KOMPL E T N Y PROGR A M 2 019 / 2 0 2 0

Efektywne rozwiązania systemowe
dla wszystkich nośników energii

Firma Viessmann
oferuje praktyczne
rozwiązania systemowe i wymierne
korzyści dopasowane
do potrzeb Klienta.

Kompletny program

Kotły olejowe
10,3 do 53,7 kW

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Technika kondensacyjna
VITOLADENS 300-C
A

VITOLADENS 300-T
A

VITORONDENS 200-T
A

VITORONDENS 200-T
A

Olejowy kocioł kondensacyjny
Typ BC3/J3RA
10,3 do 28,9 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/104% (Hi)
Palnik niebieskopłomieniowy dwustopniowy lub modulowany

Olejowy kocioł kondensacyjny
Typ VW3B
35,4 do 53,7 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Palnik niebieskopłomieniowy jednostopniowy

Olejowy kocioł kondensacyjny
Typ BR2A
20,2 do 53,7 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Palnik niebieskopłomieniowy jednostopniowy

Olejowy kocioł kondensacyjny
Typ J2RA
67,6 do 107,3 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)
Palnik niebieskopłomieniowy dwustopniowy

Kotły gazowe
1,9 do 600 kW

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Technika kondensacyjna
VITODENS 242-F
A

   A

VITODENS 222-F
A

   B

Kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
solarnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
Typ B2UE: 1,9 do 25 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 170 litrów

Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
warstwowym zasobnikiem wody użytkowej
lub podgrzewaczem z wężownicą grzewczą
Typ B2TE: 1,9 do 32 kW
Pojemność zasobnika wody użytkowej: 100 litrów
Typ B2SE: 1,9 do 32 kW
Pojemność podgrzewacza z wężownicą grzewczą: 130 litrów
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

VITODENS 222-W
A

   B

VITODENS 200-W
A

VITOCROSSAL 300
A

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
warstwowym zasobnikiem wody użytkowej ze stali szlachetnej
Typ B2LE
1,9 do 32 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 46 litrów

Wiszący, jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny
Typ B2HB: 1,9 do 32 kW
Typ B2HA: 12,0 do 150 kW, jako instalacja wielokotłowa do 600 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CU3A
2,6 do 60 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

Kompletny program

Kotły gazowe
1,9 do 600 kW

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Technika kondensacyjna
VITODENS 111-W
A

   A

VITODENS 100-W
A

   A



VITODENS 111-F
A

   A

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
warstwowym zasobnikiem wody użytkowej ze stali szlachetnej
Typ B1LD
6,5 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność zbiornika: 46 litrów

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny
Jedno- lub dwufunkcyjny
Typ B1HC/B1KC
6,5 do 35 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym
podgrzewaczem z wężownicą grzewczą
Typ B1SA
3,2 do 26 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Pojemność podgrzewacza z wężownicą grzewczą: 130 litrów

Gazowe kotły grzewcze
od 29 do 1 400 kW

Technika kondensacyjna
VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CT3U
400 do 630 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami: do 1 260 kW)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CT3B
187 do 635 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CR3B
787 do 1 400 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)

VITOCROSSAL 300

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CRU
800 do 1 000 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Palnik MatriX-Disk na gaz ziemny lub płynny

VITOCROSSAL 200

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CM2
400 do 620 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami: do 1 240 kW)
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/108% (Hi)
Palnik MatriX cylindryczny na gaz ziemny lub płynny

VITOCROSSAL 200

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CM2C
75 do 311 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami: do 622 kW)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
do 142 kW z palnikiem MatriX promiennikowym na gaz ziemny
od 186 kW z palnikiem MatriX cylindrycznym na gaz ziemny lub płynny

VITOCROSSAL 100

Gazowy kocioł kondensacyjny
Typ CI1
75 do 318 kW
(jako kaskada z dwoma kotłami w jednej obudowie: do 636 kW)
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)/109% (Hi)
Palnik MatriX cylindryczny na gaz ziemny

