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Podnik píše dějiny

Výrobní závody Viessmann se sídlem
v hesenském Allendorfu (Eder)
jsou jedním z předních výrobců
topné techniky. Firma byla založena
roku 1917 a během svého trvání
představila velké množství vývojových trendů, které přinesly nové
podněty a v branži se považují za
technické milníky. Jako kompletní
dodavatel topných systémů pro
všechny energetické nosiče
a rozsahy výkonů Viessmann
nabízí individuální systémová
řešení pro všechny oblasti použití.
Firma dbá na důsledné partnerské
vztahy se zákazníky a nekompromisní
řízení kvality. Díky své nezaměnitelné
značce se značka Viessmann dokázala
etablovat na trhu s jasným image,
jemuž vévodí kvalita, spolehlivost
a špičková technika.
Firmu řídí Dr. Martin Viessmann jako
představitel již třetí generace majitelů
ﬁrmy, a přestože zaměstnává přes
9000 pracovníků v 16 výrobních závodech, 37 zahraničních společnostech
a 120 mezinárodních prodejních
pobočkách, zůstává stále jediným
majitelem.

Výrobní závody
Viessmann
V Allendorfu (Eder).

První výrobní hala
v Allendorfu.

1910

1920

Pohled na ulici
Alsenbergerstraße
v Hofu, kolem
roku 1920.

Radnice s kašnou,
město Hof.

6l7

Začátek ve městě Hof

Firma Viessmann Group se zrodila
ve městě Hof an der Saale. Johann
Viessmann narozený roku 1879
v Kulmbachu zde žil a pracoval jako
zámečnický mistr. Když se vrátil
z první světové války, roku 1917
se osamostatnil a založil si malou
ﬁrmu, s níž stavěl zemědělské stroje.
Díky své představivosti, vynalézavosti a zručnosti však svou činnost
rozšířil, a začal také opravovat nejen
textilní stroje, ale i automobily, na
které se v té době pohlíželo s údivem
jako na technický zázrak.
Johann Viessmann

Tak se z malého zámečnictví stala

kolem roku 1920.

„výrobna strojů, autogenní svařování
a opravna aut“ Johanna Viessmanna.

Inzerát z Band Hof
z řady „Stavba měst
Německa“.

Erb rodiny Viessmann.

1920

Lis z roku 1902
spolehlivě sloužil
až do roku 1958.

Přední a boční pohled
na kotel, který kolem
roku 1930 zkonstruoval Johann Viessmann.

1930
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Kotel z ocelového
plechu

Roku 1928 začíná Johann Viessmann
s výrobou kotlů. K této myšlence ho
přivedl dvorní zahradník. Trh s kotli
v tu dobu ovládaly ﬁrmy, které vyráběly výhradně litinové kotle v článkovém provedení. Johann Viessmann

Dobový pohled na Hof.

brzy pochopil, že zlepšení stávajících
kotlů by mohlo spočívat ve využití
svařování. Během krátké doby se mu
podařilo vyvinout novou generaci
kotlů a vyrábět je ve vlastní živnosti.
Nové kotle se od počátku začaly
svařovat z ocelových trubek za
pomoci autogenního svařování (plamenem). Johann Viessmann používal
trubky, protože byly velmi odolné
vůči tlaku a snadno se zpracovávaly.
Kotle měly na rozdíl od litinových
článkových kotlů menší spotřebu paliva a dodávaly teplo mnohem rychleji
než kotle dosud používané. Tyto
výhody byly velmi přesvědčivé a brzy
začalo nové kotle používat mnoho
zákazníků ve městě Hof a okolí.

Řemeslná výroba
malých kotlů kolem
roku 1930.

1930

Malé kotle z počátků
allendorfské výroby,
1939.

Konstrukce parního
kotle z oceli.

1940
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Prosazuje se ústřední
topení

Stále více se v domácnostech i podnicích prosazuje ústřední topení.
Johann Viessmann ve svém podniku
zavádí svařování elektrickým obloukem, čímž se výroba kotlů urychluje.
Nová technika vede k jiným konstrukcím kotlů. Místo trubek začíná
Johann Viessmann používat plechy
a vyrábí z nich výhřevné plochy kotle.

První výrobní hala
v Allendorfu.

Tato koncepce umožňuje hospodárnou výrobu kotlů s malým tepelným výkonem a spodním vyhořením,
které topí ještě úsporněji.
Johann Viessmann pro své kotle
získává ochranná práva, spotřební
vzorky a patenty. Podle licenční
smlouvy s jedním hesenským podnikem odchází Johann Viessmann
roku 1937 z města Hof, aby svou
výrobu postavil na širší základně.
Ve městě Allendorf an der Eder
vybudoval podnik, který se stal
základním výrobním závodem dnešní
skupiny Viessmann. V tehdejší době
zde bylo zaměstnáno 30 pracovníků.

Kotle dřívější výroby
s namontovaným
izolačním pláštěm
před přepravením po
železnici.

1940

Zaměstnanci
v 50. letech.

„Permit to Reopen“
(Povolení k opětovnému
otevření), 1945.

1950
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Ocelové kotle
z Allendorfu

Ocelové kotle se v allendorfském
výrobním závodě vyrábí i za druhé
světové války. Hans Viessmann,
syn zakladatele ﬁrmy, byl vojákem
speciální jednotky, která pracovala
s novými přístroji směrového
přenosu v oblasti decimetrových vln.
V době volna se Hans Viessmann
věnuje i navrhování nových kotlů.
Tabulové nůžky

Roku 1945 se vrací domů s brašnou

k řezání plechů,

plnou výkresů a plánů a spoustou

kolem roku 1947.

nápadů.
V roce 1947 přebírá Hans Viessmann
otcův podnik s 35 zaměstnanci. Snaží
se vybavit podnik moderními výkonnými přístroji a přizpůsobit kotle
novým technickým požadavkům.
Již v době měnové reformy se počet
zaměstnanců rozrostl na více než
100. Podnik se stal hospodářským
střediskem oblasti a kraje Frankenberg.

Schválení výroby,
1946.

1950

Pohled do konstrukčního
oddělení.

Ocelový kotel Imperator.

Dvoukomorový kotel Imperator Triola-B
s průtokovým ohřívačem vody.
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1960

Topný olej vytlačuje
pevná paliva

Začátkem 50. let let začíná pro

přestaví na uzavřená zařízení s mem-

topnou techniku rozhodující obrat:

bránovou expanzní nádobou.

stále více se prosazuje topný olej
a pozvolna vytlačuje z trhu do té doby

V této fázi vyvíjí Viessmann kotle

dominující pevná paliva – především

na nové palivo olej i kotle, které lze

koks.

přestavit z koksu na olej se zabudovanou přípravou teplé vody – první

Topný olej umožňuje plně auto-

duo kotle.

matický provoz topných zařízení
a vytváří předpoklady pro zavedení
teplovodního vytápění ve velkém
rozsahu. S olejovým topením se
i pomalá gravitační topení přestavují
na teplovodní topení s čerpadly
s možností rychlé regulace. Začíná
se tím, že se dosud otevřená zařízení

Dvoukomorový kotel Imperátor Triola-C.

