PP/1

Řešení výroby energie pro průmyslovou a obchodní sféru

Topné systémy
Průmyslové systémy
Chladicí systémy

Obsah

Středotlaké parní kotle.
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Obsah

Pára
do 120t/h

Teplo
do 120 MW tep.

Elektrická
energie
do 50 MWel.

Přehled nabízených výkonů

Strana 4

Průmyslová zařízení na páru, elektrickou energii, teplo a chlazení
se vyvíjejí podle individuálních požadavků a zákazník je dostává
od jednoho dodavatele. Doplňuje je široká nabídka služeb.

Chlazení
do 2 MW

Výroba energie a systémové moduly

Strana 6

Parní kotel do 120 t/h, systémy pro výrobu elektrické energie
do 50 MW, teplovodní a horkovodní kotle do 120 MW a tepelná
čerpadla k vytápění a chlazení do 2 MW.

Nabídka služeb ﬁrmy Viessmann:
vše od jednoho dodavatele

Strana 11

Od poradenství přes koncepci až po údržbu stojí ve středu zájmu
komplexní životní cyklus energetického systému.

Myslet systémově: příklady použití v nemocnicích
a papírenském průmyslu

Strana 12

Obnovou nebo kompletní výměnou energetické centrály
se dosahuje úspory až 30 %.

Mezinárodní reference

Strana 14

Mezinárodní reference dokládají know-how ﬁrmy
Viessmann. Zařízení, která jsou zde představena,
existují jak v monovalentní, tak multivalentní konstrukci.

Vždy na dosah
Společnost Viessmann má prodejní pobočky a zastoupení v 74
zemích, a je tedy možné ji jednoduše a rychle vyhledat po celém
světě.

Strana 22

Průmyslové energetické systémy

Pára
do 120t/h

Elektrická
energie
do 50 MWel.

Teplo
do 120 MW tep.

Chlazení
do 2 MW

Poradenství/Koncepce

Realizace

Údržba/Servis

Viessmann má ve čtyřech
energetických oblastech –
pára, elektrická energie, teplo
a chlazení – kompletní nabídku
produktů a služeb pro průmyslovou
a obchodní sféru.

Tepelné
čerpadlo

Kogenerační
jednotka

Kotel na
biomasu

Jednoplamencový
kotel

Dvouplamencový
kotel

Kotel pro speciální
použití

Vodotrubný
kotel
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Průmyslová zařízení pro páru,
elektrickou energii, teplo a chlazení

Energeticky úsporná příprava energie s nízkým
obsahem škodlivin a vysoká bezpečnost provozu a disponibilita jsou hlavními požadavky
kladenými na zařízení pro výrobu energie pro
průmyslovou a obchodní sféru.
Viessmann je technologickým průkopníkem
efektivních energetických systémů. Zákazník
dostává od jednoho dodavatele vzájemně
sladěné komponenty a systémy, které
jsou vyrobeny podle individuálních potřeb.
Doplňuje je obsáhlá nabídka služeb.

Spalinový
kotel

Přehled produktového programu
Dále uvedené výkony se vztahují na největší
typ kotle popř. zdroj energie. Vyšších výkonů
se dosahuje pomocí kaskády kotlů.
 Průmyslová kotlová zařízení pro:
 páru do 120 t/h
elektrickou energii do 50 MWel.
teplo do 120 MW tep.
 Zařízení na biomasu na:
 páru do 50 t/h
elektrickou energii do 15 MWel.
teplo do 50 MW tep.
 Kogenerační jednotky pro:
 elektrickou energii do 530 kWel.
teplo do 660 kW tep.
 Zařízení s tepelným čerpadlem:
 pro teplo a chlazení do 2 MW

Zařízení na
biomasu

Pára do 120 t/h

Kotel se dvěma plamenci k výrobě páry.

Výroba páry do 120 t/h s regenerativními a fosilními
energetickými zdroji a využitím odpadního tepla

Parní kotel na spalování biomasy.

