadzanie wartości
żądanych (norma/odchylenie) oraz odczyt aktualnego trybu
pracy. Prezentacja zużycia energii do celów rozliczeniowych.
Komunikaty o usterkach przekazywane są do firmy serwisowej
przez SMS, fax lub e-mail.

VITOCOM 300
Typ LAN

Łatwa komunikacja z systemem Vitodata 300 poprzez router
DSL i Internet. Pewne przekazywanie danych dzięki bezpiecznemu połączeniu internetowemu https

VITOCOM 200
VITODATA 100

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie zdalnej obsługi oparte na
połączeniu z Internetem. Opracowane dla potrzeb prywatnego
budownictwa mieszkaniowego, niedużych obiektów usługowych i użyteczności publicznej. Komfortowe funkcje obsługowe jak ustawienie czasów załączania, programów wakacyjnego
i roboczego oraz odczyt temperatur. Komunikaty przekazywane
są bezpośrednio do autoryzowanego serwisu przez SMS lub
e-mail.

VITOCOM 100

Zdalny nadzór dla domów jedno- i wielorodzinnych lub budynków sezonowych jak domy letniskowe. Na życzenie instalacja
grzewcza może być zdalnie nadzorowana przez profesjonalną
firmę serwisową. Komunikaty przekazywane są użytkownikowi
lub firmie serwisowej przez SMS.

VITOGATE 200

Vitogate 200 zapewnia wymianę danych pomiędzy
regulatorem instalacji grzewczej Vitotronic i systemami
automatyki domowej (standard KNX/EIB)
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Przegląd zalet i funkcji
Vitocom 100

Vitocom 200
Vitodata 100

Vitocom 300
Vitodata 300

Użytkownik
– Dostawca ciepła
– Autoryzowana firma serwisowa
– Użytkownik instalacji

–
n
n

–
n
n

n
n
n

System grzewczy
– kotły małej mocy
– kotły wiszące
– kotły średniej mocy
– pompy ciepła
– V itoligno 300-P
– urządzenia kompaktowe
– agregaty kogeneracyjne

n
n
n
n
n
n
–

n
n
n
n
n
n
–

–
n
n
n
n
n
n

Interfejs komunikacyjny
– telefon komórkowy
– telefon analogowy
– ISDN
– sieć IP/LAN

n
–
–
–

n
–
–
–

n
n
n
n

Wejście i wyjście
– wejście cyfrowe
– w yjścia cyfrowe
– wejścia analogowe
– interfejs M-BUS

n
–
–
–

2
n
–
–

28 3)
5 3)
16 3)
n

Urządzenie obsługujące
– telefon komórkowy
– Smartfon/PDA
– P C

n1)
n1)
*

–
–
n

–
–
n

Funkcje obsługowe
– w ybór trybu pracy
– czasy załączania
– program wakacyjny
– wartości zadane (norma/odchylenie)
– odczyt trybów pracy i temperatur
– kodowanie
– optymalizacja

n
*
*
*
*
–
–

n
n
n
n
n
**
**

n
n
n
n
n
n
n

Przekazywania komunikatów poprzez:
– SMS
– Fax
– e -mail

n
n 2)
*

n
**
n

n
n
n

n Funkcja dostępna
* Funkcja dostępna z Vitodata 100 lub Vitodata 300
** Funkcja dostępna z Vitodata 300
1)

Tylko SMS

2)

Dla sieci komórkowej z dołączoną kartą SIM (konwersja SMS na fax)

3)

W połączeniu z modułami rozszerzającymi

Kompletny program

Zdjęcie lewe:
Grzejnik łazienkowy Standard, łukowy,
z przyłączem środkowym, kolor chrom
Zdjęcie prawe, górne:
Grzejnik uniwersalny typu 21 z głowicą
termostatyczną SH Diamant Plus
Zdjęcie lewe, dolne:
Montaż rury ViPEX do płyty izolacyjnej
za pomocą spinek. Nadrukowany na
płytę raster ułatwia dokładny montaż

Vitoset
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Kompletny osprzęt systemowy Viessmann –
wszystko z jednej ręki
Vitoset to obszerny program osprzętu do budowy kompletnej instalacji grzewczej
– wszystko od jednego producenta.
W ramach programu Vitoset firma Viessmann
oferuje wszelkie komponenty potrzebne do
wyposażenia instalacji grzewczych w budynku. Każdy produkt Vitoset spełnia przy tym
najwyższe wymogi jakościowe. Cały program
jest idealnie dopasowany do pozostałych produktów Viessmann. Inaczej mówiąc: wszystkie produkty Viessmann pasują wzajemnie
do siebie i są bezpieczne, łatwe i szybkie
w montażu.
Nasz system – Twoja korzyść
Nasze firmy partnerskie czerpią korzyść nie
tylko z wysokich standardów jakościowych
urządzeń. Program Vitoset ułatwia pracę,
oszczędza czas i pieniądze w obszarach
zamówień, dostaw i serwisu. Kompletne
pakiety, jak np. kotły olejowe z dopasowanym osprzętem w postaci filtrów oleju,
naczynia przeponowego, zaworu do napełniania i odpowietrzenia, mają u nas tylko jeden
numer zamówieniowy.
Wszystkie elementy osprzętu można w sposób wyjątkowo łatwy i szybki zamówić przez
telefon, fax lub Internet, dostawa realizowana
jest z jednego miejsca. Dzięki rozbudowanej
sieci oddziałów firmy Viessmann, towar dostarczany jest w krótkim terminie.
Viessmann Vitoset to kompletny program dla
ogrzewania. Po prostu wszystko – w jednym
systemie. To korzyść dla każdego partnera
handlowego Viessmann.
Magazynowanie paliwa
 Zbiorniki oleju o poj. 620 do 1 500 l
 Osprzęt zbiorników oleju
 Filtry oleju
 Silosy na pelet
Wytwarzanie ciepła
 Przeponowe naczynia wyrównawcze
dla instalacji grzewczych w układzie
zamkniętym, kolor: Vitosrebrny, naczynia
o poj. 25 do 140 l dostępne również
w kolorze białym (RAL 9010)
 Armatura odcinająca, zawory
bezpieczeństwa, odpowietrzenia

