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Úvod
Vytápění, chlazení, větrání a výroba elektřiny:
budoucnost je regenerativní, efektivní a decentrální. A také digitální. Topení se stává stavebním kamenem na internetu věcí. Ve světě
zítřka ho dokáže koncový zákazník kontrolovat
a obsluhovat téměř odkudkoliv. Regulační
a komunikační technika se sloučí, stroje budou
umět samy diagnostikovat závady, rozeznat
opotřebení a informovat o tom příslušné ﬁrmy.
Topná technika stojí uprostřed hluboko sahajícího obratu, který ﬁrma Viessmann s vynalézavostí svých pracovníků spoluutváří a urychluje.
Protože nadšení pro nové věci se ukrývá
v DNA ﬁrmy. Abychom upevnili a vylepšili
naši pozici na trhu, otevřeli jsme roku 2017
středisko Technikum Viessmann. Místo, ke
kterému v budoucnu vážeme veškeré aktivity
spojené s vývojem – od myšlenky až po vyzrálou sérii. A kde bude zřejmé jedno: Viessmann
je na vzestupu, využívá aktuální výzvy jako
šanci na změnu a převezme v budoucnu roli
průkopníka ekologie.

Inovace jsou stále důležitější měnou na trhu,
ve kterém se už dávno nepohybují jen etablovaní hráči, ale dodavatelé energie nebo prodejci v oblasti telekomunikací nabízí energetická
řešení a globální technologické koncerny budují
platformy pro Smart Home.
V Technikum se staráme o to, aby se mohli
naši zákazníci i v budoucnu spolehnout na
osvědčenou špičkovou kvalitu a energeticky
účinné produkty. Spojujeme naše dlouhodobé
know-how co se týče hardwaru s inteligentními funkcemi a trvale udržitelnými službami.
Chuť na nové věci je již po desetiletí součástí
naší ﬁremní kultury. Jsem hrdý na to, že
pomocí střediska Technikum přispíváme
k tomu, abychom popohnali digitalizaci
a zvládli energetický obrat.

Prof. Dr. Martin Viessmann
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Symbióza značky
a inovace
Jsme dodavatelem technologických impulsů
a průkopníkem v naší branži. Společnost
Viessmann vyvinula mnoho vynikajících
produktů a řešení problémů, které se staly
technologickými milníky. Více než 1500 patentů
a ochranných práv dokazuje mimořádnou
inovační sílu společnosti. Stanovujeme měřítka
v oblasti topných, průmyslových a chladicích
systémů, a přitom zůstávají ve středu pozornosti požadavky zákazníka. I v budoucnu budeme
spoluurčovat pokrok: s vývojovým střediskem
Technikum přivedeme myšlenku inovací ﬁrmy
Viessmann do dalšího století.

M I L N Í K Y T O P N É
T E C H N I K Y

Vytápění teplem
z přírody

Tepelné čerpadlo
vzduch-voda

Regulace řízená
mikroprocesorem

Spalování
bez škodlivin

1980
Sálavý hořák MatriX

Tetramatik

1975

1985

OTEVŘENÍ BUDOUCÍCH
TRHŮ
Obrat v energetice je jednou z největších technických výzev příštích let, kompletní program
společnosti Viessmann poskytuje již dnes
všechny potřebné předpoklady, aby realizoval
energeticky účinnou modernizaci. A v budoucnu
bude Viessmann do této oblasti investovat
ještě více. S podílem přibližně jedné třetiny na
spotřebě energie představuje trh zabývající se
výrobou tepla obrovský potenciál pro úsporu
fosilních paliv.

Samoadaptabilní
regulace spalování
Kondenzační technika

1995

Zásobník ledu

Topné zařízení
na bázi palivových
článků

2012
Vitovalor 300-P

Lambda Pro Control

Topná plocha Inox-Radial

Vitofriocal

2005

2014
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Strůjce myšlenek
a špičková
průmyslová
laboratoř

Výzkumné a vývojové středisko otevřené v roce
2017 je novou zárodečnou buňkou pro inovace
v sídle společnosti v Allendorfu (Eder). Částka
50 milionů eur je největší samostatná investice
v historii společnosti Viessmann. Ve středu
pozornosti je vývoj vysoce účinných topných
zařízení, která snižují emise oxidu uhličitého
a šetří energii. Ať už se jedná o olejové nebo
plynové kondenzační kotle, kogenerační
zařízení, palivové články, tepelná čerpadla, regulace, systémovou techniku nebo akumulátorové
systémy: ve středisku Technikum se vyvíjí
prototypy pro vyspělou sérii. Zaměstnanci navíc
provádějí krátkodobé i dlouhodobé testy, aby
optimalizovali souhru jednotlivých komponentů
pro budoucí trhy.