Spalinový kotel na výrobu páry.

Parní kotle Viessmann poskytují na základě
svého vybavení předpoklady pro nejrůznější
oblasti použití. Kotle mají robustní konstrukci
a vyžadují jen minimální údržbu. Jsou součástí
individuálních konceptů kotelny se systémovými řešeními pro průmyslovou výrobu páry.
Parní kotle
 Parní výkon do 120 t/h na každý kotel
 Provozní přetlak do 130 bar
 Teploty přehřáté páry do 540 °C
 Zařízení s velkým vodním prostorem nebo
vodotrubnými kotli
 Široké spektrum energetických zdrojů
 Spalinový kotel k využití procesního tepla
a v kombinaci s plynovými turbínami
a kogeneračními jednotkami
 Modulární konstrukce

Systémové moduly
Viessmann dodává veškeré komponenty
vhodně sladěné s příslušným parním kotlem.
 Kotle a přehřívače
 Spalinový tepelný výměník
 Termické a chemické úpravny napájecí
vody
 Topeniště včetně skladování a podávání
paliva
 Řídicí zařízení a rozvaděče
 Čištění spalin
 Parní akumulátory
 Kotlové pochozí lávky

Elektrická energie do 50 MWel.

Kogenerační jednotky.

Výroba elektřiny pro vlastní potřebu a k napájení
do veřejné sítě do 50 MW

Viessmann poskytuje čtyři typy zařízení určených
k průmyslové výrobě elektrické energie pro
široký rozsah výkonů. Jsou navrženy pro ekologický provoz kogeneračních jednotek. Jejich
provozovatel využívá výhody snížených nákladů
za elektrickou energii a teplo.
Kogenerační jednotky
 Rozsah výkonů až do 530 kWel.
 Provoz na zemní plyn
 CO2 neutrální provoz na bioplyn
 Možnost záložního provozu při výpadku
elektrické energie (ostrovní provoz)
 Splňuje náročné podmínky pro připojení
stanovené provozovateli sítě
Elektrárny s parními turbínami
 Rozsah výkonu do 30 MWel.
 Průmyslové parní turbíny k použití pro
plynulé parní procesy

 Vhodné pro efektivní výrobu elektrické
energie
Elektrárny s plynovými a parními turbínami
 Rozsah výkonu do 50 MWel.
 Vysoká elektrická účinnost nad 50 %
 Flexibilní provoz vlivem rychlé změny zatížení
ORC zařízení
 Rozsah výkonu do 2 MWel.
 Výroba elektrické energie v procesu
založeném na příchozí tepelné energii
z termooleje
Proces
 Použití u průmyslových procesů
využívajících odpadního tepla
 Využití odpadního tepla z ORC procesu
do 90 °C

ORC zařízení pro výrobu elektrické
energie.
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Teplo do 120 MW tep.

Horkovodní kotle s plynovými
hořáky.

Výroba tepla do 120 MW pomocí biomasy,
oleje, plynu a přírodního zdroje tepla

Kotel na biomasu.

Energetická zařízení ﬁrmy Viessmann jsou
vhodným řešením pro průmyslovou a obchodní
sféru. Uživatel má k dispozici teplovodní
a horkovodní kotle, kogenerační jednotky
a tepelná čerpadla, systémy s vysokou
účinností.
Výrobníky tepla
 Horkovodní kotel s provozním přetlakem
maximálně 50 bar:
 – s provozem na olej a plyn do 120 MW,
 – s provozem na biomasu do 50 MW,
 – spalinový kotel do 120 MW k využití
procesního tepla a v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními
jednotkami.
 Kogenerační jednotky do 660 kW tep.
 Tepelná čerpadla do 2 MW jednoho zařízení
(možnost zapojení do kaskády)

Systémové moduly
 Kotel
 Topeniště včetně skladování a podávání
paliva
 Spalinový tepelný výměník
 Výstupní mezikus s bezpečnostními prvky
 Řídicí zařízení a rozvaděče
 Kotlová pochozí lávka
Rychlé uvedení do provozu díky řešení
s předmontovanými kontejnery
Čas jsou peníze – to platí zcela jistě pro
průmyslové a obchodní provozy, kde musí
být nové topné centrály často připraveny
k provozu v co nejkratším čase, aby bylo
možné dodávat včas teplo pro výrobu. Pro
časově úspornou montáž a rychlé uvedení
do provozu poskytuje Viessmann řešení
v podobě předmontovaných kontejnerů, které
jsou kompaktní a lze je snadno přepravit.