 Stacje uzdatniania wody
 Systemy odprowadzania spali ze stali
nierdzewnej, jedno – i dwuścienne
Przygotowanie c.w.u.
 Filtry wody użytkowej
 Przeponowe naczynia wyrównawcze
dla instalacji c.w.u.
 Pompy cyrkulacyjne
 Membranowe zawory bezpieczeństwa
dla zamkniętych podgrzewaczy c.w.u.
 Moduły do przepływowego podgrzewu
c.w.u.
Rozdział ciepła
 Armatura odcinająca, zawory zwrotne
 Sprzęgła hydrauliczne
 Mieszacze obiegów grzewczych
 Płytowe wymienniki ciepła dla instalacji
pomp ciepła
 Węzły ciepłownicze dla sieci lokalnych
Oddawanie ciepła
 Grzejniki uniwersalne, płytowe
i łazienkowe
 Osprzęt do grzejników
 System ogrzewania podłogowego

Kompletny program

Vitoset – grzejniki uniwersalne
i łazienkowe

Grzejniki uniwersalne i łazienkowe atrakcyjna
i kompaktowa forma
Wysoka wydajność i nowoczesna technika – grzejniki z programu Viessmann Vitoset
to najwyższej jakości produkty spełniające najwyższe wymagania

prospektu lub informacji na stronie internetowej. Dlatego najlepiej polegać na produkcie
pochodzącym od renomowanego producenta,
oferującego wysoką jakość, sprawdzone
rozwiązania systemowe i bezpieczeństwo
eksploatacji.
Grzejniki uniwersalne zaspokajają najwyższe
wymagania. Są przy tym idealnym uzupełnieniem dla nowoczesnych urządzeń grzewczych.
Wyróżniają się spokojnym, neutralnym wzornictwem, dobrze wyglądają zarówno w
biurach, jak i w pomieszczeniach mieszkalnych.
Szeroki asortyment i duża wydajność cieplna
przy umiarkowanej cenie czynią je naprawdę
uniwersalnym rozwiązaniem dla ogrzewania
pomieszczeń we wszystkich typach budynków.

Grzejniki firmy Viessmann – kształtne elementy do indywidualnej
aranżacji każdego pomieszczenia

Grzejniki uniwersalne o eleganckim wyglądzie z wysokowartościowym lakierem
Jakość grzejnika poznaje się po wysokowartościowym, trwałym lakierze. Grzejniki
uniwersalne, o wysokiej wydajności cieplnej
i neutralnym wyglądzie, nadają się równie
dobrze do pomieszczeń mieszkalnych, jak
i biurowych. Z punktu widzenia kosztów
inwestycyjnych, stanowią one interesującą
alternatywę, wobec grzejników płaskich. Tak
w pomieszczeniach świeżo odnowionych, jak
i nie, grzejniki uniwersalne, w białym odcieniu
RAL 9016, integrują się harmonijnie z każdym
otoczeniem.
Grzejniki uniwersalne można czyścić bardzo
łatwo, co jest bardzo ważne dla alergików.
Do gruntownego oczyszczenia grzejnika wystarczy po prostu zdjąć kratkę przykrywającą.
Grzejniki stalowe wyglądają podobnie, ale
różnią się jakością wykonania, jakością powłoki
lakierniczej i możliwościami montażu. Trudno
czasem wychwycić te różnice, niezależnie od
tego, czy możemy dotknąć grzejnika, czy
musimy podjąć decyzję tylko na podstawie

Grzejniki łazienkowe – prostota i elegancja
Od dawna łazienka nie jest już tylko miejscem
codziennego użytku. Ważne stały się odpoczynek i odprężenie, a indywidualne urządzenie
łazienki stało się częścią jakości życia. Przyjemnego ciepła dostarczają tu stylowe grzejniki
łazienkowe, wykonane z prostymi lub wygiętymi łukowo poziomymi rurami okrągłymi.
Coraz częściej innowacyjne i atrakcyjne wzornictwo grzejników łazienkowych stwarza możliwości indywidualnej aranżacji łazienki. Smukłe
elementy rurowe stwarzają wrażenie elegancji,
lekkości i harmonii. Grzejniki nie posiadają
ostrych krawędzi zewnętrznych, dzięki czemu
są bezpieczne i eleganckie. Całości dopełnia
wysokiej jakości trwała powłoka lakiernicza
w kolorze czystej bieli .
Grzejniki łazienkowe z programu Vitoset nie
tylko zapewniają przyjemne ciepło, ale również
stanowią miły dla oka element wyposażenia
wnętrz. Ich prosta, filigranowa konstrukcja,
ze smukłymi elementami rurowymi nadaje
im elegancki i lekki wygląd doskonale
harmonizujący z wnętrzami łazienek.