Kompletny program

Olejowe i gazowe kotły grzewcze
od 90 do 2 000 kW

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Olejowe kotły kondensacyjne
VITORADIAL 300-T

Olejowy kocioł kondensacyjny
Typ VR3
101 do 335 kW
Sprawność znormalizowana: do 97% (Hs)/103% (Hi)

Olejowe/Gazowe kotły niskotemperaturowe
VITOPLEX 300

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
Typ TX3A
405 do 2 000 kW
Sprawność znormalizowana: do 90% (Hs)/96% (Hi)

VITOPLEX 200

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
Typ SX2A
440 do 1 950 kW
Sprawność znormalizowana: do 89% (Hs)/95% (Hi)

VITOPLEX 100

Olejowy/gazowy kocioł stalowy
Typ PV1: 410 do 620 kW
Sprawność znormalizowana: do 86% (Hs)/92% (Hi)
Typ PV1B: 780 do 2 000 kW
Sprawność znormalizowana: do 88% (Hs)/94% (Hi)

VITOROND 200

Olejowy/gazowy kocioł żeliwny
Typ VD2: 440 do 1 080 kW
Sprawność znormalizowana: do 88% (Hs)/94% (Hi)

Wymienniki ciepła spaliny/woda
VITOTRANS 300

Wymiennik ciepła spaliny/woda
90 do 6 000 kW
Do wykorzystania ciepła kondensacji spalin
w kotłach olejowych i gazowych

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

Pompy ciepła solanka/woda i woda/woda
VITOCAL 333-G
A++
A+++

   A+

(1,7–8,6 kW)
(2,4–11,4 kW)


VITOCAL 300-G
A++
A+++

(5,7 kW; 7,6 kW;
17,2 kW)
(10,4 kW i 13,0 kW)

VITOCAL 300-G
A++
A+++

(11,4 kW; 15,2 kW;
34,4 kW)
(20,8 kW i 26,0 kW)

Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
z technologią inwerterową i modulowaną mocą grzewczą
1,7 do 11,4 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 litrów
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,8 (B0/W35)

Jednostopniowa pompa ciepła solanka/woda
5,7 do 17,2 kW oraz 21,2 do 42,8 kW
(wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 5,0
Jednostopniowa pompa ciepła woda/woda
7,5 do 22,6 kW oraz 28,1 do 58,9 kW
(wg EN 14511, W10 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 6,6
Dwustopniowa pompa ciepła solanka/woda (Master/Slave)
11,4 do 34,4 kW oraz 42,4 do 85,6 kW
(wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,8
Dwustopniowa pompa ciepła woda/woda (Master/Slave)
15 do 45,2 kW oraz 56,2 d 117,8 kW
(wg EN 14511, W10 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 6,58

Kompletny program

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

Pompy ciepła solanka/woda i woda/woda
VITOCAL 222-G
A++

   A+



VITOCAL 200-G
A++

Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
5,8 do 10,4 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 litrów
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,8 (B0/W35)

Pompa ciepła solanka/woda
5,6 do 17,2 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,5

Pompy ciepła powietrze/woda typu Monoblok
VITOCAL 222-A
A++
A+

(4,2 kW)

   A

VITOCAL 200-A
A++
A+

(4,2 kW)

VITOCAL 350-A
A+

VITOCAL 300-A
A++

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok
Z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
Technologia inwerterowa
4,2 do 14,7 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,0 (A7/W35°C) oraz do 4,0 (A2/W35)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 litrów
Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody 3/6/9kW
Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (model -AC)
Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok
Z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
Technologia inwerterowa
4,2 do 14,7 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,0 (A7/W35°C) oraz do 4,0 (A2/W35)
Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody 3/6/9kW
Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (model -AC)
Pompa ciepła powietrze/woda
Możliwość instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku
10,6 do 18,5 kW, (wg EN 14511, A2 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 3,6
Technologia wtrysku gazu EVI

Pompa ciepła powietrze/woda
Do ustawienia na zewnątrz budynku
12,5 do 13,9, (moc maks. wg EN 14511, A2 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,1 (A7/W35°C) oraz do 4,1 (A2/W35)
Technologia inverterowa.
Technologia wtrysku gazu EVI.
Najcichsza pompa na rynku.
Zintegrowana funkcja chłodzenia.