Chlazení do 2 MW

Velké tepelné čerpadlo pro topení a chlazení.

Hospodárné chlazení pomocí tepelných čerpadel
do 2 MW
Velká tepelná čerpadla upravená podle přání
zákazníka jsou k dostání pro průmysl, velké
obytné a administrativní budovy a hotely.
Pro průmyslové popř. obchodní použití se
od tepelných čerpadel kromě funkce topení
požaduje zejména funkce chlazení – například
pro chlazení skladů potravin a klimatizování
výrobních prostor.
Zvláštní výhodou tohoto energetického
systému je tedy možnost současného
topení a chlazení.

Velká a speciální tepelná čerpadla
 Individuálně navržená tepelná čerpadla
s výkony do 2 MW na jeden agregát
 (možnost zapojení do kaskády)
 Možnost montáže i za obtížných podmínek
týkajících se místa instalace
 Realizace bivalentních topných zařízení
v kombinaci s olejovým nebo plynovým
kondenzačním kotlem k pokrytí špičkových
zatížení
Systémové moduly
 Systém zásobníků ledu Vitofriocal
 Zpětný chladič
 Kolektory

Zařízení se zásobníky ledu
s objemem 1800 m 3.
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Služby

3D plánování kotelny.
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Nabídka služeb ﬁrmy Viessmann:
vše od jednoho dodavatele

Kompletní nabídka ﬁrmy Viessmann představuje inovační a efektivní techniku ve špičkové
kvalitě. Od poradenství přes koncepci a realizaci až po údržbu stojí ve středu zájmu komplexní životní cyklus energetického systému.
Poradenství/koncepce
Komplexní a efektivní koncepce je pro ﬁrmu
Viessmann samozřejmostí, takže je možné
řešit každý úkol individuálně. Poradenství
neupřednostňuje žádnou technologii ani palivo
a zahrnuje:
 Doporučení ekologicky a ekonomicky
nejlepšího řešení
 Informace o národních a mezinárodních
zákonech a pravidlech
 Analýzu zařízení
 Sledování hospodárnosti

Kompetentní koncepce projektu.

Realizace
Koordinace se všemi řemeslnými ﬁrmami ve
fázi stavby zařízení umožňuje včasné dodání
a montáž. Fáze realizace zahrnuje:
 Plánování, Basic a Detail Engineering
 a plánování rozmístění
 Dodání a montáž (Výroba s vysokým
stupněm předběžné montáže zkracuje
dobu na staveništi)
 Plynulé spuštění
 Obsáhlé testy výkonu
 Dokumentaci skutečného provedení (AS-built)

Vysoký stupeň předběžné montáže vzájemně sladěných komponentů.

Údržba/servis/školení
Servisní koncepty speciﬁcké podle zákazníka
se zaručenými dodávkami náhradních dílů,
pravidelnými servisními službami a zkouškami
kotlů zajišťují spolehlivý provoz. Pro zákazníka
jsou k dispozici:









Zákaznický servis
Dálková kontrola a diagnostika
Přestavba a modernizace
Servis, údržba, oprava
Provádění prohlídek a revizí
Dodání a vestavba náhradních dílů
Pronajímané kotle
Školení na akademii Viessmann

Profesionální koncepce údržby a servisu.