Vitoset
system instalacyjny ViPEX
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System instalacyjny ViPEX
Czy w domu potrzebne są oddzielne systemy instalacyjne?

Oprócz ogrzewanie podłogowego, instalacji
grzejników, ważne jest również wykonanie
instalacji wody użytkowej.
Czy potrzebne są trzy oddzielne systemy
instalacyjne? System ViPEX daje możliwość
wykonania wszystkich trzech instalacji przy
użyciu jednego typu rury. Łatwość profilowania, kompletny system wyposażony w złączki
oraz wszystkie średnice (16, 20, 26, 32) dają
możliwość wykonania całej instalacji w domu
przy użyciu kompletnego systemu firmy Viessmann. Z takim kompaktowym systemem
wiążą się mniejsze koszty inwestycyjne, niż
w przypadku standartowych rozwiązań.
Dobry wybór ogrzewania podłogowego to
podstawa komfortu. Na komfort ten wpływa
wiele parametrów. Zaletą ogrzewania podłogowego jest zapewnienie większej przestrzeni
w domu. Dla projektantów/deweloperów jest
to konieczność. Jednak typ podłogi określa
właściwości użytkowe ogrzewania podłogowego. Można używać płytek, dywanów
i linoleum. Stosowanie ogrzewania podłogowego jest możliwe, dopóki odporność cieplna
podłogi pozostaje poniżej 0,15 m²K/W.
Ogrzewanie podłogowe można zaprojektować
na bardzo niskie temperatury wody grzewczej.
Dzięki temu wyjątkowo efektywnie współpracuje z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi, zapewniając jednocześnie najwyższy
komfort w ogrzewanych pomieszczeniach.
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe jest tak
projektowane, aby zapewnić maksymalną
temperaturę powierzchni około 29°C, zgodnie
z normą DIN EN 1264. Każde ogrzewanie
podłogowe, które jest zgodne z tą normą,
gwarantuje komfort i nie powoduje u starszych
osób uczucia „ciężkich nóg” (żylaki). Dowodem na to jest fakt, że nawet kliniki są obecnie
wyposażane w ogrzewanie podłogowe.

Przegląd zalet
 Wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie
dopasowanym elementom systemowym.
 Płyty izolacyjne z wytrzymałą folią zapewniają pewne kotwiczenie spinek rurowych.
 Wysokiej jakości komponenty zapewniają
wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
i długą żywotność instalacji.
 System objęty jest 10-letnią gwarancją.
 Możliwość zastosowania do instalacji
grzejników, c.w.u. i ogrzewania podłogowego.
 Maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i ciśnienie 10 bar.
 Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,45 W/(mK).
 Współczynnik rozszerzalności liniowej
k=0,025 mm/(mK).
 Niski moduł sprężystości E (550N/mm²).
 Małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm.
 Minimalny promień gięcia r=5xdz
(ze sprężyną 2,5×dz).
 Całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,
pełne zespolenie warstwy aluminium
z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X.

Usługi

Już po raz jedenasty z rzędu partnerzy firmy Viessmann dali wyraz
swojemu zadowoleniu z oferowanych produktów i usług, przyznając
firmie Viessmann tytuł „Partnera
nr 1 Rzemiosła Instalatorskiego” na
podstawie przeprowadzanej co dwa
lata ankiecie branżowego serwisu
informacyjnego „markt intern”.

Partnerstwo z dobrymi perspektywami
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Atrakcyjna oferta dla naszych Partnerów Handlowych
Viessmann i rzemiosło instalatorskie: partnerstwo o ugruntowanej tradycji i doskonałych
perspektywach
Podstawą trwałego sukcesu na rynku jest dla
firmy Viessmann kompletna oferta innowacyjnej i przyszłościowej techniki grzewczej,
cechującej się wysoką jakością i niezawodnością. Szczególną wagę firma Viessmann
przykłada do ścisłej współpracy na zasadach
partnerskich z firmami instalatorskimi branży
grzewczej i ich organizacjami zrzeszającymi.
Logistyka w przedsiębiorstwie
Postawą sukcesu jest dla firmy Viessmann
bycie zawsze blisko Klienta – także w skali
międzynarodowej. Zasadę tą realizują istniejące organizacje handlowe w Niemczech i pozostałych 36 krajach z łącznie 120 oddziałami
handlowymi.
Leasing
Firma Viessmann opracowała nieskomplikowaną i elastyczną ofertę leasingu systemów grzewczych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jednostek
samorządowych.
Finansowanie sprzedaży
Ważnym, dodatkowym argumentem sprzedażowym są atrakcyjne możliwości finansowania dla Klientów zakładów instalatorskich.
Akademia Viessmann
Akademia Viessmann wspiera firmy instalatorskie w zakresie wiedzy technicznej jak
i ekonomicznej, w ramach szkoleń i seminariów prowadzonych w nowym Centrum Informacyjnym na terenie głównej siedziby firmy
w Allendrorf (Eder), jak również we wszystkich oddziałach oraz Centrum Informacyjnym
w Berlinie.
Serwis
Firma Viessmann oferuje firmom instalatorskim praktyczne wsparcie w codziennej pracy
w postaci obszernej platformy serwisowej.

