Kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektrické energie

Topné systémy
Průmyslové systémy
Chladicí systémy
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Investice do větší efektivity je investicí
do budoucnosti
Decentrální výroba energie pomocí kombinované výroby elektrické energie a tepla
je dnes jednou z nejhospodárnějších možností pro získání elektrické energie a tepla
šetrné ke zdrojům. Jasnou výhodou oproti běžné oddělené výrobě je podstatně
lepší využití primární energie. Její využití prakticky beze ztrát odpadního tepla nebo
ztrát způsobených přenášením v rozvodných sítích dělá z kogeneračních jednotek
udržitelnou alternativu, pokud jde o snížení emisí CO2 a ochranu vzácných zdrojů
paliva.
A ekologická stránka není to jediné. Výrazné snížení nákladů na elektřinu a topení
přináší důležitou hospodářskou výhodu. Elektřina vlastní výroby je mnohem
levnější než ta, která se odebírá ze sítě.
Systémy, které vyvinula ﬁrma Viessmann, jsou navrženy pro použití v obchodní
a komunální sféře. Nabízí adekvátní výkon a celé systémy jsou sladěny pro spolehlivé zásobování elektřinou, teplem/chladem a teplou vodou. Proto je vaše investice
do větší efektivity zároveň investicí do budoucnosti. Více informací k těmto oblastem použití najdete v této brožuře.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla:
decentrální výroba elektřiny a tepla
Ve většině případů se primární energie použije jen jednou, například k výrobě tepla nebo
elektrické energie. Pomocí kombinované výroby se použitá energie využije dvakrát:
kogenerační jednotky dodávají současně elektrickou energii a teplo.

Kogenerační jednotky dokonale splňují požadavky energetického obratu. Jsou efektivní,
a proto levné, a dají se použít decentrálně
prakticky při jakémkoliv výkonu. Ve srovnání
s jinými technologiemi poskytují navíc mnohem vyšší stupeň využití.
Osvědčená technika pro inovační zásobování elektrickou energií
Kogenerační jednotky s provozem na plyn
vyrábí na principu kogenerace současně
elektrickou energii a teplo. Speciální spalovací
plynový motor, který je navržen pro vysoký
výkon, pohání generátor pro výrobu elektrické
energie.

Centrální elektrárny produkují zpra-

Dodávky tepla z elektráren

Elektrická energie: pro vlastní potřebu,
nebo pro napájení do sítě
V jednotkách, které jsou vyrobeny přesně podle příslušných požadavků, se vyrábí elektřina
pro vlastní potřebu provozovatele. Nepotřebná
elektřina se napájí do veřejné sítě a hradí ji
dodavatel elektřiny.
Teplo: efektivní využití téměř beze ztrát
Na rozdíl od centrálních elektráren se vznikající
teplo u kogenerační jednotky neztrácí, ale
napájí se do sítě vytápění. Spolu s dalším topným zařízením, například kotlem, se budova
zásobuje téměř beze ztrát elektrickou energií,
teplem a teplou vodou. Také potřebu chladu
lze zcela nebo částečně pokrýt díky spojení
s adsorpční nebo absorpční chladicí jednotkou.

Decentrální zásobování elektřinou pomocí kogenerační jednotky

vidla pouze elektrickou energii.
Vznikající teplo se ztrácí. Naproti
tomu při kombinované výrobě
elektrické energie a tepla se používá
až o 36 % méně primární energie
– to znamená významné snížení
nákladů na energie.

45 %
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energie

100 %
palivo

38 %
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100 %
palivo

52 %
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55 %
ztráta

10 %
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Kogenerační jednotky od ﬁrmy Viessmann dosahují
celkové účinnosti až 95 %. Díky výrobě elektrické
energie a tepla jsou kogenerační jednotky mimořádně
účinné.

Čísla, která přesvědčí
Jasná výhoda kombinované výroby elektrické energie a tepla oproti běžné oddělené
výrobě elektrické energie a tepla spočívá
v podstatně lepším využití primární energie.
Celková účinnost kogeneračních jednotek
Viessmann dosahuje až 95 %. Tak se sčítá
například u zařízení Vitobloc 200 modul EM-20/39 termická účinnost až 63 % s elektrickou účinností až 32 %.

