T ECHNOLOGICK Ý PROSPEK T

Elektrické systémy pro ohřev teplé vody a vytápění
VITOTRON
VITOTHERM
VITOPLANAR

Elektrické vytápění
a ohřev vody
Pohodlná a efektivní
výroba teplé vody od
společnosti Viessmann.
Vše z jedné ruky.
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E L E K T R I C K É S Y S T É M Y P R O O H Ř E V T E P L É V O D Y A V Y TÁ P Ě N Í

VITOTRON
V I T O T HE RM
V IT O P L A N A R

Do kompletní nabídky společnosti Viessmann patří i elektrické
systémy pro ohřev teplé vody a vytápění. Uživatel tak dostává
kompletní sortiment z jedné ruky: Efektivní energetické systémy
na výrobu vlastního proudu, akumulační systémy a inteligentní
řešení pro vytápění, chlazení a větrání.
Centrální vytápění s nástěnným kotlem Vitotron
Vytápění elektrickým kotlem nabízí zajímavou alternativu pro novostavby, a to hlavně ve spojení s obnovitelnými zdroji energie, jako
jsou tepelná čerpadla nebo zdroje tepla na biomasu. Vitotron
představuje cenově zajímavé záložní zařízení nebo funguje jako
špičkový zdroj při extrémně nízkých venkovních teplotách.
Pohodlná příprava teplé vody se systémem Vitotherm
Dobrou volbou pro přípravu teplé vody jsou elektrické průtokové
ohřívače Vitotherm. Moderní, plně elektronická zařízení spotřebovávají proud jen tehdy, je-li zapotřebí teplá voda.
Decentrální řešení pro vytápění s Vitoplanar
V nově postaveném nízkém pasivním domě může být navzdory
nízké energetické spotřebě účelná instalace plošné vytápěcí jednotky Vitoplanar. Při modernizaci nabízí zařízení Vitoplanar ﬂexibilní
možnosti použití.
Inteligentní kombinované systémy
Elektrické vytápěcí systémy ve spojení s fotovoltaickým zařízením, akumulačními systémy elektrické energie / akumulačními
jednotkami a tepelným čerpadlem udržitelným způsobem zvyšují
soběstačnost a využívání vlastní elektřiny.
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NÁSTĚNNÝ EL EK TRICK Ý KOTEL

Elektrické kotle jsou
vynikající pro vytápění
staveb nenapojených
na plynovodní sítě
nebo jako záložní zdroj
topného systému.

VITOTRON 100
od 0, 4 do 24 kW

Vitotron 100 – vytápění pro každý objekt
Je estetický a snadno se
instaluje
Elektrické kotle představují pohodlný
a bezpečný zdroj tepla. Instalace kotle
Vitotron 100 je levná a nevyžaduje
připojení plynového vedení, stavbu
komína, kotelny ani prostory na skladování paliva, stačí jen připojení elektrické
energie. Použití ekvitermní regulace (typ
VMN3) zajišťuje vysoký tepelný komfort
a bezúdržbový provoz, který ve spojení
s účinností kotle na úrovni 99,4 % zajišťuje energeticky účinný provoz.
Elektrické kotle se také často používají
pro podporu vytápění budov, ve kterých
je primárním zdrojem tepla např. tepelné
čerpadlo, krb nebo kotel na tuhá paliva.
Tak se propojí využití obnovitelných
zdrojů s komfortem používání a zajistí
se teplo v domě, když nejsou uživatelé
doma. Jde o malé spotřebiče s úhledným
designem, které je možné nainstalovat
prakticky kdekoliv.

Nezávislé vytápění
Používání tuhých paliv je v současnosti
nejlevnější, není však pohodlné. V případě krbu nebo kotle na tuhá paliva nesmíte zapomínat na pravidelné přikládání
paliva a čištění spotřebičů. Další nevýhodou z hlediska pohodlí je, že kotelnu
nesmíte ponechat bez dozoru, přičemž
v případě delší nepřítomnosti, například
v době dovolené, vzniká nebezpečí
zamrznutí tepelné soustavy.

Kotle dokáží při použití vhodných modulů
spolupracovat s akumulačním zásobníkem vytápěcího systému. Akumulace
tepla v čase nízkých tarifů zabezpečuje
nižší náklady na vytápění. Vitotron 100
dokáže spolupracovat s libovolnou
vytápěcí soustavou a zásobníkovým
ohřívačem na teplou vodu.