„ B I G D A T A“ J A K O H N A C Í
MOTOR INOVACÍ
Odborníci společnosti Viessmann pracují
v novém výzkumném a vývojovém středisku
na vývoji topných zařízení, která spojují
osvědčené technologie s novými funkcemi.
Heslo zní konektivita: zesíťovaná zařízení
pomáhají odborným ﬁrmám při instalaci, automaticky informují o své potřebě servisu nebo
hlásí poruchy. V chytré domácnosti komunikuje
inteligentní topení s prostorovými termostaty
a snižuje výkon, pokud není majitel doma.
A inteligentní hybridní zařízení u společnosti
Viessmann zajišťují větší energetickou účinnost.
V případě kolísajících cen za energii využívají
volitelně regenerativní teplo z okolního prostředí
nebo plyn. „Big Data“ je konečně téma, které
hýbe vývojáři ve středisku Viessmann Technikum: analýza údajů o uživateli a o budově
má v budoucnu dále popohánět energetickou
účinnost.

Vývoj v rychlém tempu:
prototypy vznikají rychleji
pomocí 3D tiskáren.
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Kvalita na
zkušebním
zařízení

„Nic není tak dobré, aby se to nedalo zlepšit.“
Hlavní zásada, kterou společnost Viessmann
žije. Navrhujeme produkty, které mají dlouhou
životnost a snadno se ovládají. Aby se zajistila
vysoká kvalita, spolehlivost a efektivita našich
produktů, je ve středisku Technikum k dispozici
110 systémových pracovišť. Každé je vybaveno
tak, aby bylo možné provádět všechny potřebné
vývojové zkoušky.

Z ÁT Ě ŽO V É Z KO U Š K Y P R O
TOPNÁ Z AŘÍZENÍ
Inženýři měří a analyzují výkon, hodnoty spalin,
proudění nebo emise zvuku. Na domácím
simulátoru zkouší například udržitelné technologie – od hybridních kompaktních zařízení až po
palivový článek. Cílem je sladit pohodlí a účinné
využití energie. Na 250 zkušebnách pro trvalé
a dlouhodobé pokusy stárnou testované objekty
ve středisku Technikum v rychloběhu a dokazují
svou odolnost. V chemických, elektrotecnických
a metalurgických laboratořích kontrolují zaměstnanci kvalitu použitých dílů nebo je podrobují
stresovým zkouškám.

S variabilními systémy
spalin zkoušejí inženýři
různé provozní podmínky.

Simulace provozu v praxi:
inženýři zkouší prototypy
na počítači.

„Nic není tak dobré,
aby se to nedalo
zlepšit.“
10

11

TECHNIKUM VIESSMANN

Přehled o středisku
Viessmann Technikum

Projektová místnost
Mezioborové týmy spojují ve
středisku Technikum
Viessmann své know-how.

Zkušebna
Ve středisku Technikum je připraveno 110 míst,
aby bylo možné obsáhle přezkoušet topná zařízení.
Zejména zařízení s provozem na plyn musí odpovídat
vysokým požadavkům na bezpečnost. Aby běžel provoz
za nejrůznějších podmínek použití bez závad, zkoušejí se
parametry jako teplota, vlhkost vzduchu, druh plynu nebo
délky spalinových potrubí.

Stavba prototypů
Vývoj v předstihu: pomocí 3D tiskáren lze
prototypy realizovat rychle.

Chemická laboratoř
Jak odolné jsou zabudované materiály vůči korozi?
Je chladicí voda bez škodlivých organických látek?
Chemici zkouší například stavební prvky procesní vody.

Elektrotechnická laboratoř
Zkouška odolnosti: v elektrotechnické laboratoři se provádí
zkoušky simulace stárnutí a simulace životního prostředí.