Oblasti použití

Osvědčený princip jako základ pro nejrůznější
oblasti použití
Kogenerační jednotky speciálně navržené pro obchodní využití se dokonale uplatní všude
tam, kde dochází současně ke spotřebě elektřiny a tepla.

Náklady na výrobu elektřiny a tepla jsou dnes
důležitým faktorem pro mnoho obchodních
a výrobních provozů, pro komunální zařízení,
ale i v kulturních zařízeních a obytných objektech. Kogenerační jednotky nabízí mimořádný
potenciál úspory:

Dotace na účinnou výrobu energie
Státní program KVET poskytuje dotace
na kombinovanou výrobu elektrické energie
a tepla, která se tak stává ještě více atraktivní.
Všechny informace k aktuálnímu dotačnímu
programu najdete na www.eru.cz.

S vysoce účinným využitím paliva beze ztrát
při přenosu a s výraznou dotační úsporou
zaručí nízké provozní náklady a zajistí rychlou
návratnost investic. Jejich výkon je navržen
speciálně pro obchodní provozy a obytné
objekty, kde je neustálá poptávka po elektřině
a teplu.

Průmyslová oblast

Dílny

Kancelářské komplexy

Nemocnice

Myčky
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Viessmann se svými zkušenostmi získanými v této produktové oblasti za více než 25
let nabízí efektivní systémy s provozem na
plyn pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla. Kromě sériových produktů vyrábí
i kogenerační jednotky uzpůsobené speciálně
požadavkům zákazníka.
Standardně poskytuje Viessmann celkem 13
různých výkonů: od 6 do 530 kWel. Na základě
takto odstupňovaných výkonů kompaktních
modulů najdete v produktovém programu
vhodné zařízení pro každou potřebu.

Použití kogeneračních jednotek pro elektrickou energii a teplo se vyplatí v následujících provozech:














Škody a vzdělávací zařízení
Mateřské školy a dětské koutky
Bazény, sportovní haly a arény
Zábavní haly
Nemocnice, kliniky a velké lékařské praxe
Průmyslové a komerční budovy
Kancelářské a správní budovy
Autodílny a servisy
Domovy důchodců a domovy
s pečovatelskou službou
Velké obytné budovy
Obytná sídliště
Zemědělské velkozávody
Hotelové a gastronomické provozy

Kombinovaná výroba elektrické
energie a tepla se vyplatí všude
tam, kde existuje paralelně
potřeba elektrické energie a tepla.

Hotely

Domovy důchodců

Obytné budovy

Sídliště

Bazény

Mateřské školy

Produktový program
Vitobloc 200

Energetické koncepty přizpůsobené podle
požadavků pro použití ve střední výkonové oblasti
U firmy Viessmann se můžete spolehnout na 25 let zkušeností při plánování, výrobě
a instalaci efektivních systémů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
s provozem na plyn.
Dodavatel s kompletní nabídkou: v systému
je zkrátka účinnější
Kogenerační jednotky jsou srdcem efektivní
výroby elektrické energie a tepla. Jejich
účinnost ale můžete ještě zdokonalit v promyšleném systému. Odborní partneři ﬁrmy
Viessmann disponují kompletní nabídkou celé
systémové techniky. Od napojení na dodávku
vody a elektrickou energii přes integraci do
topného okruhu až po vedení spalin.

Společnost Viessmann je jedním z mezinárodních
výrobců topných, průmyslových a chladicích
systémů. I v oblasti kogeneračních jednotek
nabízí individuální řešení s efektivními systémy
a širokým rozpětím výkonu – pro každou
potřebu a každé použití. Kogenerační jednotky
od ﬁrmy Viessmann přesvědčí vysokou kvalitou
a dobrou systémovou integrací. Provozovatelé
si mohou být jisti, že se jejich investice vyplatí.

