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Kondenzační olejové vytápění – efektivní
progresivní technologie s účinností až 98 %*

Na následujících stránkách vás budeme obsáhle informovat o různých technologiích olejového vytápění,
které jsou dnes k dispozici pro komfortní výrobu tepla v domech nebo bytech.
Kondenzační kotle jsou velmi efektivní a mají bezkonkurenčně vysokou účinnost až 98 % při přeměně
topného oleje na teplo, jejich provozovatelé proto aktivně přispívají k ochraně ovzduší a životního
prostředí.
Naše olejové kondenzační kotle splňují všechny nároky budoucnosti. Již nyní jsou připraveny na to, že
se z fosilního oleje přejde na topný olej s podílem biooleje. Tím dokonale splňujeme často formulované
požadavky na topné technologie, které chrání přírodní zdroje.
Využijte u svého nového topení i bezplatnou energii slunce! Všechny kotle jsou navrženy pro kombinaci se solární technikou Viessmann – systémová technika Viessman totiž zajišťuje optimální souhru
všech komponentů až po komfortní regulaci, která splňuje všechny nároky.
* Vztaženo na horní tepelnou hodnotu (spalné teplo Hs)

Úvod

To byste měli vědět
Pravé důvody pro modernizaci topení a využití efektivní olejové kondenzační techniky.

Jen v Německu je stále v provozu kolem dvou
milionů topných zařízení starších 25 let. Jejich
provozovatelé si často vůbec neuvědomují,
kolik peněz promrhají kvůli energii, která se
spaluje bez účinku a jako nevyužité teplo uniká
komínem. Kromě toho zatěžují tato stará zařízení ovzduší množstvím zbytečně vyloučeného
CO2, čímž se podílejí na globálním oteplování.
Úspora energie
Včasnou výměnou těchto zařízení za vysoce
účinné kondenzační kotle v kombinaci se
solární technikou by mohli koncoví uživatelé
ušetřit až 25 % energie. Z matematického
hlediska by to bylo deset procent celkové
spotřeby energie v Německu při současném
snížení emisí CO2 o 54 milionů tun ročně.
V České republice není topný olej jako palivo
zastoupen v takové míře, přesto je zde potenciál tisíců zdrojů, které je možné modernizovat.

Efektivní olejové kondenzační kotle Viessmann pracují
úsporně a chrání tím životní prostředí.

Podpora vytápění prostřednictvím solární
energie
Bezplatná energie ze slunce se pro podporu
vytápění a ohřev pitné vody využívá stále
ještě příliš málo. Pokud tedy právě modernizujete topení, měli byste zvážit kombinaci
se solárním zařízením. Z veřejných dotací
lze často na tato zařízení získat příspěvky.
Investice se díky vysoké úspoře energie
s ohledem na parametry topné soustavy vrátí
již po několika málo letech.
Efektivní využití zdrojů pomocí
kondenzační techniky
V případě kondenzační techniky se nevyužívá pouze teplo, které vzniká při spalování
topného oleje nebo plynu, ale navíc i teplo,
které v případě použití běžné topné techniky
uniká nevyužité komínem. Kondenzační kotle
téměř úplně odebírají teplo obsažené ve spalinách a dodatečně ho přeměňují na výhřevné
teplo. K tomuto účelu jsou kondenzační kotle
Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny
před odvodem do komína natolik ochladí, že
vodní pára v nich obsažená cíleně kondenzuje
a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do
topného systému. S touto technologií dosahují kondenzační kotle normovaného stupně
využití až 98 % a pracují tak mimořádně
úsporně. Princip této funkce nešetří pouze
cennou energii, ale chrání i životní prostředí
tím, že výrazně snižuje emise CO2.
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Takto funguje kondenzační technika
Kotle Viessmann na principu kondenzační techniky dosahují účinnosti až 98 % (vztaženo na Hs). Vodní pára obsažená ve
spalinách kondenzuje, a tím se spalinám ještě dodatečně odebírá teplo, které se opět přivádí zpět do topného systému.
To zvyšuje efektivitu, snižuje náklady na vytápění a ulehčuje životnímu prostředí.

Milníky
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Viessmann udává měřítka
Ve své více než devadesátileté ﬁremní historii přicházela ﬁrma Viessmann pravidelně
s novými milníky ve vývoji moderní topné techniky.

Už od svého založení je Viessmann průkopníkem v branži s topenářskou technikou.
Dokud to bylo technicky možné, zvyšovala
se díky postupným inovacím účinnost našich
zařízení při přeměně energie na teplo. Současně bylo u našich kotlů možné drasticky snižovat
spotřebu energie a emisí CO2.
Biferální spojená topná plocha
Vynález dvouvrstvé biferální spojené topné
plochy okolo roku 1970 znamenal obrovský
průlom v oblasti energeticky úsporného
vytápění. Ještě dnes je synonymem pro vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.
Tato topná plocha je stále stejně důležitou
součástí úspěšných olejových kotlů Vitola
a byla do dnešního dne zabudována přibližně
do dvou milionů kotlů Viessmann.
Výměníky tepla Inox-Radial
Všechny olejové kondenzační kotle Viessmann
jsou vybaveny výměníkem tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli. Nezničitelná technika zajišťuje vysokou účinnost až 98 %
a vyznačuje se dlouhou životností a bezpečným a efektivním provozem. Moderní olejové
kondenzační kotle jsou již dimenzovány pro
budoucnost tím, že je lze provozovat s různými
druhy oleje a přimíchaným bioolejem. V olejovém kondenzačním kotli Vitoladens 300-C se
zkombinovaly výhody biferální spojené topné
plochy s přímo napojeným výměníkem tepla
Inox-Radial z ušlechtilé oceli. V souladu jsou
tak vysoká hospodárnost, příjemný design
a kompaktnost.

Oceněný design
Špičková technologie a příjemný design tvoří
u produktů Viessmann harmonický celek.
V minulých letech získala ﬁrma po celém
světě za design svých produktů již více než
40 významných cen. Již šestkrát byly kotle
Viessmann oceněny renomovanou cenou za
design „red dot design award.“

Vysoce efektivní technika „Made in
Germany“ korunovaná cenou za
design: kotel Vitoladens 300-C byl
v roce 2007 oceněn cenou za design
„red dot design award.“

10 let záruka*
na výměníky tepla z ušlechtilé oceli
na olejové/plynové kondenzační kotle
do 150 kW

* Předpoklady a produktový přehled
najdete na www.viessmann.cz

Milník inovační topné techniky: použití vysoce
legované nerezové ušlechtilé oceli. Zde u našeho
výměníku tepla Inox-Radial.