Systémová řešení

Myslet systémově: příklady použití v nemocnicích
a papírenském průmyslu

Velký tlak týkající se nákladů nutí mnoho majitelů podniků, aby kriticky zhodnotili výdaje za
energii a uvažovali o potenciálních úsporách.
Obnovou nebo kompletní výměnou energetické centrály se dosahuje úspory až 30 %.
Investice do inovativní techniky se brzy vrátí
a běžné výdaje poklesnou.

Kompetence pro multivalentní topná
zařízení
Kompletní nabídka ﬁrmy Viessmann poskytuje
inovační a výkonnou techniku, která se dá až
do detailu přizpůsobit přáním a požadavkům
provozovatelů zařízení.
Stále více se pro použití v obchodní sféře prosazují multivalentní systémy, kombinovaná
zařízení využívající zároveň regenerativní
a fosilní energetické zdroje. Viessmann poskytuje potřebná systémová zařízení pro pokrytí
základního zatížení se používají kotle na
biomasu, tepelná čerpadla nebo kogenerační
jednotky, potřebná špičková zatížení pokrývají
v systému kotle na olej/plyn.
Kombinované topné systémy s velkým
výkonem a velmi spolehlivým zásobováním
Příklad systémového řešení ukazuje obrázek
vlevo: v nemocnici vyrábí kogenerační jednotka
se dvěma zařízeními Vitobloc 200 (4) část
potřebné elektrické energie. K ohřevu topné
a pitné vody pracují navíc kotel na biomasu
Pyrotec (2) a dva kotle Vitomax 200-LW se
spalinovým tepelným výměníkem Vitotrans 300
(7). Čistou páru pro speciální využití, např.
sterilizaci, vyrábí středokotlaký parní kotel
Vitomax 200-HS (8).

Elektrická síť

1

2

3

1
2
3

4

5
6

4

5

6

Sklad na štěpku
Kotel na biomasu Pyrotec
Akumulační zásobník topné
vody
Kogenerační jednotky
Vitobloc BHKW
Ohřívač vody
Rozdělovač

7

8

7

8

Kaskáda se dvěma kotli
Vitomax 200-LW se
spalinovým tepelným
výměníkem Vitotrans 300
Středotlaký parní kotel
Vitomax 200-HS
s termickou a chemickou úpravou vody
a výrobou čisté páry

Pro dokonalou souhru a nejvyšší efektivitu
sestaví ﬁrma Viessmann všechny systémové
komponenty podle individuální potřeby.
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Středotlaká pára

Napájecí
nádrž

1

2

3

4

5

6

7

Elektrický proud

8

Zemní plyn

1
2
3

4

Efektivní řešení pro výrobu páry a elektrické energie
Typická použití pro výrobu páry ve velkém
množství najdeme v papírnách (schéma
nahoře). V tomto případě vyrábí příslušná
elektrárna páru a elektrickou energii. Generátor (1) poháněný plynovou turbínou (2)
dodává továrně elektrickou energii. Teplo topných plynů se ve spalinovém kotli (3) využívá
k výrobě páry. Samostatný vysokotlaký parní
kotel (4) slouží jako rezerva, kterou vyžaduje
výrobní proces a pokrývá možná špičková
zatížení. Výkon elektrárny odpovídá potřebné
energii pro město s 50 000 obyvateli.

Vysoce efektivní energetické systémy od
ﬁrmy Viessmann dosahují úspor, které mají
tím lepší účinek, čím větší je potřeba energie.

5
6
7

Mezinárodní reference dokládají know-how
ﬁrmy Viessmann týkající se těchto zařízení.
Na dalších stranách představujeme zařízení,
která mají monovalentní i multivalentní konstrukci.

8

Generátor
Plynová turbína
Spalinový kotel ve vodotrubném provedení
Vysokotlaký parní kotel
ve vodotrubném provedení
Ekonomizér
Čerpadla napájecí vody
Zásobníky napájecí
vody s integrovaným
odplyňovákem
Papírna

Reference

Sembcorp Utilities, Wilton (Velká Británie).