Speciální kotel na pevná paliva Imperator duo.

1950

Veletržní stánek
závodů Viessmann
na hannoverském
veletrhu, 1957.

4000. kotel roku 1954 opouští výrobu.
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1960

Dvoupalivový kotel
Triola

V roce 1957 představuje Viessmann
na hannoverském veletrhu na tehdejší dobu nezvykle pokrokový
program kotlů. Mimo jiné dvoupalivový kotel s ohništěm na pevná

Hans Viessmann
v rozhovoru s návštěvníky veletrhu.

paliva a na olej: kotel Triola. Spalovací
komora kotle Triola je optimálně
sladěna pro spalování topného oleje
a nepotřebuje žádné vyzdívky, které

Výhody nových ocelových kotlů

jsou jinak u olejových kotlů důležité.

zahýbaly s trhem, který v té době

Jednoduchou manipulací lze tyto

stále ovládaly litinové článkové kotle.

kotle přestavit z topného oleje na

Popularitu si získaly optimálním

pevná paliva.

uspořádáním spalovacího prostoru,
vynecháním vyzdívek i možností
zabudování přípravy teplé vody.
Začíná éra ocelových kotlů.

Kotel Triola má dvě oddělené
spalovací komory.

Šéf se svými
zaměstnanci,
1966.

4cestný směšovač s hnacím motorem.
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1960

1970

Rostoucí význam
regulační techniky

Se začátkem automatického olejového topení roste i význam regulační
techniky. Přimíchání vratné vody
4cestným směšovačem se stává
pevnou součástí topného zařízení.
Přednostní spínání zajišťuje, aby se
během odběru teplé vody přerušilo
předávání tepla do topení a pro ohřev
pitné vody byl k dispozici plný výkon
Hannoverský veletrh,

kotle.

1962.

Firma Viessmann se stále zvětšuje.
V této době vyrobí kolem 350
zaměstnanců ročně asi 5 000 kotlů.
Obrat ve využití primární energie
pokračuje dále: zatímco v roce 1960
se používá olejové topení pouze
v 15 % bytů, v roce 1970 je to již
45 % bytů. Uhlí ustupuje z 82 % na
40 %. Jako třetí palivo se v domácnostech pro dodávky tepla používá
plyn, přednostně ve městech, kde se
do domácností dodává koksárenský
plyn vznikající při výrobě koksu jako
městský plyn.

Motomatik: regulace kotle
a topného okruhu v jednom plášti.

Kotel s různými druhy spalování Duo-E.

Pohled do zásobníkového
ohřívače vody.

Titulka prospektu ze 60. let.
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1960

1970

Komfort v ohřevu
pitné vody

Dynamický vývoj podniku Viessmann
pokračuje i v 60. letech. Nové kotle
Imperator-Duo a Imperator-Triola
se stávají prodejním šlágrem. To se
Samostatný zásobník

projevuje i při jejich výrobě. Dosud

a článkový zásobník

běžné ruční svařování nahrazuje

v různých velikostech.

strojní a automatické svařování.
Poté co Viessmann s novou generací
kotlů připravil cestu pro ocelové
kotle, začíná v tomto desetiletí rozvoj
komfortních systémů k ohřevu pitné
vody. Dosud používané průtokové
ohřívače mají sklon k zarůstání

Rostoucí požadavky na komfort určují

vodním kamenem, trubkové hady

další rozvoj ohřevu pitné vody. Roku

nelze čistit a v případě znečištění

1965 se jako patent přihlásily „kotle

se tedy musí vyměnit. Viessmann

se zabudovanými zásobníky užitkové

tak v roce 1962 představuje nový

vody, které jsou odolné vůči korozi“.

průtokový ohřívač: vyrábí se nejprve

Roku 1967 Viessmann poprvé použil

z měděných a později z niklo-bron-

pro design kotlů barvy, a oživil tak

zových trubek. Je to první průtokový

sklepní prostory. Tato myšlenka

ohřívač vody, který lze mechanicky

vzešla od designéra Ulmské školy,

čistit.

Hanse Gugelota.

Výroba niklo-bronzového zásobníku.

Ministerská návštěva na veletrhu
ISH ve Frankfurtu v roce 1967.

Parolaet v umělohmotném domě
Feierbach fg 2000
z materiálů od Bayera,
v designu Gugelota.
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1960

1970

Elektrická regulace
kotle

Roku 1967 začíná Viessmann s výrobou speciálního olejového / plynového
kotle Parola. Má spalovací komoru
vytvořenou speciálně pro paliva olej
a plyn, která umožňuje čisté spalování a optimální využití energie. Na

Kompaktní regulace
KR-RT.

rozdíl od dosud běžných kotlů je
u kotle Parola zásobník teplé vody
zabudován jako spodní zásobník
dole v kotli. Nabíjí se rychle a podle
potřeby přes oběhové čerpadlo.
Paralelně s vývojem kotle se rozšiřuje
sortiment regulační a řídicí techniky.
Směšovače s manuálním provozem
stále více nahrazují elektrické kotlové
regulace s elektronickými regulacemi
topného okruhu. Jsou řízeny podle
teploty v místnosti nebo venkovní
teploty s časovým řízením nočního
poklesu. S těmito novými inovacemi
si Viessmann buduje svůj podíl na
trhu. V této době vyrobí asi 1 400
zaměstnanců v závodě kolem 40 000
kotlů.

Hans Viessmann
vítá na ISH ředitele
ﬁrmy Sanyo doktora
Kurahashiho.

Závod Battenberg
v 70. letech.

Kouřovod Flammino a komínová vložka-W
zajišťují útulnou atmosféru a předávají teplo
do systému ústředního vytápění.
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1970

1980

Novostavba
v Battenbergu

Podnik se neomezuje pouze na
Allendorf. Roku 1969 se v Battenbergu zřizuje další výrobní závod.
Trh se v této době výrazně mění.
Koncem desetiletí činí podíl ocelových kotlů ve Spolkové republice již
65 %, podíl litinových kotlů klesá na
35 %.
Kotel s různými

Začátkem 70. let pokrývá zemní olej
a zemní plyn asi dvě třetiny světové
spotřeby energie. Ročně se vytěží
více než 2,3 miliardy tun surové nafty
a více než jedna miliarda kubických
metrů zemního plynu. V průběhu
takzvané první energetické krize
kolem roku 1973 drasticky rostou
ceny surové ropy. Reakcí na to jsou
opatření vedoucí k úspoře energie,
které vedou poprvé za 30 let k poklesu spotřeby energie v mezinárodním
měřítku.