Olejová kondenzační technika
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VITOLADENS
Můžete buď dlouho přemýšlet o zajištění budoucnosti svého topného zařízení,
nebo na budoucnost jednoduše přepnout.

Olejová kondenzační technika od ﬁrmy
Viessmann představuje již dnes topnou techniku zítřka. Její účinnost až 98 % znamená, že
i v budoucnu bude olejová kondenzační technika jednou z nejúspornějších a nejčistších
možností výroby tepla. Kondenzací vodní páry
ve spalinách se přitom získává dodatečně
teplo, které při provozu běžných kotlů odchází
nevyužité komínem.
S kotli Vitoladens děláte všechno správně
Rozhodnete-li se pro olejový kondenzační kotel, volíte vždy jistotu. Důvody jsou následující:
 Vysoká spolehlivost.
 Dlouhá doba užívání.
 Komfortní výhřevné teplo a příprava teplé
vody.
 Úspora nákladů díky úsporné spotřebě
energie.
 Dokonale vzájemně sladěná kombinace se
solární technikou.
 Trvalá udržitelnost díky poměrnému použití
biooleje.

Vitoladens 300-C
olejový kondenzační kotel
10,3 až 28,9 kW
Strana 10

Vitoladens 300-T
olejový kondenzační kotel
35,4 až 53,7 kW
Strana 14

Vitoladens 300-W
nástěnný olejový
kondenzační kotel
10,3 až 23,5 kW
Strana 18

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-C
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VITOLADENS 300-C
Olejová kondenzační technika s vynikajícím poměrem ceny a výkonu,
s mimořádnou úsporou místa a ideálně vhodná pro modernizaci.

Investice do kotle Vitoladens 300-C se vám
vrátí už po několika letech: jednoduše díky
roční úspoře cenného topného oleje, kterého
náš kondenzační kotel na základě své vysoké
efektivity spotřebuje na rozdíl od kotlů starší
výroby mnohem méně. Jeho design byl
oceněn cenou za design „red dot design
award“.
Díky kompaktním modulům je tento olejový
kondenzační kotel velmi nenáročný na prostor
a lze ho provozovat buď v závislosti na vzduchu
v místnosti, nebo nezávisle na vzduchu v místnosti. Proto se ideálně hodí pro modernizaci.
V novostavbě je potom možné využít ušetřené
místo pro jiné účely.

Také v kombinaci se solární technikou
K modernímu topnému zařízení patří i inovační
solární technika k využití sluneční energie,
která je k dispozici zdarma. Viessmann
k tomu poskytuje systém optimálně sladěný
s kotlem Vitoladens 300-C.

Design kotle Vitoladens 300-C
byl vyznamenán designovým centrem „Design Zentrum NordrheinWestfalen“ uznávanou cenou za
design „red dot design award.“

Silný výkon a efektivita
Olejový kondenzační kotel je vhodný pro rodinné
a vícegenerační domy a nabízíme ho ve třech
výkonových stupních do 28,9 kW. Dvoustupňový modulovaný kompaktní hořák s modrým
plamenem s integrovaným tlumičem hluku
přizpůsobuje výkon hořáku potřebě tepla,
a zajišťuje tak nejvyšší energetickou efektivitu.
Technologie je navržena pro použití se všemi
běžně dostupnými druhy topného oleje.

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-C
10,3 až 28,9 kW

Vysoce efektivní výměník tepla
Korozivzdorný výměník tepla Inox-Radial
z ušlechtilé oceli je srdcem kondenzačního
kotle. V přímém spojení s biferální spojenou
topnou plochou se použitá energie prakticky
beze ztrát a efektivně přeměňuje na teplo.
Takto dosažená trvale vysoká účinnost je
technicky nepřekonatelná.
Výměník tepla Inox-Radial z ušlech-

Mimořádně úsporné zacházení s cenným
topným olejem vede rovněž k nízkým emisím
CO2. Provozujete-li kotel Vitoladens 300-C,
zároveň tak sami přispíváte k aktivní ochraně
ovzduší.

tilé oceli je zárukou nejvyšší efektivity a dlouhé doby užívání.

Komfortní regulace Vitotronic
Jednotliví uživatelé i odborné ﬁrmy využívají
výhod jednoduše ovladatelné regulace Vitotronic: ovládací menu má logické a snadno srozumitelné uspořádání, je podsvícené, kontrastní
a dobře čitelné. Funkce nápovědy informuje
v případě pochybností o dalším zadávacím
postupu. Graﬁcké rozhraní slouží ke zobrazení
topných charakteristik.
Snadná instalace a kombinování
Všechny přípoje kotle Vitoladens 300-C jsou
umístěny na horní straně. Kotel je předem
smontován již ze závodu a dá se instalovat
přímo na místě, takže ušetříte čas. Přizpůsobené a rozšířené transportní příslušenství
zjednodušuje dopravení na místo. V případě
zúžených prostor lze demontovat boční díly
a vymontovat hořák.
Ideální je kombinace se zásobníkem teplé vody
Vitocell 300-H, který s kotlem Vitoladens 300-C
tvoří jednotku. Pokud je na místě instalace
kondenzačního kotle předepsáno zabudování
neutralizačního zařízení, je k tomu dostatek
místa v podstavci kotle. Alternativně se dá
prostřednictvím sladěných nových držáků
provést montáž na stěnu.
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Sluneční energie zdarma
K modernímu topnému zařízení patří také
inovační solární technika k využití sluneční
energie dostupné zdarma. Viessmann
k tomu poskytuje systém, který je s kotlem
Vitoladens 300-C optimálně sladěn. Tak se
dá trvale šetřit ještě více energie.
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Vitoladens 300-C
1
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Vedení spalin a přívod vzduchu nahoru
Regulace Vitotronic
Integrovaný výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli
Kompaktní modrý hořák
Pojistná skupina je součástí dodávky
Biferální spojená topná plocha
Integrovaný tlumič hluku
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Díky kompaktním rozměrům je možné kotel Vitoladens 300-C
instalovat takřka kdekoliv s velkou úsporou místa. V kombinaci se zásobníkem teplé vody tvoří Vitocell 300-H velmi
hezkou sestavu.