Výroba páry pro chemický průmysl

Sembcorp Utilities, Wilton (Velká Británie)
Energetický koncern Sembcorp s mezinárodním
působením zajišťuje pro několik chemických
závodů v jedné průmyslové oblasti parní výkon
až 60 t/h.
Za tímto účelem postavila společnost HKB,
která patří ke skupině Viessmann Group,
jako generální dodavatel na základě individuálního plánování v roce 2009 parní kotlové
zařízení. V souladu s požadavky koncernu byly
instalovány čtyři kotle se dvěma plamenci
Vitomax D HS s parním výkonem 30 t/h, z nichž
dva jsou rezervní a jsou zárukou vysoké provozní disponibility. Předmontované systémové
moduly přispěly k rychlé montáži.

Technické údaje
Kotel se dvěma plamenci
Palivo
Parní výkon/kotel
Teplota přehřáté páry
Provozní přetlak
Teplota napájecí vody
Účinnost kotle
Spuštění

4 x Vitomax D HS
zemní plyn
30 t/h
300 °C
17 bar
105 °C
91 %
(bez ekonomizéru)
2009

Objem dodávky
 Středokotlaký parní kotel
 Hořák
 Přehřívač
 Systém napájecí vody
 Hlavní potrubní vedení, ocelová konstrukce
a podesty
 Kouřovod
 Řídicí jednotka

14/15

Přírodní zdroj tepla pro moderní architektonické
koncepce

Lotte World Tower, Seoul (Korea)
Komplex výškových budov "Lotte Wordl II"
bude vysoký 555 metrů, přičemž potřebné
dodávky energie mají zajistit ekologické technologie. Regenerační část v oblasti dodávek
tepla a chlazení má v objektu zajistit dvanáct
tepelných čerpadel KWT.
Šest tepelných čerpadel země/voda, každé
s tepelným výkonem 1,7 MW a chladicím
výkonem 1,9 MW, bude napájet 720 zemních
sond, uložených 200 m hluboko v zemi. Navíc
se instaluje šest tepelných čerpadel voda/
voda, každé o tepelném výkonu 2 MW a chladicím výkonu 1,7 MW, která využijí vodu
z řeky protékající kolem věže. Všech dvanáct
tepelných čerpadel bude provozováno
v kaskádě, řízené nadřazeným řidicím
systémem.
Technické údaje
Typ tepelného čerpadla
Chladicí výkon celkem
Tepelný výkon celkem
Výstupní teplota až do
Teplota studené vody až do
Spuštění

12 x speciální
tepelné čerpadlo
20,4 MW
22,2 MW
55 °C
7 °C
2015

Objem dodávky
 Tepelná čerpadla země/voda
 Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelné čerpadlo KWT.

Lotte World Tower Seoul
(dokončení 2015).

Reference

Biotepelná centrála Frastanz, Rakousko.

Bioteplo k regionálnímu zásobování energiemi

Frastanz (Rakousko)
Tepelné hospodářství Frastanz se rozhodlo
investovat do bioteplárny a nyní v regionu
rakouské spolkové země Vorarlberg zásobuje
své zákazníky energiemi z obnovitelných
zdrojů, konkrétně biomasy. Celoročně dodává
přírodní teplo ze štěpky do soukromých,
veřejných a obchodních budov.
Štěpka se automaticky dopravuje prostřednictvím hydraulické posuvné podlahy z bunkru
s palivem do spalovací komory. Plochý posuvný
rošt (FSB) s variabilní rychlostí zajišťuje optimální spalování paliva s vysokým obsahem
vody a popela.

Technické údaje
Kotel na biomasu

2 x Vitoﬂex 300-FSB
(1100, 550 kW)
Palivo
biomasa
Teplota vody
95 °C
Stupeň účinnosti kotle 85 %
Spuštění
2009
Objem dodávky
 Zařízení na spalování dřeva
 Posuvná podlaha
 Žlabový řetězový dopravník
 Hydraulický posun
 Multicyklonový odlučovač
 Elektroﬁltr
 Kryt bunkru paliva
 Řídicí jednotka
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Teplárna ve městě Gräfelﬁng s kotlem na biomasu (vpravo)
a plynovým teplovodním kotlem pro špičkové zatížení.