Metalurgická laboratoř
Kvalita začíná u materiálu: zaměstnanci zkouší materiály,
které se zabudovávají do topných zařízení – od kovů přes
plasty až po elastomery.
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Jak vznikají inovace
u společnosti Viessmann

Rychlejší cykly inovací a změněné potřeby
zákazníků staví topenářskou branži před nové
výzvy. Trendy jako čtvrtá průmyslová revoluce si
vykračují ruku v ruce s přibývající individualizací
produktů a výrobních procesů. Aby z nových
myšlenek vznikala přesná řešení, nelze vynechat praxi: přání našich obchodních partnerů
nám při vývoji ukazují směr. Rychlost je navíc
výhodou. Pokud existuje první vzorek produktu,
vyrobí se pomocí Rapid Prototyping 3D model
a zkouší se ve zkušebně. Pokud prototyp nevyhovuje přísným kritériím kvality, určí se zavčas
nový směr. Chyby jsou u společnosti Viessmann součástí řešení.

Spojení know-how:
všechny obory pracují
společně na nejlepším
výsledku

DOBRÉ N Á PA DY JA KO
N A BĚ ŽÍCÍM PÁ SU
Tam, kde má vzniknout něco nového, je nutné
spojit znalosti. Ve středisku Technikum vytváří
mezioborové týmy složené z inženýrů, techniků,
mechatroniků, konstruktérů, softwarových
vývojářů, laborantů, kvaliﬁkovaných dělníků
nebo produktových managerů nová řešení.
Všechny postupy jsou aplikovány ve výzkumném a vývojovém středisku, společně se hledají,
pilují a optimalizují nové nápady. Přes digitální
platformu podporuje tým myšlenku „Moudrost
mnoha“ ať už novými nápady nebo řešením
problémů. O mezinárodní předávání znalostí
se stará i síť badatelů s odborníky Viessmann
z Číny, USA a Turecka. Navíc spolupracujeme
s odborníky z odborných vysokých škol
a univerzit.
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Prostor pro nové věci
Jasnou jednoduchou linií tvaru zaměřenou na
funkci podtrhuje Viessmann špičkové postavení
svých produktů i výkonnost podniku. Design,
který se odráží i v podobě střediska Technikum.
Pro architekturu je typická otevřenost a transparentnost. Všechny součásti a materiály budou
k dispozici svým uživatelům. Tam, kde dřív stála
výrobní hala, se dnes nachází prosklené venkovní
atrium, ve kterém si mohou zaměstnanci
o přestávkách odpočinout. Kolem atria jsou
seskupeny místnosti, kde pracují na produktech
samostatné obory: středisko vyrostlo na historické půdě v srdci allendorfské ﬁrmy.

Tvar a funkce jdou v novém
objektu ruku v ruce.

IDEÁLNÍ AKUSTICK Á
KULISA
Středisko Technikum je hala o výšce 10 m.
Poskytuje optimální technické předpoklady
pro průvodní vývojové zkoušky a zdokonalování produktů. 19 bílých věží rozšiřuje
využitelnou plochu uvnitř. Systém speciálních
stěn zajišťuje akustickou izolací a naprostý
klid – ideální prostředí pro přezkoušení hluku
vznikajícího z proudění nebo spalování již ve
fázi vývoje. Nejlepší předpoklady, aby mohli
vývojáři vytvářet produkty, které se později
takřka neslyšně stanou součástí všedního dne
uživatelů.

16

17

TECHNIKUM VIESSMANN

250

110

topných
systémů
lze přezkoušet
současně.

zkušeben

poskytuje připojení,
na kterých topná zařízení
prokazují svou dlouhou
životnost.

12

klimatizací
je k dispozici, aby se
přezkoušela topná zařízení
při různé vlhkosti vzduchu
a rozdílných teplotách.

11000 20
metrů čtverečních
má vývojové středisko v sídle
společnosti Viessmann
v Allendorfu (Eder).

různých druhů
plynu
existuje pro zkoušky
s topnými zařízeními
s provozem na plyn.

6

MW chladicího výkonu
se dosahuje v budově,
což odpovídá výkonu
asi 50 000 běžných
chladniček.

50
48
100
lidí

40

milionů eur
investovala společnost
Viessmann
do výzkumného
a vývojového střediska.

decibelů
panuje v hlavní
hale – tišší než
normální hovor.

km plynového
potrubí
je v Technikum
zabudováno.

pracuje v Technikum
Viessmann.
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Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
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.