Tyto problémy zmizí při použití elektrického kotle, který podporuje vytápění, když
z různých důvodů není možné doplňovat
palivo. Plně automaticky se zapne jen
tehdy, pokud například ráno vyhasne
oheň v krbu. Když není nikdo doma,
bude udržovat jen takovou teplotu, která
zabrání zamrznutí.

Akumulační vytápěcí soustava
Při použití elektrického kotle s akumulačním zásobníkem pro akumulaci tepla
je zajištěno pohodlné vytápění s poměrně nízkými náklady na systém. Při využití zvýhodněného tarifu odběru elektřiny
a akumulačního systému je možné dosáhnout významného snížení nákladů na
vytápění.
Automatický systém může mít externí
řízení a může tak spolupracovat například s fotovoltaickým systémem. Spojením výhod akumulace tepla a bezplatné
výroby energie fotovoltaickou soustavou
zajistíte co nejnižší náklady na vytápění.

5
V ÝHODY NA PRVNÍ POHLED

+
+
+
+
+
+

Obslužný panel umožňuje regulaci teploty topné vody
od 20 do 85 °C.
Automatická modulace výkonu v závislosti na požadavcích
na teplo.
Kotel dokáže spolupracovat s libovolným topným zdrojem
a zásobníkovým ohřívačem na teplou vodu.
Ekvitermní regulace umožňuje maximálně energeticky
účinný provoz kotle díky automatické reakci na změny
venkovní teploty.
Ovládání umožňuje programování teplot ve vytápěných
prostorách ve 24hodinových a 7denních cyklech.
Možná spolupráce s tepelným čerpadlem, kotlem na tuhá
paliva, krbem a solárním systémem.

1

VITOTRON 100

2

1

Modulované výhřevné prvky

2

Regulace pro provoz na konstantní

3

teplotu (VLN3), nebo ekvitermní
provoz (VMN3)

6
4

3

Vysoce účinné oběhové čerpadlo

4

Pojistný ventil

5

Teplotní pojistka

6

Snímač minimálního tlaku
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E L E K T R I C K É P R Ů T O K O V É O H Ř Í VA Č E

Vitotherm EI
Průtokové ohřívače vody
pro rychlé a efektivní
zásobovaní teplou
vodou.

V I T O T HE RM

Průtokový ohřívač Vitotherm – lokální a efektivní ohřev vody
Vitotherm EI4 s funkcí 3-S
Průtokové ohřívače s funkcí 3-S jsou
vybaveny snímačem teploty na vstupu
a výstupu a snímačem průtoku pro
plynulou regulaci výkonu.
O vysoký a konstantní komfort přípravy
teplé vody se stará elektronicky regulovaný topný výkon, který je navíc podporovaný elektronickým rozeznáváním
vzduchových bublinek.
Výjimečný komfort teplé vody nabízí
Vitotherm EI4 i díky možnosti nastavit
tři výkonové stupně. Díky funkci 3-S se
dá požadovaná teplota nastavit na stupeň přesně až do maximálního výkonu
prostřednictvím otočného ovladače.
V případě potřeby je možné požadovanou teplotu i omezit (pojistka proti
opaření).
LCD displej umožňuje zobrazení vstupní
a výstupní teploty, průtok i výkon
ohřívače.

LCD displej Vitotherm EI4.

Vitotherm EI5
Komfortní příprava teplé vody v miniformátu.

Vitotherm EI6 s funkcí 2-S
Funkce 2-S zahrnuje jeden snímač
vstupní teploty a snímač průtoku pro
regulaci výkonu. Tato funkce umožňuje
vysokou efektivitu a šetří až 30 % vody
a energie oproti hydraulickým průtokovým ohřívačům. Elektronicky řízený
topný výkon garantuje rovnoměrnou
výstupní teplotu.
Pomocí otočného ovladače můžete
komfortně nastavit požadovanou teplotu od 30 do 60 °C pro koupání nebo
sprchování. LED diody zabudované
v zařízení signalizují připravenost na
provoz nebo jiné aktivity.

Vitotherm EI5 – komfort teplé
vody v miniformátu
Vitotherm EI5 s hydraulickou regulací výkonu představuje cenově atraktivní zařízení pro zásobování jednoho umyvadla
teplou vodou. Je ideální pro dodatečnou
instalaci na jednotlivá odběrná místa,
která se nachází mimo rozvod teplé vody
(např. toaleta pro hosty). Mimo to je
mimořádně vhodný jako řešení pro nezávislé zásobování teplou vodou. Ohřívač
je k dispozici ve výkonech 3,5 nebo 5,5
kW a je určen pro montáž k umyvadlu
s připojením na standardní hydraulické
armatury.