Vitobloc 200: kompaktní jednotky
jsou kompletně připraveny pro
připojení a přezkoušeny ze závodu
– šetří čas a náklady při plánování,
montáži a uvedení do provozu.

3

2
1

Vitobloc 200
1
2
3

Synchronní generátor
Spalovací motor
Regulace s integrovanou
ochranou sítě
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Kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie
a tepla ve výkonovém rozsahu od 6 do 530 kWel.

S vysokou hospodárností
Kogenerační jednotky od ﬁrmy Viessmann
přesvědčí svou účinností. Kogenerační jednotky Vitobloc 200 vynikají snadnou údržbou
s intervaly až 6000 hodin bez doplnění oleje.
Některé mají integrovanou kondenzační
techniku a dosahují tak účinnosti až 95 %.
Je možné je až z 50 % elektricky modulovat
a provozovat s řízením dle výroby tepla i elektrické energie.
Dalšími výhodami kogenerační jednotky
Vitobloc 200 je obsáhlé technické vybavení
s elektroměrem a pružnými spoji pro plyn,
spaliny, odpadní vzduch a topnou vodu
a sériový zvukotěsný kryt pro výrazné snížení
provozního hluku.

Proﬁtujte z těchto výhod
 Zkušenosti: více než 3000 instalovaných systémů!
 Nízké vedlejší náklady: systémy jsou navrženy pro nízké plánovací a instalační
náklady.
 Schopnost modulace: kogenerační jednotky Vitobloc 200 lze provozovat
s řízením podle výroby elektrické energie a tepla.
 Bezpečnost: integrované hydraulické oddělení hydraulických systémů.
 Záložní (ostrovní) provoz: sériově připraven u každé KGJ.
 Veřejná rozvodná síť: podmínky pro připojení provozovatelů sítě jsou sériově
splněny.
 Flexibilita: konﬁgurace produktů podle použitého paliva.
 Vysoká disponibilita: dlouhé intervaly údržby a velký objem oleje.
 Přezkoušená kvalita: všechny modely jsou už ze závodu podrobeny provozní
zkoušce.
 Bezpečnost provozu: osvědčené dálkové monitorování a koncepty automatizace.
 Kvalitní servis: obsáhlé individuální nebo standardizované servisní koncepty.
 Vlastní servisní síť v ČR.

Přehled produktů

Efektivní výroba tepla a elektrické energie pomocí
kompaktních kogeneračních jednotek
Moduly plynových motorů v provozu na zemní plyn.
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Energetická účinnost na nejvyšší

Počet
Výkony1)
válců/
[kW]
Uspořádání elektrický 2)
cos  = 1,0

termický 3)
±7%

Příkon v palivu Metoda
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

EM-6/15

3/řada

6

14,9

22,2

Lambda = 14)

EM-9/20

3/řada

8,5

20,1

30,1

Lambda = 14)

EM-20/39

4/řada

20

39

62

Lambda = 14)

EM-50/81

4/řada

50

81

145

Lambda = 14)

EM-70/115

6/řada

70

115

204

Lambda = 14)

EM-100/173

6/řada

100

173

291

Lambda = 14)

EM-140/207

6/řada

140

207

384

Lambda = 14)

EM-199/263

6/řada

199

263 + 20

538

Mager-Turbo se směšovacím chladičem5)

EM-199/293

6/řada

199

293

553

Mager-Turbo se směšovacím chladičem6)

EM-238/363

12/V

238

363

667

Lambda = 14)

EM-363/498

12/V

363

498

960

Mager-Turbo se směšovacím chladičem6)

EM-401/549

12/V

401

549 + 28

1053

Mager-Turbo se směšovacím chladičem5)

EM-530/660

12/V

530

660 + 38

1342

Mager-Turbo se směšovacím chladičem5)

úrovni – jak ukazuje energetický
štítek pro kogenerační jednotky
Viessmann do 20 kW.

1)

Údaje o výkonu podle DIN ISO 3046 část 1
(při tlaku vzduchu 1000 mbar, teplotě vzduchu 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu 30 %, cos  = 1).

2)

Elektrický výkon na generátorových svorkách při cos  = 1.