Deset ﬁremních
zásad platí ještě
dnes.

druhy spalování
Duo-Parola-E.

Viessmann spoléhá na expanzi

V následujích letech se stává
ústředním tématem hospodářské
politiky úsporné zacházení s olejem
a plynem. Současně roste ekologické
povědomí. Roku 1974 vstupuje
Výrobní závod Viessmann v Berlíně.

v platnost Spolkový ochranný zákon
pro imise, roku 1976 zákon o úspoře
energie. S těmito zákony jsou spojena nová nařízení pro topnou techniku.
V 70. letech výrazně roste význam
zemního plynu jako paliva. Jeho podíl
se zvyšuje z 8 % na 22 %. Pozvolna

Výrobní závod Viessmann v Hof-Unterkotzau.

se všechny městské plynové sítě
přestavují na ekologičtější zemní
plyn.
Ve výrobních závodech Viessmann
probíhají 70. léta ve znamení expanze. Roku 1972 se otevírá první závod

Výrobní závod Viessmann 2 v Allendorfu (Eder).

v zahraničí ve francouzském městě
Faulquemont. V oblasti města Hof,
kolébce ﬁrmy, se jako výrobna
přidává Oberkotzau – nejprve pro
ocelové a litinové kotle, později také
pro větrací a chladicí agregáty.
V Unterklotzau se kromě tradičního

Výrobní závod Viessmann ve Faulquemontu / Francie.

zpracování kovu od roku 1974
zpracovávají i umělé hmoty.

Výrobní závod Viessmann ve Waterloo / Kanada.
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1970

1980

Hans Viessmann při příležitosti oslavy zahájení výrobního závodu
Faulquemont, 1972.

Převzetím továrny na výrobu kotlů
Krupp získala ﬁrma Viessmann koncem desetiletí působiště v Berlíně.
V Hesensku se mezitím staví výrobní
závod Battenberg. Roku 1978
se přidává Homberg, ve kterém
Viessmann od roku 1969 s jedním
partnerem vyrábí opláštění kotlů.
Zakoupením společnosti WesoAurorahütte získal Viessmann v 70.
letech vlastní slévárnu. Roku 1978
expanduje Viessmann za Atlantik
do Kanady. Waterloo v kanadské

Svařovací automat
ve výrobě ocelových
kotlů.

provincii Ontario je sídlem první
mimoevropské společnosti
Viessmann.

Koncová kontrola
výroby ocelových
kotlů.

Speciální olejový /
plynový kotel
Rotola-eh.
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1970

1980

Světová premiéra:
kotel z ušlechtilé oceli

Energetická krize způsobila, že se
začátkem 70. let ve všech oblastech
topné techniky věnovala zvýšená
pozornost výzkumu a vývoji. Snahou
bylo další zlepšení energetického

Nerezový kotel,
milník topné techniky.

využití kotlů. Roku 1972 překvapila
společnost Viessmann odbornou
veřejnost světovou premiérou
– kotlem z ušlechtilé oceli.
Kotel dimenzovaný na spalování oleje
Ve srovnání s dosud běžným litino-

a plynu lze pomocí přestavovací

vým plynovým kotlem s hořákem

sady přestavit na kotel na spalování

bez ventilátoru se tento nerezový

pevných paliv. Speciální olejový /

plynový kotel vyznačuje nízkou

plynový kotel Rotola může mít díky

hmotností, vysokou účinností,

zvláštnímu uspořádání kotlových

výhřevnými plochami kotle, které

přípojek i vnitřní symetrii buď horní,

se snadno čistí a vysokým objemem

nebo regulovatelný spodní zásobník.

vody. Rovněž roku 1972 nahrazuje

Rotola byl prvním kotlem, který se

surovinu nikl bronz, která se dosud

dal obrátit vzhůru nohama.

používá na zásobníkové ohřívače
vody, ušlechtilá ocel a tak se tato
surovina v topné technice zavádí
ve velkém rozsahu. V tomto období
kladou spotřebitelé velký důraz
na bezpečnost – tento požadavek
naplňuje zejména nový kotel Duo-parola, který lze přestavovat.

Titulek tohoto
prospektu zní „Král
plynových kotlů“.

Kolektory Acredal
z dob počátků
solární techniky.

Ukázka prospektu
věnovaného tepelnému
čerpadlu pro přípravu
teplé vody.
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1970

1980

Zaostřeno na
obnovitelné energie

Rychlomontážní

Kvůli energetické krizi neroste pouze

systém s nástrčnými

zájem o efektivní progresivní topnou

konektory.

techniku, ale také zájem o regenerativní energetické nosiče. Viessmann
začíná roku 1976 s výrobou slunečních
kolektorů, o dva roky později přicházejí na trh první tepelná čerpadla.

Další rozhodující vývoj představuje

Kromě toho se v této době pracuje

generace úsporných kotlů Vitola.

na vývoji kotlů na kusové dřevo,

Podstatnou součástí těchto speciál-

zplyňujících kotlů na dřevo i spe-

ních olejových/plynových kotlů je

ciálních kotlů na štěpku a jiné formy

spalovací komora z ušlechtilé oceli,

biomasy. Rovněž roku 1976 zavádí

která umožňuje čisté spalování

Viessmann jako první výrobce topné

s vysokou účinností.

techniky rychlomontážní systém.
Kódované konektory umožňují rychlou
a bezchybnou montáž komponentů
regulace. V roce 1978 se poprvé
používají mikroprocesory k řízení
a regulaci multivalentních zařízení.

Speciální olejový / plynový kotel Vitola b2
s dvěma samostatnými hořáky.

Milník v historii topné
techniky: biferální
spojená topná plocha.

Dr. Hans Viessmann vysvětluje
dávkovaný přenos tepla biferální
topné plochy.

Litinový článek biferální topné plochy.
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1980

1990

Dvouvrstvá biferální
spojená topná plocha

Počátkem 80. let začíná éra nízkoteplotního vytápění teplou vodou.
Ztráty vychlazením a povrchové ztráty kotle se dají výrazně snížit, pokud
se kotel provozuje místo s konstantně
zvyšovanou teplotou cca 70 °C s plynule snižovanou teplotou kotlové
vody až na 40 °C. Na kotle jsou tudíž
kladeny zvýšené požadavky, jimž
musí vyhovovat jejich konstrukce:
Speciální olejový /

při nízkoteplotním provozu je teplota

plynový kotel Vitola

kotlové vody dlouhou dobu pod tep-

se zásobníkovým

lotou rosného bodu topných plynů

ohřívačem vody

– existuje nebezpečí koroze.

VertiCell umístěným
vedle kotle.