Aplikace Vitotherm El4/6:

V ÝHODY NA PRVNÍ POHLED
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Komfortní průtokové ohřívače vody pro rychlé zásobování
teplou vodou pro různé aplikace.
Úspora energie – ohřívá se jen potřebné množství vody.
Efektivní – krátké potrubí pro rychlou dostupnost teplé vody,
úspora až 50 % vody a energie.
Vhodné pro zásobování jednoho, případně více odběrných
míst (v závislosti na typu spotřebiče).
Mini průtokové ohřívače vody vhodné pro instalaci nad a pod
umyvadlem.

od 9 kW

od 12 kW

od 18 kW

Aplikace Vitotherm El5:

od 3,5 kW

od 5,5 kW

od 5,5 kW
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Vitotherm ES
Malé elektrické
zásobníkové ohřívače
vody pro decentrální
přípravu teplé vody
s objemem 5 nebo 10
litrů.

V I T O T HE RM

Zásobníkový ohřívač Vitotherm – ideální pro stísněné prostory.
Rychlý a efektivní v provozu
S objemem zásobníku 5 a 10 litrů
představují malé elektrické zásobníkové
ohřívače Vitotherm ES4.A5 a ES4.
A10 rychlé zásobovaní teplou vodou
v kuchyni nebo kanceláři. Ohřívačům
s výkonem 2 kW postačuje na provoz
standardní zásuvka 230 V, díky čemuž
jsou mimořádně vhodné pro decentrální
zásobování teplou vodou. Oba malé
zásobníkové ohřívače jsou ve spojení
s příslušnou pojistnou skupinou vhodné
jak na tlakový, tak i beztlakový provoz.
Díky tělesu zásobníku z ušlechtilé
nerezové oceli jsou zařízení mimořádně
hygienická a odolná vůči korozi. Teplotu
je možné nastavit pomocí otočného
ovladače v rozsahu cca 23 až 70 °C.

Teplotní rozsah od 23 do 70 °C.

V ÝHODY NA PRVNÍ POHLED
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Díky tělesu zásobníku z nerezu mimořádně hygienické.
Ideální pro aplikace tam, kde se často využívá malé
množství teplé vody.
Vhodné pro beztlakový i tlakový provoz (s příslušnou
pojistnou skupinou).
Podle typu vhodné pro montáž nad i pod spotřebič.
Připravené na připojení do zásuvky 230 V.
Vysoce účinná tepelná izolace pro nízké tepelné ztráty.
Teplota nastavitelná cca od 23 do 70 °C.

Aplikace:
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ELEK TRICKÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Dvojitý užitek:
Elektrický infračervený
ohřívač Vitoplanar
se zrcadlovým povrchem.

VITOPL ANAR

Vitoplanar – infračervené vytápění

Pro elektrické vytápěcí systémy existuje
široké spektrum aplikací: obytné místnosti, kuchyň, koupelna, zimní zahrada,
garáž nebo dílna. Taktéž je možné použít
je jak při renovaci tak i v novostavbě.
Tam je, díky kvalitní tepelné izolaci
pláště budovy, možné použít je i jako
hlavní a efektivní zdroj tepla.
Vitoplanar od ﬁrmy Viessmann
– efektivní a bezpečný
Infračervené sálavé panely Vitoplanar
jsou efektivní a bezpečné. Důležitými
vlastnostmi jsou, vyjma dlouhodobě
rovnoměrného sálání, dva teplotní
omezovače pro vysokou bezpečnost,
izolovaná zadní stěna pro maximální
stupeň vyzařovaní do místnosti, minimální nároky na údržbu a technika bez
nežádoucího magnetismu a v neposlední řadě také ﬂexibilní montáž.
Příjemné a rovnoměrně rozdělené infračervené teplo
Mnohým lidem je infračervené teplo
velmi dobře známé z medicínského
využití. Tímto sálavým teplem je však
možné i topit. Za tímto účelem vyvinuté
infračervené vytápění vytváří svůj plný
výkon, když infračervené vlny dopadají
na předměty a lidi. Tato energie se následně opětovně vyzáří do místnosti.