Využijte těchto výhod








Regulace Vitotronic s přehledným naváděním v menu.






Vysoce efektivní a kompaktní stacionární olejová kondenzační jednotka.
Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/104 % (Hi).
Nejlepší využití energie při minimálních rozměrech.
Biferální spojená topná plocha s výměníkem tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
Dvoustupňový nebo modulovaný kompaktní hořák s modrým plamenem pro
provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti.
Tichý provoz díky integrovanému tlumiči hluku.
Regulace Vitotronic 200 se snadnou obsluhou a graﬁckým displejem se
srozumitelným textem.
Lze použít všechny dostupné topné oleje EL nebo i topný olej DIN 516036-EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem síry s příměsemi až 10 %
biokomponentů (FAME).
Rychlé a ﬂexibilní dopravení na místo a instalace, i v případě zúžených prostor.
Možnost zabudování neutralizačního zařízení do podstavce kotle ušetří místo,
alternativně ho lze také namontovat na stěnu pomocí sladěných nástěnných
držáků.
Pojistná skupina je součástí dodávky.

Technické údaje viz strana 22

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-T
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VITOLADENS 300-T
Nejprodávanější olejový kondenzační kotel na světě se silným výkonem.
Využijte výhod osvědčené techniky Viessmann pro výkony od 35,4 kW.

Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-T
za velmi zajímavou cenu se vyznačuje mimořádnou bezpečností provozu a dlouhou životností. Kromě úsporné spotřeby cenného
topného oleje jsou nízké i náklady na údržbu.

V rozsahu výkonu od 35,4 do 53,7 kW pokryje
Vitoladens 300-T širokou škálu možností
použití – od rodinného a bytového domu až
po menší komerční provozy.

Design kotle Vitoladens 300-T
byl několikrát vyznamenán
uznávanou cenou za design.

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-T
35,4 až 53,7 kW

Čisté spalování
Olejový kondenzační kotel s hořákem
s modrým plamenem Vitoﬂame 300 zajišťuje
ekologické a efektivní spalování s nízkým
obsahem škodlivin.

Olejový kondenzační kotel s hořákem
Vitoﬂ ame 300 s modrým plamenem
zajišťuje ekologické spalování s nízkým obsahem škodlivin.

Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé
oceli
Dvoustupňové získávání tepla u kotle
Vitoladens 300 se skládá z osvědčené biferální spojené topné plochy a zapojeného
korozivzdorného výměníku tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli. Tato konstrukce
zajišťuje, že spalování a kondenzace probíhají

odděleně od sebe, a tak kondenzují, aniž
by vznikaly usazeniny. V praxi to znamená
nadprůměrné intervaly mezi čistěními spalovací komory v rámci servisu a současně
výrazně nižší náklady na údržbu.
Místo instalace
K instalaci tohoto kotle není v zásadě nutná
kotelna. Stačí kout v hobby místnosti nebo
umývárně.

1

2

7
6

4

Vitoladens 300-T
1
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Regulace Vitotronic
Široké vodní stěny a velký objem vody
Biferální spojená topná plocha z litiny
a oceli
Olejová kondenzační jednotka s hořákem
Vitoﬂame 300 s modrým plamenem
Vysoce účinná tepelná izolace
Výměník tepla Inox-Radial
Integrovaný tlumič hluku
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Zásobník teplé vody Vitocell 300-H lze umístit pod kotel
Vitoladens 300-T a nepotřebuje další plochu k postavení.

Využijte těchto výhod








Olejový kondenzační kotel ve výkonovém rozsahu od 35,4 do 53,7 kW.
Normovaný stupeň využití až 97 % (Hs)/103 % (Hi).
Mnohokrát osvědčená spojená topná plocha s dlouhou životností.
Korozivzdorný výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
Snadná přístupnost ploch výměníků tepla k čištění.
Tichý provoz díky integrovanému tlumiči hluku.
Flexibilní postavení díky provozu nezávislému nebo závislému na vzduchu
v místnosti.
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou a graﬁckým displejem se srozumitelným textem.
 Lze použít všechny běžně dostupné topné oleje EL. I pro topný olej
DIN 51603-6 EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem síry s příměsemi
až 10 % biokomponentenů (FAME).

Výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli
zajišťuje nejvyšší efektivitu a dlouhou životnost.

Technické údaje viz strana 22

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-W
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VITOLADENS 300-W
Velmi kompaktní a prostorově úsporná: olejová kondenzační technika
pro nástěnnou montáž.

Olejové kondenzační kotle Vitoladens jsou
spolehlivé, zaujmou dlouhou životností a dodávají komfortní výhřevné teplo. Navíc je olejová
kondenzační technika jednou z nejčistších
možností k výrobě tepla a s účinností 98 %
navíc jednou z nejúspornějších. Kondenzací
topných plynů se získává dodatečné teplo,
které se v případě běžných kotlů nevyužité
ztrácí. Kondenzační kotel Vitoladens 300-W
pro nástěnnou montáž se dodává ve výkonových stupních do 23,5 kW.

Vysoce efektivní olejová kondenzační
technika se dále zlepšuje
Naše topná zařízení na olej s jednoduchým
servisem se vyznačují účinným a spolehlivým
využitím kondenzačního účinku. To zajišťuje
výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli,
který je vždy zárukou vysoké energetické
efektivity. Aby se dále zlepšovaly osvědčené
výhody olejových kondenzačních kotlů
Viessmann, byl vyvinut kotel Vitoladens 300-W
(typ VP3C a typ J3HA). U obou typů tohoto
kotle byly prostupy výměníku tepla Inox-Radial
na straně hořákových dveří nad 1,5 vinutí
opatřeny průchozím vysoce žáruvzdorným
těsněním. Díky tomu dochází k menšímu
oteplování hořákových dveří a rychlejšímu
ochlazení v případě servisu.

Olejová kondenzační
technika

Vitoladens 300-W
10,3 až 23,5 kW

Vitoladens 300-W je kompaktní

Šetří energii a místo
Přemýšlíte-li o výměně starého kotle za moderní
olejový kondenzační kotel, je Vitoladens správná
volba. Kromě vysoké úspory nákladů na vytápění získáte navíc i místo, protože olejový
kondenzační kotel je kompaktní a jeho šířka
480 mm umožňuje bezproblémovou instalaci
i do výklenků. Všechny komponenty jsou
přístupné zepředu, boční odstupy nejsou
potřeba.

a dá se namontovat ve výklencích.
Odstupy od bočních stěn nejsou
nutné protože všechny komponenty
jsou přístupné zepředu.