Viessmann čelí této technické výzvě
pomocí dvouvrstvé spojené topné
plochy – dosud neznámou kombinací

Úsporné hlubokoteplotní kotle Vitola

materiálů litiny a oceli. Tento milník

biferral s dvouvrstvou spojenou

topné techniky umožňuje provozovat

topnou plochou z litiny / oceli se

kotel jako hlubokoteplotní kotel, to

kolem roku 1980 stávají v topenářské

znamená bez spodního omezení

branži ustáleným pojmem. Úspěch

teploty, a tím ještě efektivněji než

této konstrukční řady se odráží na

nízkoteplotní kotle.

prodaném počtu kusů: roku 1988
opouští automatickou automatickou
výrobní linku v Allendorfu již miliontý
kotel Vitola.

Chlazení plamene
použitím systému
Renox zajišťuje nízké
hodnoty NO x.

Prodejní inzerát pro kotel

Návštěvníci veletrhu si prohlížejí

Vitola-biferral-RN / RA.

nízkoteplotní plynový kotel
Rexola-biferral.
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Chlazení plamene vede
ke snížení NOX

Aby se dále snižovaly emise škodlivin, slaďují se přesně vzájemně kotle
a hořáky, a tvoří tak jednu jednotku.
Od roku 1981 dodává Viessmann
pro kotle Vitola i olejové jednotky

Struktura litinového
segmentu Atola.

s hořákem, které jsou předem nastaveny ve výrobním závodě a přezkoušeny za tepla – rozhodující krok
směrem k systémové technice.
Těžištěm snížení škodlivin je v tomto
desetiletí vývoj opatření ke snižování
NOx, aby se působilo proti „kyselému dešti“, a zamezilo se tak obávanému vymírání lesů. Jako první
výrobce na německém trhu zavedla
ﬁrma Viessmann roku 1984 systém
chlazení plamene u speciálních plynových kotlů s hořáky bez ventilátoru.
Roku 1989 udává kotel Rexola-biferral
nová měřítka pro speciální plynové
kotle. Je jediným plynovým kotlem
s dvouvrstvými spojenými topnými
plochami z litiny/oceli. Zcela nově
vytvořená spalovací komora a dále
vyvinutý systém Renox ještě výrazněji snižují tvorbu NOx, a to tak, že
jsou dokonce podkročeny limity
švýcarského nařízení o ochraně
čistoty ovzduší.

Litinový plynový kotel se systémem Renox.

Systémová technika
Viessmann ve
speciálním olejovém /
plynovém kotli
Vitola-biferral-RN.

Funkční obrázek
k regulační technice.

Digitální regulace Dekamatik.

Regulace topného
okruhu Divicon na kotli
Vitola-biferral-RN.
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Topenářská technika
se „systémem“

Digitální regulace nahrazují v této
době dosud používané elektronické
regulace. Regulace Viessmann
Trimatik-MC (od roku 1988) a Dekamatik (od roku 1990) umožňují velké
Digitální regulace

množství funkcí. Je možné přímo

Dekamatik-E.

regulovat kromě kotlového okruhu
až dva topné okruhy se směšovačem.
Významným charakteristickým
znakem jsou systémy vlastní
diagnostiky.
Regulace mají navíc možnost komunikace. Paleta výrobků se v tomto
desetiletí rozšiřuje o důležité systémové moduly. Kromě olejových /
plynových hořáků dodává Viessmann
například kombinovaná zařízení
s přídavným (sekundárním) vzduchem KNL, malý rozdělovač a prefabrikovaný rozdělovač topného okruhu
Divicon. Viessmann se snaží prosadit
do terminologie topenářské techniky
pojem „systémová technika“.
V této souvislosti se důležitým kritériem v případě vývoje systémových
komponentů stává „možnost dovybavení“.
Funkční obrázek
k systémové
technice.

Sálavý hořák MatriX
v provozu.

Speciální závěsný
plynový kotel Mirola.

38 l 39

1990

2000

Hodina H
kondenzační techniky

Skleníkový efekt a s ním spojené
nebezpečí změny klimatu ovládají
politické diskuze na téma životního
prostředí pozdních 80. let. Spolková
vláda roku 1990 rozhodla, že se do
„Modrý anděl“

roku 2005 sníží emise CO2 o 25 až

pro Rexola-biferral.

30 %.
Tak nastala hodina H kondenzační
techniky. Jejím využitím lze na rozdíl
od nízkoteplotních kotlů ušetřit více

– vysoce účinné plochy výměníku

než 10 % paliva, protože lze pro okruh

tepla z ušlechtilé oceli, které jsou

topné vody zužitkovat i latentní teplo

použity ve všech kondenzačních

obsažené ve vodní páře spalin.

kotlech Viessmann.

Aby bylo možné tento potenciál

Viessmann poskytuje ucelenou řadu

vyčerpat, vyvinuli konstruktéři ﬁrmy

kondenzačních kotlů od 8 do 895 kW.

Viessmann dvě průlomové inovace:

Tato úsporná a ekologická technika

spalování s mimořádně nízkým

je tedy k dispozici pro všechny mož-

obsahem škodlivin zajišťuje sálavý

nosti použití – od vícepatrových bytů

hořák MatriX. Intenzivní kondenzaci,

až po kancelářské budovy, školy

a tím optimální využití paliva zabez-

a nemocnice.

pečují topné plochy Inox-Crossal

Dr. Hans Viessmann
ve své knihovně.

Výstava výrobků ve středisku Viessmann.

Pohled na výstavu
„Umění a topení“.
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Střídání generací

Na přelomu let 1991/1992 se
Dr. Hans Viessmann stahuje ze
světa topné techniky a předává
svému synovi Dr. Martinu Viessmannovi výhradní odpovědnost za vedení
podniku.
Dr. Hans Viessmann

Roku 1992 se v Allendorfu otevírá

předává podnik svému

středisko Viessmann jako komuni-

synovi Dr. Martinu

kační fórum a místo setkání pro

Viessmannovi.

zaměstnance, zákazníky a přátele
ﬁrmy. Tato „brána k výrobním závodům Viessmann“ poskytuje místo
pro výstavu aktuálního programu
výrobků. Ve středisku Viessmann se
ukazuje i umění. Pod heslem „Umění
a topení“ diskutovali mezinárodně

objektů, které jsou zde vystaveny.

uznávaní umělci na téma teplo.

Jako všechny vlastní ﬁremní budovy,

Vzniklo mnoho pozoruhodných

je i toto středisko postaveno podle
směrnic Viessmann Corporate
Identity.
Již od 60. let dbá Viessmann na
jednotnou linii svého vystupování
na trhu. Jasným designem, který
byl po desetiletí důsledně vyvíjen
a zdokonalován, podtrhuje Viessmann
svou inovační sílu, která vede vždy

Středisko Viessmann
v Allendorfu (Eder).

k technickému náskoku a výhradnímu
postavení.