Oprogramowanie
Vitodesk 100 to obszerna baza danych dla
obliczania i planowania instalacji grzewczych,
Vitodesk 200 to oprogramowanie do obliczeń
i projektowania instalacji ze szczególnym
uwzględnieniem OZE, a Vitodesk 300 jest
pełnym programem CAD.
Internet
Viessmann oferuje dostępną przez całą
dobę, rzetelną, przejrzystą i zawsze aktualną
ofertę w serwisie online. Od ściągania plików
z danymi technicznymi, poprzez materiały
reklamowe do wsparcia sprzedaży, aż do składania zamówień online z opcją wyszukiwania
produktu i wskazania cen katalogowych netto.
Reklama
Poprzez kampanie reklamowe zorientowane
na potencjalnego Klienta, firma Viessmann
wspiera regularnie działania handlowe i pro
sprzedażowe.
Sponsoring sportowy
Znane i lubiane marki sprzedają się lepiej. Poprzez sponsoring sportowy firma Viessmann
wzmacnia rozpoznawalność marki oraz kreuje
jej pozytywny wizerunek.

Podstawa sukcesu to profesjonalne
doradztwo dla partnerów i klientów

Usługi

Oferta doskonalenia zawodowego

Akademia Viessmann w Allendorf
(Eder)

Aktualny program szkoleń dostępny na
stronie internetowej www.viessmann.pl
w strefie Partnera Handlowego.
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Przewaga dzięki wiedzy: Akademia Viessmann
Akademia Viessmann oferuje przyszłościowe możliwości szkolenia i dokształcania
w branży techniki grzewczej.
Technologia branży grzewczej staje się coraz
bardziej złożona, oferta produktowa coraz
szersza. Systemy grzewcze na olej, gaz, pompy ciepła, biomasa, energia solarna, fotowoltaika, kogeneracja oraz klimatyzacja wymagają
opracowania indywidualnych rozwiązań we
wszystkich obszarach zastosowania.
Tylko ten, kto w sposób elastyczny dostosowuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe
do zmieniających się wymogów rynkowych,
jest w stanie w dłuższej perspektywie spełniać oczekiwania Klientów. Wiedza z zakresu
odpowiednich obszarów zastosowania oraz
możliwych kombinacji innowacyjnej i efektywnej technologii, jak i systemów wykorzystujących energię odnawialną, jest dzisiaj pożądana bardziej niż kiedykolwiek.
W związku z powyższym rosną również
wymagania wobec odpowiednich kwalifikacji
wszystkich partnerów handlowych obecnych
na rynku techniki grzewczej. Dokształcanie,
podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętność szybkiego przyswajania i wykorzystania
informacji, zyskują ciągle na znaczeniu. W odpowiedzi na te wymogi Akademia Viessmann
oferuje bogaty program szkoleniowy skierowany do specjalistów branży grzewczej,
sanitarnej i klimatyzacyjnej, kominiarzy, biur
architektonicznych i projektowych, doradców
energetycznych, przedsiębiorstw budowlanych, jednostek oświatowych, przemysłu
i jednostek samorządu terytorialnego. Oferta
cieszy się dużym powodzeniem – ponad 7 000
słuchaczy rocznie bierze udział w seminariach
organizowanych przez Akademię Viessmann
w Polsce.
Centrum informacyjne Viessmann wyznacza standardy
Centrum informacyjne powstałe przy głównej
siedzibie firmy Viessmann w Allendorf (Eder)
jest jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacyjną branży grzewczej. W salach
wykładowych oraz centrali energetycznej
Centrum znajdują się pracujące urządzenia
grzewcze i kogeneracyjne małej i dużej mocy.

Zgodnie z założeniami długofalowego programu Efektywność PLUS firma Viessmann
dowodzi, w jaki sposób przy użyciu dostępnych na rynku technologii, można wytwarzać
energię cieplną i elektryczną, oszczędzając
klimat i zasoby kopalniane. W biogazowni
znajdującej się w Centrum można zobaczyć,
w jaki sposób wytwarzana jest energia z
biomasy. Wyjątkową prezentacją marki jest
dla zwiedzających stała ekspozycja produktów, zwiedzanie zakładów oraz muzeum Via
Temporis.

Seminaria z praktycznej przedsiębiorczości dla firm z branży grzewczej

Nowatorskie metody nauczania
Praktyczne ćwiczenia przeprowadzane
bezpośrednio na urządzeniach są nie do
zastąpienia. Akademia Viessmann w Polsce
prowadzi szkolenia w przedstawicielstwach
firmy Viessmann we Wrocławiu, Komornikach (k. Poznania), Mysłowicach, Piasecznie
(k. Warszawy) oraz w Gdańsku. Wszystkie
kotłownie szkoleniowe wyposażone są w
pracujące, nowoczesne urządzenia z aktualnego programu produkcji (kotły kondensacyjne
i pompy ciepła). Przed biurami dostępny jest
także dach pokazowy z pracującymi kolektorami słonecznymi płaskimi i próżniowymi.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu
aktualnych, efektywnych energetycznie rozwiązań systemowych

Usługi

Do końca tego roku dostępna będzie Aplikacja umożliwiająca firmom
serwisowym szybki i nieograniczony
dostęp do informacji na temat części
zamiennych