Multivalentní topný systém k centrálnímu
zásobování teplem

Společnost Bio-Wärme, Gräfelﬁng
(Německo)
Topná centrála společnosti Bio-Wärme Gräfelﬁng GmbH splňuje vysoké požadavky na kvalitu,
efektivitu a optimální souhru všech modulů. Ve
středu zájmu je především životnost a snadná
údržba. Oba faktory podstatně přispívají k hospodárnému trvalému provozu, který ročně činí
více než 8000 hodin. Kotel Vitoﬂex se vyznačuje nízkými požadavky na palivo.
Materiál do obsahu vody w60 se spaluje
spolehlivě a s nízkým obsahem emisí. Modulovaný provoz přizpůsobuje výkon zařízení
skutečné potřebě tepla. V případě potřeby
se pro pokrytí špičkového zatížení zapne kotel
Vitomax 200.

Technické údaje
Kotel na biomasu
Plynový kotel
Celkový výkon
Palivo
Spuštění

Vitoﬂex 300-SRT
Vitomax 200-LW
3650 kW
biomasa, plyn
2012

Objem dodávky
 Zařízení na spalování dřeva
 Hydraulická posuvná jednotka
 (přeprava paliva)
 Hydraulická posuvná podlaha
 (vynášení paliva)
 Odlučování popílku prostřednictvím
multicyklonového odlučovače
 Teplovodní kotel
 Řídicí systém

Náhled na model teplárny.

Reference

Tropické prostředí aquaparku
„Badeparadies Schwarzwald“.

Aquapark Badeparadies Schwarzwald,
jezero Titisee (Německo)

Kogenerační jednotka (vlevo)
v aquaparku Badeparadies.
Dva kotle Vitoplex dodávají teplo
v případě potřeby při špičkovém
zatížení.

Aquapark Badeparadies Schwarzwald,
jezero Titisee (Německo)
Pro levné zásobování elektrickou energií
a teplem v aquaparku Badeparadies Schwarzwald byla instalována kogenerační jednotka
Vitobloc 200. Při cca 8000 provozních hodinách za rok využívá vyrobenou elektrickou
energii provozovatel v prvé řadě pro vlastní
potřebu.

V zimních měsících pokrývá potřebu tepla
navíc zařízení na dřevní štěpku Vitoﬂex. Jako
rezervní jsou instalovány dva nízkoteplotní
kotle Vitoplex 200 pro pokrytí případných
špičkových zatížení.
Technické údaje
Kogenerační jednotka
Nízkoteplotní kotel

Současně vznikající teplo se využívá k vytápění a ohřevu teplé vody, kogenerační technika tak má energetickou účinnost přes 90%.

Kotel na dřevo
Palivo

Základní roční zatížení pokrývá Vitobloc 200.
V teplých letních měsících přebírá dodávky
elektřiny a tepla výhradně kogenerační jednotka.

Spuštění

Vitobloc 200 EM
(401 kWel/549 kWth)
2 x Vitoplex 300
(3200 kW)
Vitoﬂex 300-FSR
(2100 kW)
zemní plyn, olej
biomasa
2010
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Energetická centrála společnosti
DGUV s pěti kogeneračními jednotkami ve městě St. Augustin.

Kogenerační jednotky k zásobování elektrickou
energií a klimatizování kancelářských komplexů

Společnost DGUV, St. Augustin (Německo)
V centrále německé společnosti „Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)“ ve
městě St. Augustin u města Bonn vyrábí pět
kogeneračních jednotek Vitobloc 200 elektrickou energii, která se využívá pro vlastní
potřebu budovy. Při výpadku veřejné sítě
může zařízení v ostrovním provozu převzít
nouzový napájecí zdroj a zajistit potřebnou
elektřinu. Potřebné řízení záložního zdroje
k tomu dodává modulový systém řízení
MMM 300 od ﬁrmy Viessmann.
Teplo vznikající v kogeneračních jednotkách
se využívá hlavně pro provoz absorpčních
chladicích zařízení a vytápění budovy. V případě
potřeby dodává dodatečné teplo nízkoteplotní
kotel Vitoplex 300.