Vitoplanar EI6
Elektrický nástěnný konvektor se sálavým povrchem ze skla.

Využití jako hlavní zdroj tepla
v novostavbách s dobrou
izolací
V novostavbách může infračervené
vytápění představovat vhodný doplněk
tepelného čerpadla. V dobře zateplených budovách je také možné využít
infračervené vytápění jako hlavní zdroj
tepla, což umožní ušetřit až 90 % místa
v technické místnosti.

Vitoplanar EI2 – přesvědčí
na první i na druhý pohled
Zrcadlový čelní panel z 6 mm silného
bezpečnostního skla infračerveného sálavého panelu Vitoplanar má mimořádně atraktivní vzhled. S velmi malou
hloubkou (jen 35 mm včetně upevnění
na stěnu) je vytápěcí systém v prostoru
téměř neviditelný. Navíc je možné výhřevný panel montovat vertikálně nebo
horizontálně. S výkonem 450 a 700 W
je Vitoplanar EI2 dostupný ve dvou
velikostech.

1
5
3

2

4

V ÝHODY NA PRVNÍ POHLED
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Decentrální vytápění koupelen, kuchyní, chodeb
a méně využívaných prostor.
Vhodné pro novostavby a modernizaci.
Vysoký a rychlý komfort stisknutím tlačítka.
Jednoduchá a rychlá instalace.
Široká nabídka výkonů a rozměrů.
Bezúdržbová technika.

VITOPLANAR EI2

1 Jednovrstvé bezpečnostní sklo
2 Topné vodiče s dlouhou životností
3 Vysoce účinná izolace
4 Bezpečnostní omezovač teploty
5 Ocelové těleso
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ELEK TRICKÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Parkety nebo laminát
se kladou přímo na
vytápěcí rohož
Vitoplanar EF2.

VITOPL ANAR

Vhodné pro různé druhy podlah

Elektrické podlahové vytápění patří
ke komfortní výbavě v novostavbách.
Teplo se vyrábí přímo – odpadá obvyklá
instalace rozvodů. Mimo využití v novostavbách se nabízí i dodatečná instalace
při modernizaci nebo rekonstrukci.
V koupelnách a kuchyních se elektrické
vytápěcí rohože i v přechodném období
postarají o příjemné teplo od nohou.
Plnohodnotné vytápění pro
nízkoenergetické a pasivní
domy
V nízkoenergetických a pasívních domech představuje elektrické podlahové
vytápění, vzhledem k nízké potřebě
tepla, také alternativu ke kotlům.

_
_
_
_
_
_

_

Vitoplanar EF2 – pro nízkou
skladbou podlah

PR AK TICKÉ PŘÍSLUŠENST VÍ

150 W/m2
150 až 1275 W (1 až 8,5 m2)
Samolepící síťová topná rohož
Ideální pro modernizaci a novostavbu (hloubka jen 2,7 mm)
Vhodné i pro sprchy
Provoz s nízkým magnetismem při
provozu (< 25 nT)
Vitoplanar EF2 – příslušenství
zahrnuté v sestavě

Vit l
Vitoplanar
bezdrátový
b d át ý pokojový
termostat.

V sestavě jsou zahrnuty: topná
rohož, ochranná trubka, pouzdro
snímače, Vitoplanar termostat
s dotykovým displejem.
Vitoplanar – přijímač rádiového signálu pro
spojení s bezdrátovým pokojovým termostatem
Vitoplanar.

Vitoplanar – vestavěný spínací termostat
s dotykovým displejem (kabelové
řešení).

V ÝHODY NA PRVNÍ POHLED

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Decentrální vytápění obytných a užitkových místností.
Vhodné pro novostavby a modernizace.
Vysoký a rychlý komfort po zapnutí tlačítka.
Jednoduchá a rychlá instalace.
Různé výkony a velikosti.
Sestavy se všemi potřebnými komponenty.
Nízké investiční náklady při elektrickém podlahovém
vytápění.
Bezúdržbová technika.
Nízké tepelné ztráty.