Úsporný hořák
Mimořádně tichý modulovaný kompaktní
hořák s modrým plamenem přizpůsobuje
svůj výkon aktuální potřebě tepla, a je proto
mimořádně úsporný a efektivní. Hořák pracuje
nezávisle nebo závisle na vzduchu v místnosti,
a umožňuje tak ﬂexibilní postavení olejového
kondenzačního kotle. Je navržen pro použití
všech běžně dostupných druhů topného oleje
s nízkým obsahem síry.

Komfortní regulace Vitotronic
Jednotliví uživatelé i odborné ﬁrmy využívají
výhod jednoduše ovladatelné regulace Vitotronic:
ovládací menu má logické a snadno srozumitelné uspořádání, je podsvícené, kontrastní
a dobře čitelné. Funkce nápovědy informuje
v případě pochybností o dalším zadávacím
postupu. Graﬁcké rozhraní slouží ke zobrazení
topných charakteristik. V případě potřeby lze
obslužný díl namontovat na nástěnném soklu
pomocí kabelu ve vzdálenosti 5 m od topné
centrály.
Vitoladens 300-W:
Kompaktní olejový kondenzační kotel
Vitoladens 300-W je ideální pro nástěnnou
montáž. Zabudovaný tlumič hluku umožňuje
bez problémů nehlučný provoz v bytě, například
v technické místnosti. Korozivzdorný výměník
tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli je optimálně
přizpůsoben vlastnostem kompaktního modrého
hořáku.
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Vitoladens 300-W
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Výměník tepla Inox-Radial
Dvoustupňový kompaktní hořák s modroplamenným spalováním
Regulace Vitotronic
Vysoce účinný ventilátor
Vysoce efektivní oběhové čerpadlo
Integrovaný tlumič hluku
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Olejový kompaktní kondenzační kotel Vitoladens 300-W
lze namontovat i do výklenků, takže ušetříte prostor.

Využijte těchto výhod

Regulace Vitotronic – snadné ovládání díky jednoduché
navigaci a velkému jasně čitelnému displeji, například
k nastavení spínacích časů.

 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/104 % (Hi).
 Efektivní a spolehlivé využití olejového kondenzačního účinku díky výměníku
tepla Inox-Radial.
 Výroba tepla podle potřeby díky modulovanému nebo dvoustupňovému
kompaktnímu modrému hořáku.
 Provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti.
 Možnost použití všech běžně dostupných topných olejů EL s nízkým obsahem
síry – i pro topný olej DIN 51603-6 EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem
síry s příměsemi až 10 % biokomponentů (FAME).
 Energeticky úsporné vysoce efektivní oběhové čerpadlo.
 Regulace Vitotronic s jednoduchou obsluhou s graﬁckým displejem se srozumitelným textem.
 Obslužný díl regulace lze namontovat i na nástěnném soklu.
 Ideální pro montáž do výklenku bez bočních odstupů.
Výhoda kotle Vitoladens 300-W
 Mimořádně kompaktní olejový kondenzační kotel pro nástěnnou montáž.
 Tichý provoz díky úplně oddělenému zapouzdření kotlového tělesa s hořákem
a dodatečně integrovanému tlumiči hluku.
Technické údaje viz strana 23
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Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-C
Jmenovitý tepelný výkon (50/30°C)
dvoustupňový
modulovaný

kW
kW

12,9–19,3
10,3–19,3

16,1–23,5
10,3–23,5

19,3–28,9
12,9–28,9

Jmenovitý tepelný výkon (80/60°C)
dvoustupňový
modulovaný

kW
kW

12,0–18,0
9,6–18,0

15,0–22,0
9,6–22,0

18,0–27,0
12,0–27,0

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

958
638
1062

958
638
1062

1076
638
1062

Hmotnost

kg

148

148

168

Objem kotlové vody

litr

42,5

42,5

55

A

A

A

Třída energetické účinnosti

Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-T
Jmenovitý tepelný výkon (50/30°C)

kW

35,4

42,8

53,7

Jmenovitý tepelný výkon (80/60°C)

kW

33,0

40,0

50,0

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

1585
667
934

1770
776
1050

1770
776
1050

Hmotnost

kg

242

333

333

Objem kotlové vody

litr

93

147

147

A

A

A

Třída energetické účinnosti
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Nástěnný olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W
Jmenovitý tepelný výkon (typ VP3C)
dvoustupňový
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

12,9/19,3
12,0/18,0

16,1/23,5
15,0/22,0

Jmenovitý tepelný výkon (typ J3HA)
modulovaný
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

10,3–19,3
9,6–18,0

10,3–23,5
9,6–22,0

Rozměry
Délka
Šířka
Výška

mm
mm
mm

380
480
850

380
480
850

Hmotnost

kg

60

60

Objem kotlové vody

litr

12

12

A

A

Třída energetické účinnosti

Systémová technika
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Vzájemně sladěno: systémová technika
Komfortní regulace a dokonale vzájemně sladěná systémová technika Viessmann
poskytují maximální spolehlivost, ﬂexibilitu a efektivitu.

„Celek je víc než souhrn jeho částí.“ Podle
této zásady poskytuje Viessmann nejen
jednotlivé komponenty topení, které splňují
vysoké standardy ﬁrmy Viessmann ve věcech
kvality, spolehlivosti a efektivity. Veškeré
produkty jsou navíc součástí sladěného kompletního systému, v němž do sebe všechny
části přesně vzájemně zapadají. Protože pouze
dokonalá souhra komponentů integrovaných
do jednoho systému vyčerpá celkový potenciál výkonu inovační špičkové techniky.
Systémová technika Viessmann zahrnuje vše,
co dělá topení spolehlivým a hospodárným:
regulaci Vitotronic s bezdrátovým dálkovým
ovládáním, stejně jako výkonné zásobníky
teplé vody Vitocell pro nejlepší komfort teplé
vody až po velmi kvalitní solární systémy
k úsporné podpoře vytápění.