Obsługa serwisowa
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Obsługa serwisowa dla Klientów firmy Viessmann:
24 godziny na dobę
Poprzez utworzenie nowego Centrum Serwisowego oraz zwiększenie liczby pracowników Służb Technicznych, firma Viessmann spełnia wysokie wymagania swoich Klientów
odnośnie kompleksowej obsługi serwisowej.
Priorytetem działalności firmy Viessmann jest
długofalowa opieka techniczna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania produktów marki Viessmann
w całym okresie ich eksploatacji. Nagrodzony
Godłem Teraz Polska, 24–godzinny program
opieki technicznej jest potwierdzeniem przyjętej strategii.
Program opieki technicznej jest przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym, realizowanym
przez:
 24 godzinną Infolinię techniczno–serwisową,
 24 godzinny dyżur sieci Firm Serwisowych,
 Centralny Magazyn Części Zamiennych,
 platformę internetową – Serwis Online
 telefon komórkowy – SMS-Serwis
Serwis Online
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.viessmann-serwis.pl,
gdzie znajdą Państwo dane adresowe firm
instalacyjnych uprawnionych do pierwszych
uruchomień, jak również firm serwisowych
świadczących usługi w zakresie bieżącej
obsługi oraz corocznych przeglądów urządzeń. Wystarczy tylko wpisać kod pocztowy
aby skorzystać z usługi firmy znajdującej się
najbliżej miejsca Państwa zamieszkania.
W zakładce „Narzędzia” znajdą Państwo
szereg nowych funkcjonalności związanych
z użytkowaniem naszych urządzeń, począwszy od dokumentacji technicznej dla oferowanych produktów, poprzez informacje na temat
aktualnych cen katalogowych podzespołów,
na module rozpoznawania usterki i zgłoszeniu
serwisowym kończąc.
Największą zaletą platformy Serwis Online
jest szybkość i precyzyjność informacji zwrotnej, dostosowanej do konkretnego urządzenia,
bez konieczności przeglądania pozostałych
materiałów. Mogą Państwo samodzielnie
zdiagnozować zakłócenia instalacji niezależne
od rodzaju urządzenia grzewczego.
W przypadku pojawiających się na module
obsługowym urządzenia komunikatów usterek, w aplikacji „Rozpoznanie usterki”  otrzymają Państwo informację o jej przyczynie .

SMS-Serwis
Dla naszych Klientów, którzy cenią sobie możliwość skorzystania z powyższych informacji
przez telefon komórkowy firma Viessmann
przygotowała dodatkowo Serwis SMS.
Usługa SMS-Serwis umożliwia otrzymanie
zwrotnej wiadomości SMS zawierającej
informacje na temat aktualnej ceny katalogowej naszych urządzeń, dokumentacji
technicznej, firm uprawnionych do pierwszych
uruchomień, dane o rozpoznanych usterkach
oraz umożliwia naszej Firmie Partnerskiej
zamówienie części zamiennej do oferowanych
urządzeń. Aby skorzystać z usługi należy tylko
wysłać SMS-a.
Infolinia 24h
Oprócz wyżej prezentowanych, nowych usług
opieki technicznej firmy Viessmann, do Państwa dyspozycji nadal pozostają 24- godzinna
Infolinia oraz sieć 150 certyfikowanych Firm
Serwisowych, które dzięki cyklicznym szkoleniom i bezpośrednim konsultacjom, stanowią
gwarancję najwyższej jakość oferowanej
wiedzy techniczno–serwisowej, docenionej
Godłem Teraz Polska.
Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt
pod numerem Infolinii: 801 0801 24.

Kompetentni doradcy we wszystkich przedstawicielstwach handlowych, oferują Klientom wsparcie
na każdym etapie sprzedaży.

Usługi

Projektowanie instalacji grzewczych
w technologii 3-D

Oprogramowanie
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Vitodesk – profesjonalne oprogramowanie
producenta urządzeń branży grzewczej
Vitodesk jest kompletnym wsparciem softwarowym dla profesjonalnych firm grzewczych,
biur projektowych oraz architektów. Wszystkie programy umożliwiają automatyczną
wymianę danych.
Vitodesk 100 –program produkcji
dostępny na dysku przenośnym USB
Dostępny na dysku przenośnym USB katalog
produktów, ułatwiający poruszanie się w kompletnej ofercie, może być w każdym momencie aktualizowany przez Internet. Dzięki temu
Klienci firmy Viessmann dysponują zawsze
najaktualniejszymi informacjami.
Opcjonalnie katalog dostępny jest na płycie
DVD, umożliwiając tym samym szybki i pełny dostęp do wszystkich danych i informacji
z oferty Viessmann.
Wszystkie informacje na temat produktów są
uporządkowane według rodzajów paliwa lub
obszaru zastosowania. Przejrzysta struktura z prostą, intuicyjną nawigacją ułatwia
użytkownikowi szybki dostęp do żądanych
informacji oraz dobór odpowiedniego rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Również
w zakresie projektowania wykorzystanie
tego narzędzia jest sporym usprawnieniem.
Szybki dostęp do schematów
hydraulicznych
Szybki dostęp do bazy rysunków i schematów hydraulicznych w formacie CAD umożliwia wyszukiwarka katalogu urządzeń Viessmann, dostępna na płycie DVD. Wystarczy
wybór odpowiednich opcji w zakresie nośnika
energii, wyposażenia i właściwości instalacji.
Oprogramowanie zawiera szereg przykładów
z opisem działania instalacji, a także schematy
hydrauliczne, listy produktów, schematy okablowania instalacji łącznie rysunkami CAD.