Následky zboření Berlínské zdi
a politický obrat ve východní Evropě

K okamžiku politického obratu ve
východní Evropě činí zahraniční
podíl na ﬁremním obratu sotva
deset procent, zahraniční obchod se
zaměřuje na Francii, Belgii, Rakousko
a Švýcarsko. Zbořením Berlínské
zdi se roku 1989 otevírají prakticky
přes noc nové trhy – nejprve ve
východním Německu, kde se musí
modernizovat zastaralý a neefektivní
stav topných zařízení ze 100 %.
Aby se dal tento trh využít, musí se
vybudovat nové prodejní a servisní
První výrobní středisko
na území bývalé NDR:
výrobní závod Mitten-

struktury. Současně je nutné školení
příslušných odborníků, kteří nemají

walde byl slavnostně

žádné zkušenosti s novou technikou.

otevřen roku 1991.

Přes špatnou infrastrukturu a často
nevyjasněné majetkové poměry
se podařilo, že se již v roce 1991
v nových spolkových zemích objevily
prodejní pobočky.
Východ Německa však není pro ﬁrmu
Viessmann pouze odbytovým trhem.
Rovněž roku 1991 se na území bývalého závodu na výrobu plynových
zařízení v Mittenwalde (Brandenburg)
otevírá výrobní středisko, které dnes
spolu s výrobním závodem Berlín
tvoří kompetenční středisko pro

V nové kotelně
v infocentru Berlín
se nachází také
zkušebna pro střední
a velké kotle.

střední a velké kotle.
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Přibývající
mezinárodnost

Se založením sesterských společností v Maďarsku, Polsku a České
republice začíná roku 1993 výstavba
celoplošné východoevropské sítě
prodejních poboček. Kromě toho se

Dr. Martin Viessmann s polským státním prezidentem Aleksandrem Kwasniewskim a jednatelem
společnosti Viessmann Polsko, Arturem Ulrichem,

v létě roku 2000 v polském Liegnitzu

při slavnostním otevření výrobního závodu Liegnitz

otevírá závod na výrobu komponentů

v srpnu 2000.

pro systémovou techniku, konfekční
zpracování kabelů, směšovačů

Dnes existuje 37 zahraničních

a výrobu měděných trubek. Od kon-

společností Viessmann – z nichž

ce 90. let rozšiřuje Viessmann své

většina byla založena v 90. letech –

aktivity i na Dálný východ: roku 2011

a 120 prodejních poboček po celém

byl položen základní kámen výrob-

světě. V tomto období se plynule

ního závodu v Pekingu, takřka o dva

zvyšoval zahraniční podíl na celko-

roky později začíná montážní výroba

vém obratu a momentálně činí více

topných zařízení pro čínský trh.

než 50 %.

Kromě nových výroben v Liegnitzu
a Pekingu má Viessmann závody
i v Faulquemontu (od roku 1972)
a v kanadském Waterloo (od roku
1979). Ve všech lokalitách je aktuální
výrobní program zaměřen na požadavky dané země, aby bylo možné
individuálně reagovat na potřeby
místních trhů.

V roce 2001 byl
v Pekingu položen
základní kámen centrály Viessmann v Číně.
Využití vlastního
ﬁremního letadla
podporuje výstavbu
mezinárodních trhů.

Nástěnné plynové
kondenzační kotle
Vitodens jsou nejen
mimořádně úsporné,
ale dají se instalovat
na velmi malé ploše
i ve výklencích.

Dr. Martin Viessmann
v rozhovoru s předsedou závodu Helmutem
Japesem.
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Výroba nástěnných
plynových kotlů

V titulcích hospodářského tisku
se Viessmann objevuje v letech
1996 a 1997. Rozhodnutí o tom,
že se v budoucnu začne i s výrobou
nástěnných plynových kotlů, naráží
na tvrdé konkurenční podmínky,
které nedovolují výrobu v Německu.
Volba tak nejprve padne na výrobní
místo v České republice, což by
ročně ušetřilo kolem 20 milionů
marek. Přesto však vedení ﬁrmy
a podniková rada nadále hledají
řešení, jak umožnit výrobu nástěn-

Výroba nástěnného
plynového kotle
Eurola.

ných kotlů v Allendorfu a nechat
zde vzniknout nová pracovní místa.
Koncem roku 1996 se vedení ﬁrmy

Během doby platnosti dohody od

a zaměstnanci dohodli na založení

1. května 1996 do 30. dubna 1999

"spolku za práci". Poté podnik opus-

slibuje podnik udržení pracovních

til od stavby nového výrobního zá-

míst. Více než 97 % zaměstnanců

vodu v České republice a zřizuje

souhlasí se spolkem za práci. Po

výrobu s novými pracovními místy

několika soudních sporech mezi

v Allendorfu. Jako protislužbu pra-

ﬁrmou a IG Metall došlo roku 1998

cují zaměstnanci 38 místo 35 hodin

k dohodě o snížení týdenní pracovní

bez platové kompenzace, ale při

doby z 38 na 37 hodin. Po skončení

zachování příjmů v plné výši včetně

smlouvy dne 30. června 2000 vstu-

mimotarifních a nadtarifních složek

pují v platnost efektivní programy

mzdy.

k zajištění zaměstnanosti a zvýšení
konkurenceschopnosti.

Vitotec poskytuje
rozmanitý a přesto
jednotný produktový
program pro každou
potřebu a požadavek.
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Nové impulsy díky
programu Vitotec

S programem Vitotec začíná roku
1999 nová éra podniku: Viessmann
nyní poskytuje obsáhlý program
Představení programu

technických špičkových produktů

Vitotec na veletrhu

pro každou potřebu a požadavek, ať

ISH 1999.

už pro instalaci do sklepa, na stěnu
nebo na střechu ve výkonovém
rozsahu od 4,5 do 15 000 kW, a to
pro běžná paliva jako jsou olej a plyn

stejných dílů, jednotné snadno rea-

nebo pro využití regenerativních

lizovatelné montážní kroky a několik

energií prostřednictvím slunečních

málo univerzálních náhradních dílů.

kolektorů, tepelných čerpadel

Design všech produktů Vitotec je

a větracích systémů pro obytné

důsledně zaměřen na funkci. Byl

prostory.

omezen jen na to podstatné. Stříbrná
barva „Vitosilber“ signalizuje nejvyšší

S programem Vitotec realizuje

kvalitu a technický standard. Důrazná

Viessmann důslednou platformovou

oranžová barva „Vitorange“ je sym-

strategii známou z automobilového

bolem tepla, ale rovněž se vztahuje

průmyslu. Na stavebnicovém prin-

k tradici Viessmann.

cipu se sestaví základní podvozek
a funkční moduly do různých provedení zařízení. To umožňuje spousta

Vitotec vytváří jednotu
techniky, funkce
a designu.