3)

Termický užitný výkon z chladicí vody, mazacího oleje a ze spalin při ochlazení na 120 °C (zemní plyn),

4)

Motory s třícestným katalyzátorem a provoz při poměrech vzduch/palivo Lambda = 1.

5)

Motory se spalováním chudé směsi, plněním směsi a externím chlazením směsi.

6)

Motory se spalováním chudé směsi, plněním směsi a interním chlazením směsi.

popř. 150 °C (bioplyn), u Vitobloc 200 typ EM-6/15 a EM-9/20 ochlazení na 60 °C (při vstupní teplotě topné vody 30 °C do modulu).

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Modul EM-6/15

Modul EM-20/39

Modul EM-50/81

Modul EM-9/20

Třída energetické účinnosti A++

Modul BM-36/66

Třída energetické účinnosti A++
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Moduly plynových motorů v provozu na bioplyn.

Kogenerační
jednotka
Vitobloc 200
modul

1)

Počet
válců

Výkony1)
[kW]
elektrický 2)
cos  = 1,0

termický 3)
±7%

Příkon v palivu Metoda
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

BM-36/66

R4

36

66

122

Lambda > 14)

BM-55/88

R6

55

88

165

Lambda > 14)

BM-190/238

R6

190

238 + 16

493

Mager-Turbo se směšovacím chladičem5)

BM-366/437

V12

366

437 + 16

950

Mager-Turbo se směšovacím chladičem5)

Údaje o výkonu podle DIN ISO 3046 část 1
(při tlaku vzduchu 1000 mbar, teplotě vzduchu 25 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 30 %, cos  = 1).

2)

Elektrický výkon na generátorových svorkách při  = 1.

3)

Termické užitné výkony z chladicí vody, mazacího oleje a ze spalin při ochlazení na 120 °C (zemní plyn),

4)

Motory se spalováním chudé směsi bez nabíjení a provoz při poměrech vzduchu a paliva Lambda > 1.

5)

Motory se spalováním chudé směsi, plněním směsi a externím chlazením směsi.

popř. 150 °C (bioplyn).

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Modul EM-140/207

Modul EM-238/363

Modul EM-401/549

Modul BM-55/88

Modul BM-190/238

Modul EM-530/660
Modul BM-366/437

Služby a servis

Kompletní péče o celé zařízení –
od plánování po kompletní servis
Kogenerační jednotky od firmy Viessmann fungují jako týmoví hráči. Přinášejí maximální
účinnost v systému, který je individuálně sladěn s příslušnými požadavky. Vše začíná
u systémové techniky například se skříňovými rozvaděči pro nadřazené regulační funkce
a pokračuje až po servisní smlouvy, které jsou upraveny podle přání zákazníka.

Individuální efektivita: skříňové rozvaděče
podle přání zákazníka, osvědčený software
Požadavky na techniku skříňových rozvaděčů
jsou prakticky u každé kogenerační jednotky
jiné. Viessmann poskytuje skříňové rozvaděče
upravené podle přání zákazníků a k nim
odpovídající software pro každé použití: pro
SPS, automatizaci, síťové propojení, pomocné
pohony, řídicí a výkonový díl. Velké zkušenosti
se provozovatelům vyplatí: každý systém je
přesně přizpůsoben poměrům v příslušném
případě použití, což zaručuje optimální efektivitu a spolehlivost. To platí zcela speciálně pro
sanaci stávajících kogeneračních jednotek, ale
i například pro menší řídicí techniky kotelen
s dálkovým ovládáním.
Před vydáním se musí každá
kogenerační jednotka prověřit ve
zkušebním provozu – zadané hodnoty výkonu každého jednotlivého
modulu se přitom dokumentují.