Vitodesk 200 – narzędzie do planowania
i rozmieszczenia elementów instalacji
Oprogramowanie Vitodesk 200 Haustechnik
Pro 2011 współpracuje teraz także z Windows
Vista/7 i jest kompatybilne z AutoCad wersja
2000-2011. Ulepszona platforma umożliwia dokonywanie standardowych obliczeń
współczynnika przenikania ciepła, zapotrzebowania na ciepło w budynku zgodnie z normą
DIN EN 12831, jak i obliczeń instalacji ogrzewania/chłodzenia powierzchniowego oraz
rozmieszczenia grzejników.
Dodatkowe odpłatne moduły to:
 Vitodesk 200 EnEV 2011
 Vitodesk 200 dla obliczeń projektowych
obciążenia chłodniczego 2011
 Moduł do obliczania i rozmieszczenia
instalacji co i wody użytkowej
 Interfejs VDI 3805 do doboru zaworów
 Moduł do wentylacji Vitodesk
wg normy DIN 1946-6
Vitodesk 300 – obszerny pakiet CAD
Oprogramowanie Vitodesk 300 składa się
licznych modułów, kompatybilnych z oprogramowaniem AutoCAD od wersji 2008,
czy też Windows Vista/7 w wersji Vitodesk 300 CAD 2011. Bazę stanowi moduł
Vitodesk 300 CAD 2011, który może być
rozszerzony o następujące narzędzia:
 Projektowanie kotłowni
w grafice/technologii 3-D, wersja 2011
 Vitodesk 300 Instalacje wod-kan i c.o.
w 2D, wersja 2011
 Asystent projektowania Vitodesk 300, Moduł schematów 2D, wersja 2011

Usługi

Portal Partnerów Handlowych Viessmann

Strona startowa portalu

Kalkulator oszczędności energii
dostępny teraz jako aplikacja
Nowy kalkulator oszczędności energii,
dostępny na pendrive i płycie DVD, umożliwia oszacowanie potencjału możliwych
oszczędności przy modernizacji. Nowością
jest uwzględnienie w obliczeniach instalacji
do 2 000 kW, kalkulacja dla instalacji biwalentnych łącznie z kolektorami słonecznymi oraz
szacunkowa rentowność inwestycji. Od czasu
jego inauguracji podczas Targów ISH 2011, to
praktyczne oprogramowanie dostępne jest
jako aplikacja na urządzenia typu iPhone, iPad
i Android – Smartphone.
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Portal Partnerów Handlowych Viessmann: jesteśmy
do Państwa dyspozycji online – przez całą dobę.
Portal Partnerów Handlowych jest serwisem online stworzonym wyłącznie dla profesjonalnych firm współpracujących z firmą Viessmann. Duża liczba informacji i serwisów
znajdujących się na portalu, stanowi wsparcie w codziennej pracy.
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, portal Partnerów Handlowych dostarcza aktualne
informacje oraz pomocne aplikacje online. Od
danych technicznych, poprzez serwis narzędzi
reklamowych online, aż po system zamawiania – tu można znaleźć wszystko, co może
w znaczący sposób ułatwić codzienną pracę.
Dostęp do portalu dla poszczególnych
grup docelowych
Wejście do portalu odbywa się poprzez strony startowe dedykowane dla poszczególnych
grup docelowych. Każda strefa w portalu dostarcza, czy to instalatorowi, projektantowi, architektowi czy kominiarzowi, już na pierwszy
rzut oka, pełny przegląd istotnych dla danej
grupy informacji, nowości i aplikacji online.
Dzięki zintegrowanej funkcji wyszukiwania,
szybko można sięgnąć po dalsze informacje.
Internetowy system zamawiania
Internetowy system zamawiania ułatwia
Partnerom Handlowym w sposób znaczący składanie zamówień oraz pozyskiwanie
informacji. Zaoszczędzony w ten sposób czas,
pracownicy mogą wykorzystać na inne czynności jak doradztwo, sprzedaż, serwis czy
montaż. Produkty można zamawiać w wygodny sposób online 24 godziny na dobę. Dzięki
różnorodnym opcjom wyszukiwania, żądany
produkt łącznie z dopasowanym osprzętem
można znaleźć w systemie bardzo szybko,
a zintegrowana opcja dostępności produktu
za pomocą kolorowych symboli to dodatkowy
plus systemu. Jako uzupełnienie wspomnianych opcji, w systemie dostępne są także
przydatne informacje z zakresu zamówień,
jak na przykład wzory umów, ofert i faktur.

www.viessmann.pl
Nowa struktura strony internetowej
uszeregowana według obszarów
zastosowania, przynosi odwiedzającym dodatkowe korzyści.
Znaleźć tu można w szybki sposób
szczegółowe informacje na temat
innowacyjnych produktów oraz przyszłościowych trendów nowoczesnej
techniki grzewczej, spełniających
indywidualne potrzeby. Internet
przejmuje w ten sposób w pewnym stopniu funkcję doradczą.

Wyszukiwanie za pomocą
„chmury tagów”
Po wpisaniu w okienku wyszukiwania hasła, pojawiają się na stronie
informacje z różnych kategorii,
które można następnie optymalnie zawęzić poprzez tzw. „chmury
tagów”. Im więcej znaczników ma
dane hasło, tym większa jego waga
wśród znalezionych wyników.