Bezproblémová
výměna dat: přes
optolink laptop
rozhraní se spojuje
regulace topení
s laptopem. Odtud
lze vytvořit spojení
s internetem.
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Nová média

Na internetu se Viessmann prezentuje od roku 1997 a na své domovské
stránce informuje koncové zákazníky,
projektanty, architekty i odbornou
veřejnost. Kromě přehledu o programu výrobků stojí ve středu zájmu
informace o dotačních programech,
nařízeních a technických směrnicích
a možnostech ﬁnancování. Příklady
výpočtů ukazují, jaké úspory energie
jsou možné díky výměně topného

S Viessmann on-line
očekává uživatel
obsáhlou nabídku
služeb a informací.

zařízení. Internetové stránky navíc
pomáhají při hledání odborné topenářské ﬁrmy v nejbližším okolí každého zákazníka.
Přímý přístup k technickým podkladům poskytuje chráněná oblast internetové stránky Viessmann. Databáze
poskytuje odpovědi na často kladené
dotazy, kromě toho umožňuje systém
online objednávek zavedený roku
2000 odborným topenářským
ﬁrmám, aby objednávky posílaly
po 24 hodin denně.
Internet se dá také využít pro obsluhu
a kontrolu topných zařízení. Rozhraní
Vitocom umožňuje výměnu dat
s moderními komunikačními systémy, jako jsou PC, telefon nebo mobil.
Internetová prezentace
na ISH 1999.

Na závodištích v celém
světě se Viessmann
prezentuje výrazným
graﬁckým projevem.
Představuje tak námět
k rozhovoru a podporuje obrat.

Síť zákaznického servisu ﬁrmy
Viessmann je odborným topenářským
ﬁrmám k dispozici po 7 dní v týdnu
24 hodin.
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Úspěch díky partnerství

Péče o úzké vztahy s odbornými
partnery z topenářské branže
je vedle špičkového postavení
produktů podstatným faktorem
úspěchu pro silnou pozici značky
Viessmann na trhu. Základem tohoto
partnerství je obsáhlá nabídka služeb.
K tomu patří prodejní logistika
s blízkostí k zákazníkovi, nabídky
ﬁnancování vhodného pro daný trh

Několik tisíc odborných topenářských
ﬁrem vybralo v anketě,

a nabídka servisních služeb zaměřená

kterou každé dva roky

na praxi. V informačních střediscích

vyhlašuje časopis

Allendorf a Berlín a ve všech 120

„Markt intern“ ﬁrmu
Viessmann jako

prodejních pobočkách v tuzemsku

„Odborného partnera

i zahraničí se odborní topenáři, pro-

č. 1“ – od roku 2003 již
posedmé v řadě.

jektanti a architekti seznamují
s moderní topnou technikou. Více
než 70 000 účastníků ročně navštíví
akce akademie Viessmann.
Sponzorování sportu od roku 1993
významně přispělo k tomu, že
se značka dostala do povědomí
a dosáhlo se pozitivního přenosu
image, které podporuje výkony
obchodních partnerů. Stejné vlastnosti, s kterými podporovaní sportovci
dosahují úspěchu, udělaly i z ﬁrmy
Viessmann jednu ze špičkových

Ve čtyřech infor-

ﬁrem v branži: vysoká připravenost,

mačních střediscích

týmový duch, vůle po dokonalosti

– zde Informační
středisko a dům pro

a ovládání inovační techniky.

hosty Berlín – probíhají
technická školení
a semináře o podnikovém hospodářství
pro partnery ﬁrmy
Viessmann.

Kompletní program pro
všechny energetické
nosiče.

Vrcholné setkání energetiků – zde byly
vypracovány základy pro národní energetickou koncepci.
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Vrcholné setkání
energetiků a kompletní
program pro všechny
energetické nosiče
Sloučením nařízení o topných

která zahrnuje zvýšení energetické

zařízeních a tepelné ochraně do

efektivity a rovněž nahrazení fosilních

Nařízení o úspoře energie (EnEV)

energií obnovitelnými. S tím spojená

se roku 2002 mění hlavní rámcové

změna struktury směrem k vysoce

podmínky pro topenářskou branži.

efektivní kondenzační technice na

Nařízení o úspoře energie EnEV

olej a plyn a tepelným čerpadlům,

vyžaduje komplexní pozorování

peletovým kotlům a solárním

stavební fyziky a techniky zařízení,

systémům na přípravu teplé vody

stanovuje cíle zaměřené na efek-

staví topenářskou branži před velké

tivitu a upřednostňuje tak kompletní

výzvy, poskytuje však také šanci

systémy z dobře vzájemně sladěných

k modernizaci zastaralých zařízení.

komponentů. Již roku 2001 nabízí

Viessmann tuto výzvu přijímá se

Viessmann systémová řešení

svým kompletním programem.

k energeticky efektivnímu stavění

Od roku 2007 poskytuje perspek-

a modernizování, k ochraně zdrojů

tivní topné systémy pro všechny

a snižování emisí CO2. Novinky

energetické nosiče a výkonové

k využití regenerativních energií –

rozsahy od 1,5 kW do 20 MW. Tak

například solární termické systémy,

má ﬁrma oproti specializovaným

tepelná čerpadla a kotle na biomasu

dodavatelůmtu výhodu, že své pora-

– doplňují program Vitotec. Od roku

denství poskytuje neutrálně, nezávis-

2003 má Viessmann v programu

le na technice a bez upřednostňování

úplnou řadu kondenzačních produktů

některého energetického nosiče.

na plyn a olej ve výkonovém rozsahu

V oblastech logistiky, školení a tech-

od 4,5 do 6 600 kW.

nické služby lze naproti tomu využít
synergické účinky.

Koncepty k úspoře fosilních energií
jsou stále častěji tématem politických
diskuzí. V Německu se roku 2007
svolává vrcholné setkání energetiků
k vypracování progresivní energetické koncepce. Jejím cílem je
zajištění dodávek, ochrana klimatu,
energetická efektivita a stabilita
nákladů. Bylo rozhodnuto, že k realizaci se použije dvojí strategie,

Rostoucí význam
obnovitelné energie

Omezené zásoby ropy a zemního
plynu a stále rostoucí hlad po energii
na celém světě charakterizují globální
energetickou situaci. K tomu se přidávají zvyšující se emise CO2, které
by se musely drasticky snížit, aby se
zabránilo závažným následkům pro
klima.
Na tomto pozadí roste význam domácích obnovitelných energií. Firma
Specialista na kotle

Viessmann doplňuje své výrobkové

na dřevo Mawera

portfolio v této oblasti nákupem tech-

patří od roku 2006
k Viessmann Group.

nologií budoucnosti, které by sama
nebyla schopna dostatečně rychle
vyvinout. Do roku 2009 dosahuje obchod s regenerativními energetickými systémy podíl na obratu 25 %.