Uvedení do provozu: hospodárné již od
počátku
Při uvádění kogenerační jednotky do provozu
se musí zohlednit mnoho parametrů. Začíná
to výběrem správného místa pro instalaci
a pokračuje informováním provozovatele sítě
až po potřebné instalace a napojení na stávající infrastrukturu. Odborníci ﬁrmy Viessmann
jsou vám k dispozici v každé fázi uvedení do
provozu a pomáhají při sladění s individuálními požadavky až po stanovení detailních
parametrů. Tak se můžete od začátku spolehnout na vysokou disponibilitu vašeho zařízení. Kromě toho jsou všechny systémy Viessmann
připojitelné k internetu. To znamená, že jak vy,
tak i technici ﬁrmy Viessmann mohou kdykoliv
zkontrolovat stav vaší kogenerační jednotky
a v případě potřeby včas zasáhnout.
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Servisní technici ﬁrmy Viessmann
mají obsáhlé know-how a mnoho
zkušeností – pro bezproblémový
průběh přímo na místě.

Zaměřeno na zákazníka: volitelné výkony
zcela podle potřeby
Od uvedení do provozu přes školení až po
kompletní řízení provozu – u ﬁrmy Viessmann
máte k dispozici kompletní paletu služeb. Provozovatelé si mohou individuálně podle svých
potřeb a požadavků vytvořit z mnoha variant
individuální balíček služeb.
Školení: spolehněte se na kompetenci své
odborné ﬁrmy
Pro projekční kanceláře a odborné topenářské
ﬁrmy nabízí ﬁrma Viessmann seminář plánování
kogeneračních jednotek. Speciální kalkulačka
pro kogenerační jednotky pomáhá účastníkům
při výpočtu hospodárnosti a dimenzování.
Projektování: plná podpora už od začátku
Při plánování a projektování jsou vašemu
odbornému partnerovi neustále k dispozici
specialisté ﬁrmy Viessmann. Pomáhají se
všemi otázkami při dimenzování pomocí údajů
o spotřebě energie, při posouzení hospodárnosti nebo při podání žádosti o veřejné
dotace.

Kompletní servis: dlouhodobé zachování
hodnoty
Pravidelná kontrola a údržba slouží k zachování hodnoty vašeho kogeneračního zařízení.
Viessmann proto navrhl různé servisní smlouvy, které lze zcela individuálně přizpůsobit
vašim požadavkům v otázce intervalu a rozsahu servisu. Můžete se přitom rozhodnout
běžnou údržbu, pro servisní balíček s údržbou
nebo pro kompletní balíček s opravami – ten
znamená kompletní péči po dobu 24 hodin
denně s vyváženým poměrem cena/výkon.
Servisní prohlídka: nová servisní výhoda
u ﬁrmy Viessmann
Servisní prohlídka ﬁrmy Viessmann zahrnuje
kontrolu kvality provedených údržbových
a servisních prací přímo na místě i neustálou
analýzu a posuzování stavu zařízení. Prohlídku doplňuje analýza spokojenosti zákazníka.
Tak snižujeme nejen nebezpečí výpadků,
ale rozpoznáme i případnou potřebu školení
servisních techniků a zvyšujeme tak kvalitu
servisních prací.

Digitalizace

Konektivita: nejlepší spojení k vysoké efektivitě
Aby se zaručil optimální provoz a co nejvyšší disponibilita, je nezbytný neustálý servisní
přístup. Výborné je, má-li kogenerační jednotka digitální komunikační spojení. Je to transparentní pro zákazníky a servisní partnery.

Ať software-update, nový požadavek provozovatele sítě nebo optimalizace samotného
zařízení – digitální rozhraní umožňují rychlou,
jednoduchou a úspornou komunikaci přímo
s kogenerační jednotkou. A to vše díky spojení
kogenerační jednotky s internetem.
Vždy správné spojení
Pomocí Viessmann TeleControl LAN se dá
každé kogenerační zařízení spojit přes internet
s příslušným servisním střediskem Viessmann.
Tak lze mnoho servisních prací vyřídit, aniž by
musel být servisní technik přímo na místě.