Kompletny program

Pompy ciepła
1,5 do 2 000 kW

Pompy ciepła powietrze/woda typu Split
VITOCAL 222-S
A++

   A

VITOCAL 200-S
A++

VITOCAL 111-S
A+

   A

VITOCAL 100-S
A+

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split
Technologia inwerterowa
4,2 do 14,7 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 220 litrów
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,1 (A7/W35°C) oraz do 4,1 (A2/W35)

Pompa ciepła powietrze/woda typu Split
Technologia inwerterowa
4,2 do 14,7 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,1 (A7/W35°C) oraz do 4,1 (A2/W35)

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split
Technologia inwerterowa
8,4 do 17,1 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 210 litrów
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 4,8 (A7/W35°C) oraz do 3,6 (A2/W35)

Pompa ciepła powietrze/woda typu Split
Technologia inwerterowa
8,4 do 17,1 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 4,8 (A7/W35°C) oraz do 3,6 (A2/W35)

Hybrydowe pompy ciepła powietrze/woda
VITOCALDENS 222-F
9,5 kW:
15,0 kW:

A+ ;
A++ ;

   A
   A

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

VITOCAL 250-S
A+

(5,3 do 9,5 kW)

A++

(15,0 kW do 19,5 kW)

Hybrydowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split
Kompaktowa pompa ciepła ze zintegrowanym
modułem kondensacyjnym gazowym
Moc modułu pompy ciepła: 9,5 do 15,0 kW
(moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Moc modułu kotła kondensacyjnego: 3,2 do 19 kW
Pojemność podgrzewacza c.w.u.: 130 litrów
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,1 (A7/W35°C) oraz do 3,8 (A2/W35)
Pompa ciepła powietrze/woda typu Split
do współpracy hybrydowej z zewnętrznym kotłem grzewczym
o mocy do 30 kW
Technologia inwerterowa
5,3 do 19,5 kW (moc maks. wg EN 14511, A7 / W35°C, DT 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania, wg EN 14511:
do 5,1 (A7/W35°C) oraz do 4,2 (A2/W35)

Pompy ciepła powietrze/woda do podgrzewu c.w.u.
VITOCAL 262-A
   A+

Pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
Strumień objętościowy powietrza: do 430 m3 /h
Model T2E ze zintegrowaną grzałką elektryczną.
Model T2H ze zintegrowaną wężownicą do przyłączenia drugiego
źródła ciepła. Zintegrowana funkcja pracy hybrydowej pompy ciepła
i kotła grzewczego gwarantująca najniższe koszty ogrzewania.
Model T2W do współpracy z zasobnikami c.w.u. o pojemności
od 160 do 500 litrów.
Poj. podgrzewacza c.w.u.: 298 litrów (typ T2E) lub 291 (typ T2H)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 3,8
dla A14/W10-53 wg EN 16147:2017

VITOCAL 060-A
   A+

Pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
Pompa ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
Strumień objętościowy powietrza: do 375 m3 /h
Model T0E ze zintegrowaną grzałką elektryczną.
Model T0S ze zintegrowaną wężownicą do przyłączenia drugiego
źródła ciepła.
Poj. podgrzewacza c.w.u.: 254 lub 180 litrów (typ T0E)
lub 251 (typ T0S)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 3,5
dla A15/W10-53 wg EN 16147:2011

Kompletny program

Pompy ciepła średniej dużej mocy
System wentylacji pomieszczeń

Pompy ciepła dużej mocy
VITOCAL 300-G PRO
Typ BW 301.C i 302.C

Pompa ciepła solanka/woda
82,8 do 222 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,7