Solární termické systémy
a fotovoltaika
Využijte bezplatnou energii
slunce: dozvíte se více
o našich solárních systémech k ohřevu pitné vody,
podpoře vytápění a výrobě
elektrické energie.
Strana 26

Zásobníky teplé vody
Komfort teplé vody, který
splňuje každý požadavek.
Program zásobníků Vitocell
od ﬁrmy Viessmann poskytuje velký výběr a maximální
prostor pro vaše plánování.
Strana 30

Komfort obsluhy
Přehledná, komfortní
a inteligentní: Regulace
Vitotronic vám poskytuje
dokonalé funkce pro rychlé
a přesné regulování topného
systému.
Strana 32

Datová komunikace
Znáte Vitocom?
Ideální řešení pro dálkové
ovládání topného zařízení
a jednoduchou a komfortní
výměnu dat z dálky.
Strana 36
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Solární termické systémy
a fotovoltaika

Vakuové trubicové kolektory lze
montovat nezávisle na poloze
a v novostavbě se dají velmi dobře
využít i jako architektonický prvek.

Solární termické systémy – sluneční energie zdarma
Doplňte svůj nový olejový kotel o vhodnou solární techniku, ušetříte tak drahou energii na
vytápění hned dvojnásob.

Nová topná centrála a solární systém patří dnes
zkrátka k sobě. Existuje pro to mnoho důvodů:
v létě se dá téměř všechna energie potřebná
pro ohřev pitné vody získat pomocí slunečních
kolektorů. A v přechodných měsících může
tento systém rovněž podpořit vytápění. Tak
se dá v novostavbě ušetřit až 35 % celkové
energie na vytápění.
Během celého roku lze jen na ohřevu pitné
vody ušetřit až 60 % energie. Sluneční energie
je zdarma a kolektor přeměňuje denní světlo
na teplo i v případě, že slunce nesvítí přímo na
střechu domu.

Velmi jednoduchý princip
Zachytit sluneční paprsky, a potom je efektivně využít – to zní složitěji, než tomu ve
skutečnosti je. Samozřejmě k tomu patří
inovační technika a mnoho zkušeností. Solární
systémy „shromažďují“ sluneční energii do
plochých, popř. trubicových kolektorů. Zde
sluneční paprsky ohřívají teplonosnou kapalinu, která proudí do zásobníku teplé vody.
Odtud se teplo odvádí přes výměník tepla do
pitné vody, která se má ohřát, nebo do okruhu
vytápění. Ochlazená kapalina se pak zase
odvádí do kolektoru – koloběh začíná od
začátku. Pokud sluneční paprsky nestačí,
například v zimě, použije se k dohřevu kotel.
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V programu Vitosol najdete sluneční kolektory
pro každou potřebu a každý rozpočet. Montáž
na střechu nebo na fasádu umožňuje rozmanité uspořádání kolektorů.
Ploché a trubicové kolektory
Plochý kolektor Vitosol 100-F přesvědčí atraktivní cenou, vysokou kvalitou, trvalou provozní
bezpečností a účinností. Velmi výkonný plochý
kolektor Vitosol 200-F využívá intenzivní
sluneční záření mimořádně efektivně díky
sklu se sníženým obsahem železitých prvků
a vrstvě Soltitan. Je vhodný pro větší využití
při podpoře vytápění s možností integrace do
střešní krytiny.

Plochý kolektor Vitosol 200-F má bezpečnostní sklo odolné
proti mrazu a krupobití i korozivzdorné součásti z ušlechtilé
oceli a hliníku. Na přání lze dodat rámy ve všech barevných
odstínech RAL.

Vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T
– nově také na principu heatpipe – zvyšuje
provozní bezpečnost slunečních kolektorů pro
montáž nezávislou na poloze. Vitosol 200-T
se dá jako jediný heatpipe kolektor na světě
namontovat vertikálně a horizontálně v libovolném úhlu mezi 0 a 90° a hodí se stejně pro
soukromé i komerční objekty. Nejvyšší požadavky splňuje Vitosol 300-T. Tento vysoce
výkonný kolektor špičkové třídy pracuje na
principu heatpipe.
Vyrobte si pomocí zařízení Vitovolt
vlastní elektrickou energii
Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 vyrábějí
přímo v solárním článku elektrickou energii,
tu potom napájí střídač do veřejné rozvodné
sítě.

Vakuové trubicové kolektory Vitosol 300-T a Vitosol 200-T
se vyznačují vysokou spolehlivosti a dlouhou životností.

Využijte dotační programy
Váš odborný partner Viessmann je informován
o aktuálních dotačních programech a poskytne
vám důležité kontaktní adresy pro informace
a formuláře žádostí.

Fotovoltaické moduly Vitovolt od ﬁrmy Viessmann poskytují
i v případě, že jsou plochy částečně zastíněné, vysoký
výtěžek při výrobě elektrické energie.

Systémová technika

Výroba energie pomocí solárního systému
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Nástěnný olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W
Multivalentní kombinovaný zásobník pro ohřev pitné vody a podporu
vytápění Vitocell 360-M s přimontovanou čerpací stanicí Solar-Divicon
Ploché kolektory Vitosol 200-F
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Ohřev pitné vody a podpora vytápění pomocí
solární energie
Solární zařízení jsou ideálně vhodná pro ohřev pitné vody a podporu vytápění.
Sluneční energie je zdarma a vaše investice se tak díky úspoře fosilní energie
vrátí během několika let.

V zásadě máte možnost využít sluneční
energii na ohřev pitné vody a podporu vytápění.
Úspora oleje nebo plynu je opravdu velká: za
rok spotřebujete o dobrých 60 % méně energie, která by byla jinak nutná pro přípravu teplé
vody pro denní potřebu. Kombinuje-li se ohřev
pitné vody a vody na vytápění, je roční úspora
okolo 35 % celkově potřebné energie.
Solární zařízení s bivalentním
zásobníkem teplé vody
Srdcem tohoto řešení je bivalentní zásobník
teplé vody. Při dostatečném slunečním záření
ohřívá solární kapalina, která se nachází v solárním zařízení, přes spodní výměník tepla vodu
v zásobníkovém ohřívači. Klesne-li teplota
po odběru vody například při koupání nebo
sprchování, zapne se v případě potřeby kotel
k dohřevu přes druhý okruh.

Solární zařízení k ohřevu pitné vody
a podpoře vytápění
Solární kapalina, která se ohřeje ve slunečních
kolektorech, se dá použít nejen k ohřevu pitné
vody, ale také k podpoře vytápění. K tomu se
využívá např. kombinovaný (multivalentní)
zásobník, ve kterém je topná i pitná voda
plynule ohřívána slunečními kolektory.
Regulace kontroluje, zda je možné dosáhnout
požadované prostorové teploty. Klesne-li
teplota pod požadovanou hodnotu, zapne se
dodatečně kotel.