Vitoplanar EF2
pro keramické obklady.
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TECHNICKÉ ÚDA JE

Technické údaje
VITOTRON 100
Vitotron 100

Napájecí napětí 230V~

Jmenovitý výkon

kW

Max. výkon (nastaviteľný)

kW

Jmenovitý proud

A

Min. průřez kabelu napájení

8
4

6

8

17,4

26,1

34,8

mm2

3 × 2,5

3 × 4,0

3 × 6,0

Max. průřez kabelu napájení

mm2

3 × 16

3 × 16

3 × 16

Přípustný tlak

bar

Výstupní teplota

°C

Rozměry (v x š x h)

mm

Hmotnost

kg

Třída energetické účinnosti

h

Vitotron 100

Napájecí napětí 400 V~ 3N

Jmenovitý výkon

kW

Max. výkon (nastaviteľný)*

kW

Jmenovitý proud

3
20 až 85
716 x 316 x 235
20,5

8

24

4

6

8

12

16

20

24

A

3×5,8

3×8,7

3×11,6

3×17,4

3×23,1

3×28,8

3×34,6

Min. průřez kabelu napájení

mm2

5 × 2,5

5 × 2,5

5 × 2,5

5 × 2,5

5 × 4,0

5 × 4,0

5 × 6,0

Max. průřez kabelu napájení

mm2

5 × 16

5 × 16

5 × 16

5 × 16

5 × 16

5 × 16

5 × 16

Přípustný tlak

bar

3

3

Výstupní teplota

°C

20 až 85

20 až 85

716 x 316 x 235

716 x 316 x 235

20,5

20,5

Rozměry (v x š x h)

mm

Hmotnost

kg

Třída energetické účinnosti

h

* Výkon kotle je nastavený montážním partnerem v čase montáže nebo servisu.

VITOTHERM EI

Vitotherm EI6.

Jmenovitý výkon

kW

Napájení

V

18/21/24

18/21/24

3,5 anebo 5,5

~3/N/PE 400V/50Hz

~3/N/PE 400V/50Hz

~1/N/PE 230V/50Hz

Jmenovitý proud

A

Jištění

A

26/30/35

26/30/35

15,2 anebo 23,9

3x 32/32/40

3x 32/32/40

Nastavitelná teplota

°C

30–60

30–60

1x 16 anebo 25
–

Spínací průtok

l/min

2,5

2,5

1,2 anebo 2,0

Průtokové množství při (Δt = 30 K)

l/min

8,7–11,6

8,7–11,6

1,7 anebo 2,6

Maximální teplota vody

°C

60

60

cca 40 (podle průtoku)

IP 25

IP 25

IP 25

Třída energetické účinnosti

w

A

A

A

Rozměry
Délka (hĺoubka)
Šířka
Výška

mm
mm
mm

126
245
440

126
245
440

76
168
200

~5
G 1/2”

~5
G 1/2”

1,2
G 3/8”

Stupeň krytí

Hmotnost
Přípojky

Vitotherm EI4.

Vitotherm EI5.

Vitotherm
EI5.A3 K a .A5 K
Mini

Vitotherm
EI4.A18.21.24 K
Comfort

Vitotherm
EI6.A18.21.24 K
Comfort

Průtokový ohřívač pitné vody

Speciální výbava

kg

Integrovaná čidla pro
určení energetického
požadavku

Preferované teploty je
možné uložit

Připojovací kabel se
zástrčkou

VITOTHERM ES
Kompaktní průtokový ohřívač
pitné vody

Vitotherm ES4 A5.

Vitotherm ES4.A5 K/OK/OTK

Vitotherm ES4.A10 K/OK/OTK

Jmenovitý výkon

kW

2

2

Objem

l

5

10

Jmenovité napětí

V

~1/N/PE 230V/50Hz

~1/N/PE 230V/50Hz

Jmenovitý proud

A

8,3–9,1

8,3–9,1

Jištění

A

16

16

Nastavení teploty

°C

23–70

23–70
0,6

Maximální tlak

MPa

0,6

Spínací průtok

l/min

5

5

Beztlakový/Tlakový

Beztlakový/Tlakový

Typ
Stupeň krytí

Vitotherm ES4 A10.