Automatický kotel na
pevná paliva je vhodný
pro spalování pelet,
štěpky a dřevěných
třísek.
Firemní středisko
společnosti Köb
Holzheizsysteme
GmbH ve městě
Wolfurt / Rakousko.
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Technologie budoucnosti
k využití biomasy

Jako první ﬁrma z oblasti obnovitelné
energie byla roku 2006 převzata ﬁrmou Viessmann rakouská společnost
Mawera, která se specializuje na
výrobu kotlů na dřevo. Ve městě
Hard/Vorarlberg se navrhují a vyrábí
kotle a teplárny na spalování biomasy
ve výkonovém rozsahu do 13 MW.
Těžiště tvoří systémy pro zákazníky
z průmyslové, podnikatelské a komunální sféry. Převzetím společnosti
Köb Holzheizsysteme GmbH zaplňuje

Od poradenství

Viessmann roku 2007 mezeru mezi

v oblasti biomasy

malými kotli série Vitoligno s výko-

po biologickou péči
jsou specialisti

novým rozsahem až do 1250 kW.

ﬁrmy BIOFerm

Rovněž ﬁrma se sídlem ve Vorarlber-

a Schmack svým

gu vyrábí zařízení na spalování biomasy pro dálkové a centrální zásobování
teplem. Jako Mawera patří k předním
výrobcům v branži. Kromě toho dochází
roku 2007 k převzetí ﬁrmy BIOFerm,
specialisty na bio zemní plyn. Podnik
má vedoucí postavení na trhu v oblasti
zařízení na suchou fermentaci, která
používají k výrobě bio zemního plynu
zbytkové látky a odpady z péče o krajinu a zemědělství stejně jako biologický odpad.

zákazníkům vždy
k dispozici.

Velká tepelná čerpadla a systémy
pro kombinovanou výrobu elektrické
energie a tepla

Viessmann dále rozšiřuje i vlastní
nabídku tepelných čerpadel v rozsahu
výkonu od 1,5 do 106 kW. Od roku
2008 má většinový podíl na švýcarské
ﬁrmě KWT, která vyrábí velká tepelná
čerpadla pro energetické využití tepla
ze země, spodní, mořské a říční vody
i ze vzduchu. Rovněž roku 2008 přebírá
Viessmann německého výrobce kogeTepelná čerpadla do

neračních jednotek ESS. Kromě stá-

výkonu 1 500 kW

vající nabídky kombinované výroby

poskytuje KWT se
sídlem ve městě

elektrické energie a tepla v oblasti bio-

Worb / Švýcarsko.

masy, kterou poskytuje ﬁrma Mawera,
se tím produktový program rozšiřuje
o kogenerační jednotky na zemní plyn
a bioplyn ve výkonovém rozsahu od
18 kWel do 240 kWel.

Specialista na kombinovanou výrobu tepla
a elektrické energie:
ESS staví kogenerační
jednotky od 180 do
240 kWel.
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Kompletní dodavatel
v oblasti bioplynové technologie

Převzetím podniku Schmack Biomas
si Viessmann začátkem roku 2010
buduje svoji pozici na tomto trhu,
kterému se předpovídá velká budoucnost. S ﬁrmou Bioferm tak má kompletní nabídku v oblasti bioplynové
technologie. Technologie a procesy
k přípravě a napájení bioplynu vyvíjí
ﬁrma Carbotech GmbH, která patří
ke skupině Schmack. Současně jsou
v produktovém programu dceřiných
společností ESS k dispozici moderní
kogenerační jednotky k výrobě
elektrické energie a tepla ze zemního
plynu a bioplynu.

Získávání substrátu
pro bioplynové
zařízení.

Perspektiva:
Viessmann má kompletní nabídku v oblasti
bioplynové techniky.

Podnik Schmack
Biomas patří od ledna
2010 k Viessmann
Group.

Nová působiště ve východní Evropě
a na Dálném východě

Čína se svou 1,3 miliardou obyvatel
a ročním hospodářským růstem
průměrně 10 % patří k základním
trhům budoucnosti. Převzetím
výrobce solárních kolektorů Eurocon
si Viessmann buduje pozici na
Dálném východě. Nedaleko dosavadního sídla v Pekingu vzniká již
za 12 měsíců nový výrobní závod ve
městě Dachang. S výrobní kapacitou
Dr. Martin Viessmann
podepisuje první
vakuovou trubici

milion trubic za rok se Solar Energy
ﬁrmy Viessmann stává největším

z výrobního závodu

výrobcem vakuových solárních trubic

Dachang / Čína.

na světě.
Kromě toho vzniká v Maďarsku v roce
2008 další výrobní závod Technika
Dombovar na výrobu komponentů.
Zde se vyrábí výměníky tepla, zásobníky a komponenty pro elektrárny.

Nová výrobní budova
ve městě Dachang.

58 l 59

2000

2010

Aktivity v oblasti životního prostředí

Impuls pro modernizaci země – Rozhovor
o ochraně klimatu,
hospodářství
a politice.

Ochrana životního prostředí a zod-

Za své ekologicky přijatelné produkty

povědné zacházení s přírodními

byla ﬁrma několikrát oceněna,

zdroji je ve ﬁremních zásadách ﬁrmy

například v roce 1994 Evropskou

Viessmann zakotveno již od roku

cenou za ekologii. Kromě toho je

1970. Roku 1985 byl jmenován první

Viessmann zakladatelským členem

zmocněnec pro životní prostředí,

ekologické aliance „Umweltallianz

roku 1994 vyšlo první ﬁremní pro-

Hessen“ (2000), iniciatiy „Klima-

hlášení k životnímu prostředí. Jako

schutz Unternehmen“ (2009)

druhá německá ﬁrma má Viessmann

a členem dialogu o ochraně klimatu

certiﬁkaci podle ekologického auditu

„Wirtschaft und Politik“ (2009).

Evropské unie EMAS. Kromě toho
splňují stanoviště v Německu a ve
Francii požadavky mezinárodní
ekologické normy DIN EN ISO 14001.

Projekt trvale udržitelného rozvoje
Efektivita Plus

Energetická centrála a akademie Viessmann
ve výrobním závodě Allendorf (Eder)

Zklamáním končí roku 2009 konfe-

využívání zdrojů, ochranu klimatu

rence o klimatu v Kopenhagenu.

a zajištění zaměstnanosti. Do pro-

Ačkoliv není pochyb o nutnosti úspo-

jektu v letech 2005 a 2007 investuje

ry fosilní energie a s tím spojenými

kolem 220 milionů euro. S dosaženou

skleníkovými emisemi, nemohou se

úsporou 40 % fosilní energie a 30 %

účastníci dohodnout na závazných

CO2 emisí dokazuje projekt, že cíle

cílech zaměřených na ochranu kli-

zaměřené na ochranu klimatu do

matu – a to i přesto, že se časový

roku 2020 je možné splnit již dnes,

úsek pro zavedení účinných opatření

a to pomocí techniky, která je dostup-

stále zkracuje. Na evropské rovině

ná na trhu.

a v Německu naproti tomu existují
konkrétní cíle, ale v praxi se i zde
jedná příliš málo.
Co se dá dělat, ukazuje Viessmann
na svém projektu trvale udržitelného
rozvoje Efektivita Plus pro efektivitu
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Inovační energetická koncepce

Energetická centrála
ve výrobním závodě
Allendorf (Eder).