Třída energetické efektivity v kombinaci se
slunečními kolektory

A+

Solární ohřev pitné vody.

U ﬁrmy Viessmann dostanete kompletní topnou
a solární techniku pod jednou střechou. Všechny

Solární ohřev pitné vody a podpora

komponenty jsou dokonale vzájemně sladěny.

vytápění.

Systémová technika

Zásobníky teplé vody

Program Vitocell ﬁrmy Viessmann poskytuje pro každou
potřebu vhodný zásobník teplé vody, ideálně sladěný
s olejovým kotlem popř. solárním systémem.

Komfort teplé vody pro každou potřebu
Zásobníky teplé vody Vitocell představují komfortní řešení pro dodávky teplé vody
v domácnosti – jsou dokonalým doplněním olejového kotle.

Potřeba teplé a horké vody je v každé domácnosti jiná. Jednak záleží na počtu obyvatel
a také hrají roli návyky členů rodiny. Někdo se
rád koupe, jiný sprchuje. Například když ráno
vstávají ve stejnou dobu tři členové rodiny,
musí být během krátké doby nepřetržitě
k dispozici dost teplé vody na sprchování.
Kdo se rád pravidelně koupe, přeje si rovněž
dostatek teplé vody na napuštění plné vany.
A konečně má zásobník teplé vody dodávat

dostatek vody i tehdy, když se v bytových
domech na různých místech ve stejnou dobu
odebírá teplá voda současně.
Zásobníky teplé vody Vitocell splňují tuto
potřebu v každém ohledu a vyhovují i zvýšeným požadavkům na vybavení.
V každém případě doporučujeme instalaci
solárního zařízení k úspoře energie a k bezplatnému ohřevu vody.
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Ležaté zásobníky teplé vody

Vhodný zásobník teplé vody pro každou
potřebu
V programu zásobníků Vitocell najdete zásobník teplé vody, který vyhovuje přesně vašim
požadavkům. Podle potřeby teplé vody
a možnosti pro instalaci si zvolíte buď stacionární zásobník, nebo zásobník postavený
vedle nebo pod kotlem.
Hygienické zásobování pitnou vodou
Vnitřní plocha zásobníku teplé vody zásadním
způsobem ovlivňuje hygienu ohřevu pitné
vody. Viessmann proto spoléhá na dva koncepty kvality: na vrstvu smaltu Ceraprotect
pro bezpečnou a stálou ochranu proti korozi
u řady výrobků Vitocell 100 a na nerezovou
ušlechtilou ocel pro nejvyšší hygienické
požadavky u řady výrobků Vitocell 300.
Topné plochy zásobníků teplé vody Vitocell
jsou vedeny mimořádně hluboko – až na dno
zásobníku. Tak vyhřívají celý objem vody,
a jsou proto velmi hospodárné.
Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli
Zásobníky teplé vody Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli, které jsou odolné proti
korozi, splňují nejvyšší hygienické požadavky.
Ne nadarmo se nerezová ušlechtilá ocel
na základě svých vynikajících hygienických
vlastností používá i v kuchyních, laboratořích,
nemocnicích nebo potravinářském průmyslu.
Homogenní povrch z ušlechtilé oceli totiž je
a zůstane i po dlouhodobém užívání dokonale
hygienický.

Vitocell 100-H a Vitocell 300-H
lze umístit i pod olejovým
kondenzačním kotlem.

Vitocell 100 s vrstvou smaltu Ceraprotect
Zásobníky Vitocell 100 s vrstvou smaltu
Ceraprotect splňují všechny požadavky na
komfortní, hospodárný ohřev pitné vody
a zaujímají špičkové postavení v oblasti smaltovaných zásobníků teplé vody. Vrstva smaltu
Ceraprotect bezpečně a trvale chrání zásobník
teplé vody proti korozi.
Využijte těchto výhod
 Vitocell 100 s vrstvou smaltu Ceraprotect,
objem: 80 až 1000 litrů.
 Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli,
objem: 130 až 500 litrů.
 Bivalentní a multivalentní zásobníky teplé
vody k zapojení solárních systémů pro
ohřev pitné vody a podporu vytápění.
 Topné plochy vedené hluboko dolů zajišťují
ohřev celého objemu vody.
 Nízké tepelné ztráty díky vysoce účinné
tepelné izolaci.

1

Vitocell 300-V
2
1

2

3

3

Vitocell 300-V zásobníkový ohřívač vody
z nerezové ušlechtilé oceli, objem: 130 až
500 litrů
Hluboko dolů vedené topné plochy zajišťují
vyhřívání celého objemu vody
Nízké tepelné ztráty díky vysoce účinné
tepelné izolaci

Systémová technika

Komfort obsluhy

Bezdrátové dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou
Vitotrol 300 RF pro komfortní ovládání z obytné místnosti.

Regulace Vitotronic zajišťuje díky svému promyšlenému
konceptu hospodárný a bezpečný provoz topného zařízení
Viessmann.
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Vitotronic – dokonalá regulace
S digitální regulací Vitotronic je obsluha kotle Viessmann tak jednoduchá
jako telefonování.

Vitotronic – technika, která myslí za vás
Regulace Vitotronic nabízí všechny možnosti,
jak regulovat topné zařízení podle individuálních
požadavků. Když ji jednou nastavíte podle vašich
potřeb, bude nadále vyřizovat mnoho funkcí
automaticky a ušetří vám spoustu energie.
Chcete-li provést individuální nastavení,
usnadní vám to přehledná obslužná plocha
regulace Vitotronic s podsvícenými tlačítky
a velkým displejem se srozumitelným textem.
Možnosti pro budoucnost
Regulace Vitotronic je připravena na případné
budoucí změny. Ať už chcete v dohledné době
zařízení rozšířit nebo chcete topný systém doplnit o solární zařízení, Vitotronic se jednoduše
přidá.

Přehled funkcí

Usnadnění úspory energie
Vitotronic se automaticky přenastavuje ze
zimního na letní čas a reaguje jako ekvitermní
regulace na vnější kolísání teploty. Všechny
komfortní funkce jako program „Party“ ke
zrušení energeticky úsporného nočního
snížení teploty nebo úsporné a prázdninové
programy můžete rychle a jednoduše vyvolat
stisknutím tlačítka. A to buď přímo na kotli,
nebo z domu prostřednictvím dálkového ovládání se stejnou obslužnou plochou, které je
v nabídce jako příslušenství.