Internetowy system zamawiania
Dzięki nowej funkcji wyszukiwania
poprzez wybór według cech produktu – podobnie jak w wyszukiwarce
Google – wynik wyszukiwania jest
zawężony lub bardziej precyzyjny.
W ten sposób można szybko znaleźć

www.viessmann.pl „Login Partner Handlowy”

żądany produkt łącznie z odpowiednim osprzętem.

Kompletny program firmy Viessmann

Kotły olejowe niskotemp.
i kondensacyjne

Kotły gazowe niskotemp.
i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Instalacje solarne
i systemy fotowoltaiczne

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe
i użytkowe

Lokalne sieci
ciepłownicze

Indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych
systemów

Kompletny program firmy Viessmann
Viessmann jest liderem postępu technologicznego w branży grzewczej. Kompletny
program firmy Viessmann oferuje Państwu
indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych systemów - dla wszystkich obszarów
zastosowań i wszystkich nośników energii.
Jako pionier ochrony środowiska, nasza firma
dostarcza już od lat szczególnie efektywne
i ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo olej i gaz, kolektory słoneczne,
systemy grzewcze na paliwa odnawialne oraz
pompy ciepła.
Kompletny program produktów firmy Viessmann oferuje najwyższej jakości technologie
i wyznacza standardy gwarantujące komfort
cieplny. Wysoka efektywność energetyczna
pozwala oszczędzać koszty ogrzewania i stanowi właściwy wybór również z ekologicznego
punktu widzenia.

Indywidualne, ekonomiczne rozwiązania
Viessmann posiada odpowiednie kompletne
systemy grzewcze dopasowane do różnorodnych potrzeb, kotły wiszące lub stojące, w indywidualnych kombinacjach, przyszłościowe
i ekonomiczne. Tak dla domów jednorodzinnych i dwurodzinnych, jak i dużych budynków
mieszkalnych, obiektów przemysłowych
i użytkowych, czy też lokalnych sieci ciepłowniczych. Nie ma też znaczenia, czy instalacja
przewidziana ma być do nowego obiektu, czy
do modernizacji.
Firma Viessmann tworzy innowacyjne
i kompletne systemy grzewcze, przekonujące
najwyższą jakością, efektywnością energetyczną jak i długowiecznością. Wiele z naszych
produktów stało się kamieniami milowymi
rozwoju branży grzewczej.

70/71

Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu
4 – 13 000 kW

Pompy ciepła:
solanka, woda i powietrze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

1,5 – 2000 kW

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne
rozwiązania w ramach efektywnych systemów, dla wszystkich
nośników energii i wszystkich obszarów zastosowań

Viessmann Group
Grupa przedsiębiorstw Viessmann Group jest
technologicznym pionierem w branży grzewczej. Gwarantuje to renoma marki Viessmann,
a te zapewniają w grupie przedsiębiorstw
spółki córki, w których panuje ten sam duch
pionierstwa i ta sama siła innowacyjności.
Zakres usług obejmuje:
 urządzenia kondensacyjne na olej i gaz
 systemy solarne
 pompy ciepła
 instalacje z kotłami na biomasę
	układy gospodarki skojarzonej do produkcji
energii elektrycznej i ciepła
 instalacje do produkcji biogazu
 usługi

Firma Viessmann jest w wysokim stopniu
wyspecjalizowana we wszystkich tych
segmentach rynkowych, jednocześnie
jednak przedsiębiorstwo to w porównaniu
z innymi wyspecjalizowanymi oferentami na
rynku posiada następującą decydującą zaletę:
Viessmann pojmuje technikę grzewczą jako
systematyczną całość i oferuje usługi doradcze, które są otwarte na technologie i zarazem
neutralne, jeśli chodzi o nośniki energii. Gwarantuje to uzyskanie najlepszego rozwiązania
dla każdego zastosowania.

Kompletny program firmy Viessmann

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe

Lokalne sieci ciepłownicze

i użytkowe

Kotły olejowe
niskotemperaturowe
i kondensacyjne
13 – 20 000 kW
Dom Architekta,

Osiedle mieszkaniowe

Hangar Ameco A380,

Parlament Europejski,

Bad Füssing, Niemcy

„Zi Wei Garden“, Xi´an, Chiny

Pekin, Chiny

Sztrasburg, Francja

Dom jednorodzinny,

Międzynarodowe Centrum Kon-

Lotnisko „Ławica”,

Parlament Europejski,

Kevelaer, Niemcy

ferencyjne, Krzyżowa, Polska

Poznań, Polska

Bruksela, Belgia

Heliotrop,

Hotel Bulwar,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

The Palm Jumeirah,

Freiburg, Niemcy

Toruń, Polska

Częstochowa, Polska

Dubai

Dom jednorodzinny,

Hotel Lagorai,

Centrum Kongresowe,

Klasztof Św. Otylii,

Wiesloch, Niemcy

Cavalese, Włochy

Brunstad, Norwegia

Niemcy

Loftcube – jednoizbowy moduł

Zespół Turystyczno–Wypoczynko-

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia,

Osiedle mieszkaniowe,

mieszkalny, Nowe Ulm, Niemcy

wo-Rehabilitacyjny Caritas,

Grudziądz, Polska

Pfäffikon, Szwajcaria

Kotły gazowe
niskotemperaturowe
i kondensacyjne
4 – 20 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Technika opalania
drewnem, kogeneracja
i wytwarzanie biogazu
4 – 13 000 kW

Pompy ciepła:
solanka, woda
i powietrze
1,5 – 1 500 kW

Kamień Śląski, Polska

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych
systemów grzewczych dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań
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Technika grzewcza, która wytrzyma
próbę czasu i spełni wszystkie wymagania

Światowe zużycie energii od 1970 roku podwoiło się, a do 2030 roku ulegnie potrojeniu.
W konsekwencji tego rozwoju zasoby paliw
kopalnych – oleju i gazu zmniejszają się, ceny
energii rosną, a zbyt wysoka emisja CO2 wywiera wpływ na nasz klimat. Nie można więc
absolutnie zrezygnować ze stałego dążenia
do uzyskiwania coraz większej efektywności
energetycznej, jeśli chcemy zabezpieczyć
naszą przyszłość.