Nová energetická koncepce provází

Termické solární systémy se používají

dvojí strategii energetické politiky,

na přípravu teplé vody, podporu vytá-

kterou představuje zvýšení efektivity

pění a klimatizaci budov. Tepelná čer-

a nahrazení fosilních energií obnovi-

padla slouží k využití okolního tepla

telnými. V nové energetické centrále,

ze vzduchu nebo z půdy a spektrum

která byla uvedena do provozu roku

doplňují fotovoltaická zařízení. Rovněž

2007, se používají všechny energe-

akademie postavená v rámci progra-

tické nosiče, které jsou důležité pro

mu Efektivita Plus přímo hraničí

trh s teplem. Olej a plyn se využívají

s energetickou centrálou. Tak lze

mnohem efektivněji než dosud –

projekt využít nejen ke školení

zejména díky použití kondenzační

zaměstnanců a obchodních partnerů,

techniky a kombinované výroby

ale také k poradenství vlivných osob

elektrické energie a tepla pomocí

z politické, hospodářské a komunální

kogenerační jednotky s provozem na

sféry.

plyn. Pomocí biomasy se nevyrábí
pouze teplo, ale formou kombinované
výroby i elektrická energie.

Zvýšení materiálové
a pracovní efektivity

Nově postavená
výroba v centrále
v Allendorfu (Eder).

Kromě energetické efektivity se zvý-

Další oblastí efektivity je materiálová

šila i materiálová a pracovní efektivi-

efektivita pro co nejúspornější použití

ta. Zvýšení pracovní efektivity má za cíl

surovin ve výrobě. Konkrétně byla

především zvýšit konkurenceschop-

snížena na polovinu spotřeba oceli

nost pracovních míst a přispívá tak

ve výrobě a spotřeba vody. Míra

k zajištění zaměstnanosti. Se zave-

recyklace mezitím zůstává u 99 %,

dením štíhlé výroby byly nově vytvo-

takže není takřka nutné likvidovat

řeny struktury a procesy ve výrobě

odpad.

podle aspektů efektivity, což vedlo
k výstavbě zcela nové výroby. Ve
výsledku stoupla produktivita o 20 %
a plošná efektivita se zvýšila přibližně
o 30 %.
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Ekologické pěstování
energetických rostlin

V koncepci „Efektivita Plus“ ke
zvýšení efektivity využívání zdrojů
v hlavním sídle ﬁrmy v Allendorfu
hraje zvláštní roli zásobování výrobního závodu energií. Přitom se využívají všechny energetické nosiče.
U obnovitelných energií je hlavní
důraz kladen na biomasu, která se
vytváří formou rychle rostoucích
energetických rostlin na vlastních
plantážích. Od roku 2007 se na

Po tříletém růstu se strojově sklízí dřeviny

celkové ploše asi 160 ha pěstují

z výmladkové plantáže, svazují a později

v rámci zemědělského a lesnic-

se zpracovávají na dřevní štěpku.

kého zkušebního provozu topoly
a vrby.
Provoz výmladkové plantáže probíhá
Sklízí se vždy po třech letech, výnos

se souhlasem místních zemědělců.

činí kolem 2 000 tun dřevní štěpky –

Aby se zohlednily aspekty ochrany

to je 50 % vlastní potřeby. Středně-

přírody, uzavírá Viessmann roku 2007

dobým cílem je pokrytí kompletní

smlouvu o spolupráci se Spolkem pro

potřeby z vlastních zdrojů, a to trvale

ochranu přírody v Německu (NABU).

udržitelným způsobem. To znamená,

Ve středu zájmu je odborné pora-

že se spotřebuje jen tolik biomasy,

denství o ochraně přírody a výměna

kolik ve stejném období doroste.

zkušeností.

Sklizeň dřevin z vým-

Pohled na výmlad-

ladkové plantáže.

kovou plantáž
u Battenberg-Laisa.

Bioplynové zařízení
u ﬁrmy Viessmann
v Allendorfu (Eder).

Viessmann byl vyznamenán za mimořádně efektivní využití energie
prostřednictvím centrály se zpětným získáváním tepla v hlavním sídle
Allendorf (Eder) cenou Energy Efﬁciency Award 2010.
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Bioplynové zařízení Allendorf

Kromě pevné biomasy se v energetické centrále používá i bioplyn. Svou
strategii k většímu využití obnovitelných zdrojů energie podtrhuje
Viessmann stavbou bioplynového
zařízení v hlavním sídle v Allendorfu.
Od roku 2009 vzniká zařízení mezi
mezinárodním střediskem distribuce
zboží a dopravní přistávací plochou.
Novostavba v rámci projektu „Efektivita Plus“ představuje objem investic
ve výši 2,5 milionů euro.
Zařízení ﬁrmy BIOFerm GmbH,
která patří ke skupině Viessmann,
pracuje na principu kvašení pevných

Individuálně sladěné
systémy: tak zajišťuje

látek (suchá fermentace). U tohoto

v síti centrálního

postupu se jako substrát používá

vytápění plynový kotel
Viessmann dodávky

zelený odpad ze zemědělství a péče

tepla pomocí bioplynu

o krajinu. Z 4500 tun substrátu ročně

vlastní výroby.

se vytvoří více než 1,2 milionu kilowatthodin elektrické energie, téměř
1,4 milionu kilowatthodin termické
energie proudí do tepelné sítě ﬁrmy
Viessmann. Přeměnu primární
energie bioplynu zajišťuje kogenerační
jednotka výrobce ESS, který rovněž
patří ke skupině Viessmann.

Na cestě k trvalé udržitelnosti

„Efektivita Plus“ je důležitým krokem
na cestě k trvale udržitelnému rozvoji.
Projekt neukazuje pouze to, že politických cílů zaměřených na energeNěmecká cena
za trvalou udržitelnost

tiku lze dosáhnout již během krátké

Trvale nejudržitelnější výroba Německa

životního prostředí a efektivita vyu-

doby. Dokazuje také, že ochrana
žívání zdrojů mohou být v souladu

Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann

s hospodářským úspěchem a sociální
odpovědností. Za tyto aktivity byly

v letech 2009 a 2011 vyznamená-

výrobní závody Viessmann roku 2009

na prestižní Německou cenou

a 2011 vyznamenány Německou cenou

za trvalou udržitelnost.

za trvale udržitelný rozvoj a roku 2010
cenou Energy Efﬁciency Award.

Efektivita
Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále
na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efﬁciency Awards.

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