Vždy maximální disponibilita
Ve spojení s preventivní údržbou se vyhneme výpadkům a poruchám. Například díky
automatickému hlášení nezvyklých nebo
nápadných parametrů a provozních stavů.
Automatizovaná analýza dat vzájemně
srovnává všechny dostupné parametry.
V mnoha případech je potom možné zasáhnout přímo do zařízení a zajistit provoz.
A dodatečné vybavení pro stávající zařízení
je také velmi jednoduché: s přístupem LAN
k zařízení a jednotkou Plug&Play Telecontrol
LAN ve stávajícím skříňovém rozvaděči.

Vždy kompletní přehled
Přístup přes internet umožňuje navíc stálý
přehled o stavu zařízení: přes aplikaci lze
data vyvolat z každého místa pomocí PC,
chytrého telefonu nebo tabletu. Automaticky
dostanete jak vy, tak servisní pracovník
Viessmann všechna oznámení o poruchách
a varovná hlášení, což je perfektní pro plánování údržbových prací a včasné rozpoznání
závad.

Bezpečnost dat: i při napojení na
větší ﬁremní sítě zajišťuje spolu-

Servis – digitálně a on-line

práce IT specialistů Viessmann
s vašim IT oddělením největší
bezpečnost pro vaši síť.
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Přehledná, jednoduchá, intuitivní obsluha – regulace
mini kogeneračních jednotek Viessmann Vitobloc 200.

Vybaveno pro budoucnost
Kompaktní kogenerační jednotky od ﬁrmy
Viessmann splňují již dnes budoucí náročné
technické podmínky pro připojení dodavatelů
elektřiny. Synchronní generátor a inteligentní
regulace tak umožňují mimo jiné variabilní
nastavení fázového posunu přes software.
A to bez přizpůsobení hardwaru. Jsou tak
navíc splněny požadavky všech evropských
podmínek pro připojení k rozvodné síti.

Proﬁtujte z těchto výhod
 Optimalizovaný management zařízení
pomocí permanentní disponibility
všech parametrů.
 Bezpečná a rychlá dosažitelnost
i uložení všech důležitých dat.
 Preventivní plánování údržbových
a servisních prací.
 Včasné rozpoznání poruch a závad.
 Bezpečnost dat díky nejnovějším
bezpečnostním standardům.

Reference

Přesvědčí v každém ohledu svou spolehlivostí
a hospodárností
Tři tisíce instalovaných zařízení řadí firmu Viessmann na přední místo ve vývoji a instalaci
kogeneračních jednotek.

Produkty Viessmann disponují už při sériové
výrobě obsáhlou výbavou, ﬁrma má proto
mnoho spokojených zákazníků. Kromě
investorů obytných objektů a sídlišť jsou
kogenerační jednotky hospodárné a efektivní
i pro mnoho dalších použití. Nejdůležitější
odvětví, ve kterých jsou použity kogenerační
jednotky Viessmann:
 Obchodní a průmyslová sféra
potravinářský, pivovarnický, farmaceutický,
chemický a strojní průmysl, logistická
a obchodní centra, atd.
Logistické a administrativní centrum Business park Plzeň Vejprnice.

 Veřejná sféra
Zdravotnická zařízení, školství, kulturní
objekty, státní úřady atd.
 Turismus
pohostinství, hotely, aquaparky, atd.
 Systémy centrálního a dálkového
vytápění
obce, města, distributoři energií, atd.

Nemocnice Jičín.

Plavecký a sportovní areál Hloubětín.
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Business park Plzeň Vejprnice
I v logistickém provozu musí být elektrická
energie a teplo neustále k dispozici. Kogenerační jednotka Vitobloc 200 EM-140 ve spojení
s akumulační nádobu o objemu 50 m3 zajišťuje
stálou zásobu tepelné energie pro vytápění
celého objektu včetně administrativy.
Kogenerační jednotka slouží jako stoprocentní
zdroj pro vytápění a veškerá elektrická energie
vyrobená při jejím chodu je využita pro vlastní
spotřebu areálu.
Oblastní nemocnice Jičín
Dvě kogenerační jenotky Vitobloc 200 EM-70
pokrývají 1/4 spotřeby elektrické energie
celého areálu nemocnice a zároveň slouží jako
záložní zdroj při výpadku elektrické sítě.