Regulace Vitotrol 300-A je komfortní
dálkové ovládání k řízení kotle z jakékoliv místnosti bytu nebo domu.

Vitotronic 100

–

Reaguje na změnu prostorové teploty
Reaguje na změnu venkovní teploty

–

Lze nastavit na topný provoz a ohřev pitné vody

–
1

Lze nastavit pouze na topný provoz
Automatické přepnutí na letní – zimní čas

–

Tlačítko Party (prodloužení topného provozu)

1

Úsporné tlačítko (krátkodobé snížení teploty)

1

Prázdninový program (dlouhodobé snížení teploty)

1

Malý displej se symboly

–

Velký displej se srozumitelným textem

–

Funkce úspory energie

–

1

Pouze ve spojení se zařízením Vitotrol 100, typ UTDB.

Vitotronic 200

Systémová technika

Datová komunikace

Vše pod kontrolou – i z dálky
Maximální komfort obsluhy pomocí Vitotrol App a chytrého telefonu.

S aplikací Viessmann Vitotrol a chytrým telefonem je řízení topného zařízení Viessmann
hračka. Ovládat lze intuitivně a pohodlně
z jakéhokoliv místa přes internet. Aplikace
Viessmann Vitotrol je k dostání pro mobilní
telefony s operačními systémy iOS nebo
Android. Uživatel dostane všechny důležité
informace přes status zařízení. Aplikace
Viessmann Vitotrol poskytuje maximální
komfort k obsluze topné centrály.

Odchylky od normálního provozního stavu se
hlásí obratem. Tak má uživatel dodatečnou
kontrolu nad topným zařízením. K obsluze přes
tuto aplikaci musí být kotel vybaven regulací
Vitotronic 200, ale většina nástěnných kotlů,
malých a středních kotlů, tepelných čerpadel
a kotlů na dřevo novější výroby je touto regulací již vybavena.
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Vitocom 100 vytváří spojení
Rozhraním mezi topným zařízením a internetem je komunikační modul Vitocom 100
(typ LAN1). Aby se zabránilo zneužití dat,
používá Vitocom vysoké standardy zabezpečení. Modul vytváří i kontakt k serveru
Viessmann Vitodata, přes který může mít
aplikace Vitotrol přístup k regulaci topné
centrály.

Výhoda v komfortu a bezpečnosti
Systém TeleControl aplikace Vitotrol
a Vitocom 100 (typ LAN1) je navržen pro
všechna topná zařízení v soukromých bytech
a domech a představuje opravdovou výhodu
z hlediska bezpečnosti a komfortu bydlení.
Má tak nepřetržitě 24 hodin denně pod kontrolou aktuální provozní stav topné centrály.
Komunikační modul Vitocom 100

Kódovaný přenos dat
Aby se zabránilo přístupu třetích osob k regulování topného zařízení, je zaručen bezpečný
přenos dat přes protokol HTTPS a kódování
SSL.

Přímý přístup k mnoha funkcím
Aplikace Vitrotrol funguje s až třemi topnými
okruhy a přípravou teplé vody. Uživatel má
přístup k mnoha funkcím regulace Vitotronic:
 Volba provozního programu.
 Nastavení požadované teploty v místnosti
a požadované teploty pitné vody.
 Volba prázdninového provozu.
 Časové programy pro vytápění místnosti,
pitnou vodu a cirkulaci.
 Zobrazení provozních parametrů včetně
všech důležitých teplot.
 Zobrazení údajů o efektivitě včetně
solárního zisku a provozních hodin.

(Typ LAN1).

Využijte těchto výhod
 Komfortní obsluha přes aplikaci nezávislá
na čase a místě.
 Ideální pro všechny soukromé domy a byty
ale i pro průmysl.
 Možnost použití pro stacionární kotle
Viessmann, nástěnné kotle, tepelná
čerpadla a kotel na dřevo Vitoligno 300-C.
 Bezpečný přenos dat přes protokol HTTPS
a kódování SSL.
 Cenově výhodné pořízení a provoz.
 Všechna hlášení o poruchách mají srozumitelný text.
 Jednorázová investice bez dodatečných
poplatků za správu serverů.
 Bez nutnosti pevné IP adresy.

Výhody pro servis a údržbu
Kombinace Vitocom 100 (typ LAN1) a aplikace
Vitotrol poskytuje odborným partnerům
Viessmann možnost kontrolovat topné
zařízení svého zákazníka a v případě poruchy
okamžitě reagovat. V tomto případě pošle
kotel příslušné hlášení přímo na chytrý telefon
odborného partnera.

Systémová konﬁgurace k řízení
topné soustavy pomocí Vitotrol App.
Mobilní zařízení (1–4) musí být
připojená k internetu.

1

2

1
2
3
4

3

4

Vitotrol App
iPod Touch
Smartphone (iOS nebo Android)
Tablet/PC (iOS nebo Android)

5

6

5
6
7
8

7

Internet a Vitodata Server
DSL-Router
Vitocom 100 (Typ LAN1)
Topný kotel

8

Příslušenství

Vitoset
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Vitoset – vše od jednoho dodavatele
Topná tělesa, expanzní nádoby, potrubní systémy, čerpadla, ﬁltry a ventily
– Vitoset vám poskytuje kompletní příslušenství pro topný systém Viessmann.

Program Vitoset zahrnuje veškeré komponenty
potřebné pro tepelně technické vybavení
domu, které u společnosti Viessmann dostanete pod jednou střechou. Pro vás je výhodou,
že všechno se k sobě hodí a lze realizovat
podle vašich individuálních představ pouze
s jedním systémem. Navíc můžete rychle
a spolehlivě uskutečnit své myšlenky, protože
odborný partner společnosti Viessmann má
ihned k dispozici všechny díly nejvyšší kvality.
Všechny komponenty programu obsáhlého
příslušenství spojuje použití kvalitních
materiálů a perfektní zpracování – záruka,
že dostanete skutečně bezpečné a spolehlivé
řešení.
Vitoset – to je inovační technologie, u které
do sebe všechny komponenty dokonale zapadají. Zeptejte se svého odborného partnera
společnosti Viessmann přímo na místě – rád
vám poradí v otázce možností využití programu Vitoset.