Technické údaje
Kogenerační jednotka
Nízkoteplotní kotel
Palivo
Spuštění

Administrativní budova společnosti

5 x Vitobloc 200 EM
(238 kWel/363 kWth)
Vitoplex 300
(1250 kW)
zemní plyn, olej
2012

Objem dodávky
 Kogenerační jednotky
 Multimodulový systém řízení
 MMM 300 k řízení záložního zdroje
rozložení činného zatížení
 Nízkoteplotní kotel

DGUV.

Průmyslové
energetické systémy

Další informace najdete v projekčních
a produktových brožurách.

Produktové a projekční brožury
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Veškeré informace na jedno kliknutí:
on-line na www.viessmann.cz/prumysl

Pouhými několika kliky se obchodní partneři,
projektanti a provozovatelé dostanou na internetu k informacím týkajícím se celé nabídky
pro průmysl, obchod a sítě centrálního vytápění.
Reference Viessmann
Moderní a efektivní energetické systémy
od ﬁrmy Viessmann se používají v mnoha
velkých objektech, a významně tak přispívají
k udržitelné ochraně energetických rezerv.
Podrobné informace k mezinárodním
referenčním zařízením obsahuje databáze na
webových stránkách společnosti Viessmann.

Webové stránky pro průmyslové
energetické systémy informují
o všech produktech.

Viessmann mezinárodně

Viessmann má prodejní pobočky
a zastoupení v 74 zemích světa.

Vždy na dosah

Blízkost k zákazníkovi a rychlá dosažitelnost
jsou důležitými předpoklady pro kompetentní
plánování a realizaci energetických systémů
pro průmyslovou a obchodní sféru. Viessmann
má vlastní zastoupení a zkušené odborníky
v důležitých průmyslových zemích. To vám
poskytuje záruku, že je každý energetický
systém ať už pro páru, elektrickou energii,
teplo nebo chlazení individuálně přizpůsoben
požadovanému použití. K tomu patří i následná péče po úspěšném uvedení do provozu.
www.viessmann.com

Všechny ﬁrmy skupiny Viessmann Group mají
k dispozici speciální informace a přehled
o různých možnostech techniky zařízení
s výkonnými energetickými systémy.
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Evropa
Belgie
Viessmann Belgium BVBA
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Telefon: +32 (0)2 712 06 66
info@viessmann.be
Bulharsko
Viessmann EOOD
Bul. Bulgaria, 90
BG 1680 Soﬁ a
Telefon: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
Dánsko
Viessmann Danmark
Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Telefon: +45 46 55 95 10
info-dk@viessmann.com
Německo
Viessmann Industrie Deutschland GmbH
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 (0) 6452 70-38 07 00
anlagentechnik@viessmann.com
Estonsko
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
03150 Vilnius
Telefon: +372 53 269386
info@viessmann.ee
Finsko
Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Telefon: +358 (0) 9 685 1800
info@viessmann.ﬁ
Francie
Viessmann Industrie France SAS
Parc de Collines
2-6, avenue de Bruxelles
Didenheim
68060 Mulhouse Cedex
Telefon: +33 9 69 367 367
industriefrance@viessmann.com
Velká Británie
Viessmann Limited
Hortonwood 30
Telford TF1 7YP
Telefon: +44 (0) 1952 675000
info-uk@viessmann.com
Itálie
Viessmann S.r.l.
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina
Verona
Telefon: +39 045 6768999
info@viessmann.it
Chorvatsko
Viessmann d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29
10020 Zagreb
Telefon +385 (0)1 6593 650
info@viessmann.hr

Lotyšsko
Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Telefon: +371 67545292
info@viessmann.lv