Vitobloc 200 EM-140 v logistickým a administrativním centru
Business park Plzeň Vejprnice.

Tento systém dodávky tepelné energie pro
bezproblémový chod celé nemocnice doplňují
tři nízkoteplotní plynové kotle Vitoplex 200
SX2A o celkovém výkonu 3 900 kW a dva
středotlaké parní kotle Vitomax 200-HS
o celkovém výkonu 1,5 t/h.
Plavecký a sportovní areál Hloubětín
Základní topnou zátěž pokrývají celoročně dvě
kogenerační jednotky Vitobloc 200.
Kogenerační jednotky pracují přibližně 3000
provozních hodin za rok a produkují v první
řadě elektrickou energii, která se v plaveckém
bazéně Hloubětín využije pro vlastní potřebu.
Současně vznikající teplo se využije pro
vytápění a ohřev teplé vody, které v letních
měsících stačí ze 100 % jako záloha a pro
potřebná špičková zatížení jsou instalovány
plynové kotle.

Dvě kogenerační jednotky Vitobloc 200 v oblastní nemocnici Jičín.

Kogenerační jednotky v plaveckém a sportovním areálu
s přisolovanou vodou v Praze 9 – Hloubětíně.

Společnost
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann je jedním z předních mezinárodních výrobců systémů topné, průmyslové
a chladicí techniky.
Jednání v souladu s udržitelným vývojem
Jako rodinný podnik klade Viessmann zvláštní
hodnotu na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost je pevně ukotvena
již v podnikových zásadách. Udržitelnost,
kterou žijeme, znamená pro ﬁrmu Viessmann
uvést do souladu v celém podniku ekonomii,
ekologii a sociální zodpovědnost tak, aby
byly uspokojeny současné potřeby bez toho,
aniž by byly omezeny základní životní potřeby
nadcházejících generací.
Strategický projekt „Efektivita Plus“ v hlavním
sídle v Allendorfu (Eder) prokázal, že energetické a klimapolitické cíle pro rok 2050 mohou
být dosaženy již dnes, a to s použitím dostupné techniky.

Kompletní nabídka ﬁrmy Viessmann
Jako pionýr v oblasti životního prostředí
a technologický průkopník v topenářské branži
dodává ﬁrma Viessmann již po desetiletí
efektivní systémy s nízkým obsahem škodlivin
pro výrobu tepla, chladu a decentrální dodávky
elektřiny. Mnoho vývojových produktů ﬁrmy
Viessmann se považuje za milníky topné
techniky.

výrobu/značku/efektivitu využití

Partnerství
Ke kompletní nabídce ﬁrmy Viessmann patří
obsáhlá nabídka služeb. Akademie Viessmann
poskytuje obchodním partnerům technická
vzdělávací zařízení a obsáhlý školicí a vzdělávací program.
S novými digitálními službami dodává
Viessmann inovativní řešení, například pro
obsluhu a monitorování vytápěcích zařízení
přes smartphone. Provozovatel využívá
větší bezpečnosti a komfortu. A odborná
topenářská ﬁrma má přehled o zařízeních,
která má na starosti.

Viessmann Group
Informace o podnikání
 Rok založení: 1917
 Počet zaměstnanců: 12 000
 Obrat skupiny: 2,25 miliard eur
 Podíl exportu: 54 %
 23 výrobních společností v 11 zemích
 Prodejní organizace a zastoupení v 74
zemích
 120 prodejních poboček na celém světě

Německá cena za trvale udržitelnou

Kompletní nabídka společnosti Viessmann
Group pro všechny energetické nosiče
a výkonové rozsahy
 Kotle na olej nebo plyn
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 Hybridní zařízení
 Tepelná čerpadla
 Technika pro spalování dřeva
 Zařízení pro výrobu bioplynu
 Úpravny bioplynu
 Solární termické systémy
 Fotovoltaika
 Příslušenství
 Chladicí systémy

zdrojů.

Energy Efﬁ ciency Award.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Vaše specializovaná topenářská ﬁrma:
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Některé fotograﬁe, technické parametry, jakož i další údaje mohou
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