W ramach tego rozwoju firma Viessmann ze
swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami z niezmiennym powodzeniem podejmuje najróżnorodniejsze wyzwania związane z zastosowaniem efektywnej techniki grzewczej
– od pomników historii poprzez nowoczesne
obiekty przemysłowe aż po rozległy obszar
rynku mieszkaniowego i zakładów pracy.

W prawie wszystkich państwach uprzemysłowionych na zaopatrzenie w ciepło mieszkań
i obiektów przemysłowych przypada największa część zużywanej energii – tym samym jest
to największy potencjał w drodze do oszczędności. Nowoczesne, efektywne energetycznie
systemy grzewcze firmy Viessmann są na
świecie wykorzystywane nie tylko w wielu
gospodarstwach domowych, lecz również
i w licznych dużych obiektach międzynarodowych. W ten sposób wnoszą one ważny
wkład w oszczędne obchodzenie się z zasobami naturalnymi.

Miasto jutra, Malmö, Szwecja

Przedsiębiorstwo
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Viessmann – climate of innovation

Obietnica zawarta w marce Viessmann znajduje swój zwięzły wyraz w osiąganiu coraz
większej efektywności przez przedsiębiorstwo. Jest to główne przesłanie związane
z marką, które razem z naszym logo stanowi
jej charakterystyczną cechę rozpoznawczą
na całym świecie. „Climate of innovation”
jest obietnicą w potrójnym znaczeniu: jest to
kultura realizacji i innowacji. Jest to obietnica
wysokich korzyści z produktu i jednocześnie
zobowiązanie do ochrony klimatu.

pokoleń. Sukces ekonomiczny jest podstawą
naszej niezależności jako przedsiębiorstwa
rodzinnego i naszego zaangażowania na rzecz:

Kompletny program
dla wszystkich nośników energii
Kompletny program firmy Viessmann oferuje
indywidualne rozwiązania w postaci wydajnych systemów dla wszystkich obszarów zastosowań i wszystkich nośników energii. Jako
światowy pionier w tym zakresie, przedsiębiorstwo od dziesiątków lat dostarcza szczególnie
wydajne i niskoemisyjne systemy grzewcze.

Efektywność Plus
Realizując modelowy projekt „Efektywność
Plus” Viessmann pokazuje na przykładzie
swojej siedziby w Allendorf, że już dziś są
osiągalne cele polityki klimatycznej i energetycznej, jakie wytyczono na 2020 rok.
W rezultacie efektywność energetyczna
wzrosła o 22 procent, udział energii odnawialnej zwiększono do 18 procent a emisja CO2
została zmniejszona o jedną trzecią.

Działać zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju
Przejęcie odpowiedzialności jest dla firmy
Viessmann opowiedzeniem się za działaniem
zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju.
To zaś oznacza takie pogodzenie ekologii, ekonomiki i aspektów społecznych, aby można
było zaspokajać dzisiejsze potrzeby nie naruszając podstaw życiowych nadchodzących

 ochrony klimatu
 efektywności zasobów naturalnych
 z
apewnienia warunków dalszego
funkcjonowania firmy
Gwarantuje to nasz modelowy projekt
„Efektywność Plus”.

W skali międzynarodowej
Viessmann jest jednym z wiodących na
świecie producentów systemów techniki
grzewczej. Jako przedsiębiorstwo rodzinne
Viessmann Werke GmbH & Co. KG przedsiębiorstwo to skupia 37 spółek krajowych
i 120 oddziałów handlowych, 16 zakładów
w 8 krajach oraz 3 spółki usługowe.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywności zasobów naturalnych firma
Viessmann została w roku 2009
wyróżniona Niemiecką Nagrodą
Zrównoważonego Rozwoju

Za szczególnie efektywne wykorzystanie energii dzięki innowacyjnej
centrali odzyskiwania ciepła w swojej siedzibie w Allendorf/Eder firma

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Viessmann została wyróżniona nagrodą Energy Efficiency Award 2010

Dane o przedsiębiorstwie
 rok założenia: 1917
 liczba pracowników: 9 400
 obroty grupy: 1,7 miliardów euro
 udziały zagraniczne: 56 procent
 
22 zakłady w Niemczech, Francji,
Kanadzie, Polsce, na Węgrzech, w Austrii,
Szwecji i w Chinach
 organizacje dystrybucji w 74 krajach
 120 oddziałów handlowych na całym świecie

Spektrum usług
 urządzenia kondensacyjne na olej i gaz
 systemy solarne
 pompy ciepła
 instalacje paleniskowe opalane drewnem
 instalacje energetyczne skojarzone
 instalacje biogazowe
 usługi

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
fax 71/ 36 07 101
www.viessmann.pl
Infolinia serwisowa:
tel. 801/ 0801 24
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