Třída energetické účinnosti

w

Rozměry
Délka (hĺoubka)
Šířka
Výška

mm
mm
mm

Hmotnost
Přípojky

kg

Speciální výbava

IP 24

IP 24

A

A

163
285
427

239
329
470

~ 4,5
G 1/2”

~6
G 1/2”

Topný výkon 2000 W, doba ohřevu
5,5 min. z 10 na 40 °C

Topný výkon 2000 W, doba ohřevu
11 min. z 10 na 40 °C

VITOPLANAR EF2
Typ

Vitoplanar
Vit
l
EF2.
EF2

Výkon

W

Speciﬁcký výkon

W/m2

Jmenovitá teplota

°C

Konstrukce podle

–

Krytí

–

Rozměry (š x d)

cm

Průměr vodiče

mm

A200.150DH

A400.300DH

A600.450DH

A800.600DH

A1150.860DH

A1350.1000DH

150

300

450

600

860

1000

A1700.1275DH
1275

50 x 1150

50 x 1350

50 x 1700

150
90
VDE 0700
IPX7
50 x 200

50 x 400

50 x 600

50 x 800
2,7

VITOPLANAR EI2
Typ

A450MH

Výkon

W

Jmenovité napětí

V

Krytí

–

Povrchová teplota

°C

Rozměry (š x d)

cm

Hmotnost

kg

A700MH
450

700

230
IP55
max. 95
900 x 630 x350

1300 x 630 x 35

11

15

Vit
l
El2
Vitoplanar
El2.

VITOPLANAR EI6
Typ

Vit
l
El6
Vitoplanar
El6.

A325SDHM

Výkon

W

Jmenovité napětí

V

Krytí

–

Povrchová teplota

°C

Rozměry (š x d)

cm

Hmotnost

kg

A700SDHM

A900SDHM

325

700

900

593 x 593 x 42

1193 x 593 x 42

1550 x 593 x 42

4,2

8,4

10,5

230
IP21
max. 120
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SKUPINA VIESSMANN

Kompletní nabídka produktů
Viessmann

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Kotle na plyn
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Hybridní zařízení
Tepelná čerpadla
Technika vytápění dřevem
Zařízení na výrobu bioplynu
Zařízení na úpravu bioplynu
Solární termické systémy
Fotovoltaika
Elektrické, topné systémy/systémy
na přípravu teplé vody
Chladicí systémy
Příslušenství

Hořák MatriX-Plus.

Milníky topné techniky
Jako průkopník v oblasti životního prostředí a technologický inovátor v odvětví
zabývajícím se vytápěním dodává
Viessmann již po desetiletí energeticky
efektivní topné systémy na olej a plyn
s nízkým obsahem škodlivých látek,
stejně jako solární systémy, zařízení
na spalování dřeva a tepelná čerpadla.
Mnoho zařízení Viessmann je zaslouženě považováno za milníky topné
techniky.

Trvale udržitelné jednání
Jako rodinná ﬁrma klade Viessmann
zvláštní důraz na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost
je již pevně zakotvena v podnikových
zásadách. Udržitelnost, kterou žijeme,
znamená pro ﬁrmu Viessmann uvést
v celém podniku do souladu ekonomii,
ekologii a sociální zodpovědnost tak,
aby byly uspokojeny současné potřeby
a nebyly omezeny základní životní
potřeby nadcházejících generací.
Na svém strategickém projektu trvalé
udržitelnosti „Efektivita Plus“ dokázala
ﬁrma Viessmann ve svém ﬁremním
sídle v Allendorfu/Eder, že lze již dnes
dosáhnout politických cílů stanovených
pro rok 2050, zaměřených na energii
a ovzduší pomocí techniky dostupné
na trhu.

Tvoříme životní prostory pro
budoucí generace.
Partnerství, kterým žijeme
Ke kompletní nabídce má firma
Viessmann připravenu obsáhlou
paletu podpůrných služeb. Akademie
Viessmann tak poskytuje svým obchodním partnerům technická vzdělávací
zařízení a obsáhlý program školení
a dalšího vzdělávání.

Odborný partner č. 1 – pošestnácté za sebou.

S digitálními službami poskytuje ﬁrma
Viessmann inovativní řešení, například
k obsluze a monitorování topných zařízení přes smartphone. Provozovatel
využívá výhody větší bezpečnosti
a komfortu. A odborná řemeslná ﬁrma
má stále přehled o zařízení, které má na
starosti.

Viessmann je jedním
z předních mezinárodních
výrobců účinných energetických systémů.

VIESSMANN SKUPINA V ČÍSL ECH

1917
12 100
2,37
55
23
12
120
74

byla založena ﬁrma Viessmann
zaměstnanců
miliard eur hromadný obrat
procent zahraniční podíl
výrobních společností ve
zemích
prodejních poboček po celém světě
zemí se zastoupeními a prodejními
společnostmi
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Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
www.viessmann.cz

Vaše specializovaná topenářská ﬁrma:
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Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotograﬁ e, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