Viessmann (Suisse) SA
rue du Jura 18
1373 Chavornay VD
Telefon: +41 (0)24 442 84 00
info-ch@viessmann.com

Lucembursko
35, rue J.F. Kennedy
7327 Steinsel
Telefon: +352 2633621
info@viessmann.lu

Srbsko
Viessmann d.o.o. Srbija
Tabanovačka 3
11010 Beograd
Telefon: +381 11 30 97 887
viessmann.srb@sbb.rs

Holandsko
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Telefon: +31 (0) 10 4584444
info-nl@viessmann.com

Slovenská republika
Viessmann s.r.o.
Ivanská cesta 30
821 04 Bratislava
Telefon: +421 (2) 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk

Rakousko
Viessmann Ges.m.b.H.
Viessmannstraße 1
4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: +43 (0) 7242 62381-110
VN51-at@viessmann.com

Slovinsko
Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 480 55 50
viessmann@viessmann.si

Litva
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
LT-03150 Vilnius
Telefon: +370 5 236 43 33
info@viessmann.lt

Španělsko (Festland)
Viessmann S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Telefon: +34 902 399 299
info@viessmann.es

Polsko
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Telefon: +48 71 3607 100
info@viessmann.pl
Rumunsko
Viessmann SRL
DN 1 KM 174 + 941 Nr. 2
507075 Ghimbav, Judetul Brasov
Telefon: +40 268 4078-00
info-ro@viessmann.com
Rusko
Viessmann OOO
Jaroslawskoje Chaussee, 42
129337 Moskau
Telefon: +7 495 6632111
info@viessmann.ru
Švédsko
Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
163 53 Spånga
Telefon: +46 (0)8 - 474 88 00
info@viessmann.se
Švýcarsko
Viessmann (Schweiz) AG
Härdlistrasse 11
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 (0)56 418 67 11
info@viessmann.ch
Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefon: +41 (0)91 945 20 16
info@viessmann.ch

Česká republika
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
Telefon: +420 257 090 900
info@viessmann.cz
Turecko
Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: +90 (0) 216 528 46 00
info@viessmann.com.tr
Ukrajina
Viessmann Ukraine
Kiew-Svjatoschynsky Bezirk
Dorf Tschajky
Valentyny Tschajky Straße,
Gebäude 16
08130 Kiew Gebiet
Tel.: +380 44 4619841
info@viessmann.ua
Maďarsko
Viessmann Fűtéstechnika Kft
H-2045 Törökbálint,
Süssen u. 3.
Telefon: +36 23 334 334
info@viessmann.hu
Bělorusko
OOO „Vistar“
ul. M.Bogdanovitcha 153b,
Raum 302
220040 Minsk
Telefon: +375 17 293 39 90
info@viessmann.by

Afrika & Blízký východ
Dubaj
Viessmann Middle East
FZE E-Wing, Ofﬁce 603
HQ Building
Dubai Silicon Oasis
Vereinigte Emirate
Telefon: +971 4 3724240
info-me@viessmann.com

Amerika
USA
Viessmann Manufacturing Company
(U.S.) Inc.
45 Access Road
Warwick, RI 02886
Telefon: +1 (401) 732-0667
Telefon: (800) 288-0667 (Toll-Free)
info@viessmann-us.com
Kanada
Viessmann Manufacturing Company Inc.
750 McMurray Road
Waterloo, ON N2V 2G5
Telefon: +1 (519) 885-6300
Telefon: (800) 387-7373 (Toll-Free)
info@viessmann.ca

Asie
Čína
Viessmann Heating Technology
Beijing Co., Ltd.
Beijing Tianzhu Airport Industrial
Zone B
No. 26 Yumin Street, Shunyi District
Beijing 101318
Telefon: +86 (0)10-80490888
info@viessmann.cn
Hongkong
Viessmann China Ltd.
Unit 16, 17th Floor,
Millennium City 2
378 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Telefon: +852 25440807
info@viessmann.hk

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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Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotograﬁe, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