Výroba tepla
 Membránová expanzní nádoba pro
uzavřená topná zařízení, barva:
vitostříbrná, nádoby o 25 až 140 l
i v čistě bílé (RAL 9010).
 Uzavírací součásti, pojistné ventily,
odvzdušnění.
 Malá změkčovací zařízení.
 Spalinové systémy z ušlechtilé oceli,
s jednou a dvojitou stěnou.
 Mobilní elektrické topení.
Příprava TV
 Filtr pitné vody.
 Membránové expanzní nádoby pro rozvody
pitné vody.
 Zařízení na změkčování vody.
 Cirkulační čerpadla.
 Membránové pojistné ventily pro uzavřené
ohřívače vody.
 Moduly s čerstvou vodou k přípravě teplé
vody na principu průtokového ohřívače.
Rozvody tepla
 Uzavírací součásti, zpětné ventily.
 Hydraulické výhybky.
 Směšovače topení.
 Oběhová čerpadla.
 Akumulační zásobníky topné vody.
 Deskové výměníky tepla pro tepelná
čerpadla.
 Předávací stanice pro byty a soustavy
centrálního zásobování tepla.
Předání tepla
 Kompaktní topná tělesa s ventily,
kompaktní a topná tělesa s připojením
uprostřed, designová topná tělesa, hlubokoteplotní topná tělesa a koupelnová topná
tělesa.
 Příslušenství k topným tělesům.
 Systémy podlahového vytápění.

Příslušenství

Vitoset

Vitoset poskytuje všechny komponenty, které jsou
důležité pro modernizaci topného systému.

Systémové příslušenství Viessmann
– kompletní topení od jednoho dodavatele
Program Vitoset zahrnuje produkty k bezpečnému provozu vašeho topného zařízení,
a to všechny od jednoho dodavatele.

Každý produkt Vitoset splňuje vysoké požadavky na kvalitu, na kterou jste u ﬁrmy
Viessmann zvyklí. Nespokojte se proto při
pořizování nového topení s málem. Program
příslušenství Vitoset je optimalně sladěn
s našimi topnými systémy. Přinášíme přehled
všech produktů:

Topná tělesa Ventil Kompakt
Topná tělesa Ventil Kompakt se sériově integrovanou vložkou ventilu a bočními připojovacími
hrdly umožňují kromě připojení zespodu rovněž
připojení z boku. Svým nadčasovým designem
se hodí jak do obytných prostor nebo kanceláří
v novostavbách, tak do rekonstruovaných
objektů.
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Plochá topná tělesa
Elegantní zcela hladký design dělá z plochého
topného tělesa mimořádně estetický dekorativní prvek, který zaujme svým decentním
zpracováním. Optimalizovaná technická koncepce je přizpůsobena požadavkům úsporného vytápění. Odolný povrch s vrstvou plastu
se snadno udržuje a má bílý barevný odstín
RAL 9016. Plochá topná tělesa se snadno
čistí, takže je jejich použití vhodné i pro
alergiky.
Koupelnová topná tělesa
Svým štíhlým provedením působí koupelnová
tělesa elegantně, lehce a harmonicky a přispívají k individuálnímu ztvárnění koupelny. Na
trubkách můžete mít umístěny příjemně předehřáté ručníky. Tělesa mohou být napojena
přímo na teplovodní systém, a nebo provozována elektricky. Samozřejmostí je i případná
kombinace těchto systémů – napojení na
topný systém v zimních měsících a elektrický
provoz v chladných letních dnech, kdy každého
potěší pár stupňů v koupelně navíc.
Termostatické ventily
Není termostat jako termostat. Termostatické
hlavice Viessmann se vyznačují přesností nastavení teploty a vysokou kvalitou materiálů.
V neposlední řadě je to jejich design, který
dodává místnostem správný šmrnc.

Pohled, který hřeje: koupelnová topná tělesa dodáváme
v mnoha různých velikostech a délkách. Hodí se i jako
stylový estetický prvek.

Více komfortu: termostatické ventily od společnosti
Viessmann umožňují přesnou volbu teploty a přesvědčí
elegantním a funkčním designem.

Podnikání
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Viessmann – climate of innovation

Viessmannn je jedním z mezinárodních
výrobců topných systémů a se svým
kompletním programem nabízí pro všechny
oblasti použití a všechny zdroje energií
individuální řešení s efektivními systémy.

To znamená: Udržet ekologii, ekonomii
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojeny požadavky, aniž by byla ohrožena
budoucí generace.

Jako rodinný podnik ve třetí generaci dodává
už desetiletí obzvlášť efektivní topné systémy
s nízkými emisemi.

K hlavní obchodní činnosti patří i ochrana
klimatu a životního prostředí včetně důrazu
na efektivitu zdrojů v celém podnikání.

Silná značka vzbuzuje důvěru
Značka Viessmann se svým poselstvím
je celosvětově charakteristickým znakem.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: Je to víra v kulturu inovací,
je to příslib vysokého využití výrobku
a zároveň závazek k ochraně klimatu.

Nejlepší příklad z praxe
Se svým strategickým projektem trvalé udržitelnosti „Efektivita plus“ společnost Viessmann ukázala ve svém výrobním závodu
v Allendorfu/Eder, že energetické a klimatické
cíle pro rok 2050 mohou být splněny
s technologiemi dostupnými na trhu již dnes.
Výsledky již hovoří samy za sebe:

2009/2011/2013:
Německá cena za trvalou
udržitelnost pro produkci/značku/

Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro
Viessmann víru v udržitelné podnikání.

efektivitu zdrojů.

 Zvýšení podílu obnovitelné energie o 60 %
 
Snížení emisí CO2 o 80 %
Energy Efﬁ ciency Award 2010.

Dlouhodobý cíl je zajistit samostatné pokrytí
energetických požadavků v podniku.

Závody Viessmann






Informace o podnikání
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 11500
Obrat skupiny: 2,2 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
22 výrobních závodů v 11 zemích
Prodejní organizace v 74 zemích
120 prodejních poboček ve světě

Kompletní nabídka skupiny Viessmann
pro všechny zdroje energie a aplikační
možnosti
Plynové a olejové kotle
Kogenerační zařízení
Tepelná čerpadla
Zařízení pro spalování dřeva
Zařízení na bioplyn
Zařízení pro úpravu bioplynu
Solární termika
Fotovoltaika
Příslušenství
Chladicí technika

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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