VITOCAL 300-W PRO
Typ WW 301.B i 302.B

Pompa ciepła woda/woda
112,1 do 290 kW, (wg EN 14511, W10 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 6,1

VITOCAL 300-G PRO
Typ BW 301.CS i 302.CS

Pompa ciepła solanka/woda z regulatorem SPS
82,8 do 222 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,7

VITOCAL 300-W PRO
Typ WW 301.BS i 302.BS

Pompa ciepła solanka/woda z regulatorem SPS
112,1 do 290 kW, (wg EN 14511, W10 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 6,1

VITOCAL 350-G PRO

Pompa ciepła solanka/woda
27 do 197 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,4
Temperatura zasilania do 73°C

VITOCAL 350-HT PRO

Pompa ciepła solanka/woda
56,6 do 144,9 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Temperatura zasilania do 90°C
Temperatura dolnego źródła ciepła do 50°C
Czynnik ekologiczny R1234 o GWP=1

VITOCAL 200-G PRO
Typ BW 202.A

Pompa ciepła solanka/woda
80,0 i 100 kW, (wg EN 14511, B0 / W35°C, różnica temp. 5 K)
Współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania do 4,5

Pompy ciepła o mocy
100 do 2 000 kW
Do ogrzewania i/lub chłodzenia

System wentylacji pomieszczeń
VITOVENT 300-W
—
A
A
A+

VITOVENT 300-C
—
A
A
A

VITOVENT 300-F
—
A
A
A+

VITOVENT 200-D
B

—
—
A+

(typ HRM i HRV)

System centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Sterowanie za pomocą modułu zdalnego sterowania LB1 lub poprzez
moduł obsługowy pompy ciepła z regulatorem Vitotronic 200 WO1C.
Przepływ objętościowy powietrza: do 300 lub 400 m3 /h.
Ze zintegrowaną klapą bypass do pracy letniej.
Ze zintegrowaną nagrzewnicą powietrza świeżego o mocy regulowanej
w zależności od zapotrzebowania do 1 kW.
Do powierzchni mieszk. do 160 m2 (300m3 /h) lub 220 m2 (400 m3 /h)
System centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Sterowanie za pomocą modułu zdalnego sterowania LB1 lub poprzez
moduł obsługowy pompy ciepła z regulatorem Vitotronic 200 WO1C.
Doinstalacji w niszach lub pod sufitami podwieszanymi
Przepływ objętościowy powietrza: do 150 m3 /h
Ze zintegrowaną klapą bypass do pracy letniej.
Ze zintegrowaną nagrzewnicą powietrza świeżego o mocy regulowanej
w zależności od zapotrzebowania do 375 W.
Do powierzchni mieszkalnych do 100 m2.
System centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Sterowanie za pomocą modułu obsługowego pompy ciepła
z regulatorem Vitotronic 200 WO1C.
Przepływ objętościowy powietrza: do 280 m3 /h.
Ze zintegrowaną klapą bypass do pracy letniej.
Ze zintegrowaną nagrzewnicą powietrza świeżego o mocy regulowanej
w zależności od zapotrzebowania do 1,5 kW.
Z możliwością zabudowy nagrzewnicy wodnej powietrza wtórnego.
Do powierzchni mieszkalnych do 130 m2.
Urządzenie do decentralnej, mechanicznej wentylacji
z odzyskiem ciepła
Typ HR B55, HRM B55 oraz HRV B55
Przepływ objętościowy powietrza: do 55 m3 /h
Zintegrowana grzałka elektryczna stopniowa o mocy
do 260 W (model HRV).
Do pomieszczeń o powierzchni do 25 m2.

Kompletny program

Energia słoneczna
Fotowoltaika

Kolektory płaskie
VITOSOL 200-FM

Kolektor płaski
Typ SV2F i SH2F
Powierzchnia brutto 2,51 m2
Absorber ze specjalną powłoką z aktywnym zabezpieczeniem
przed przegrzaniem ThermProtect.
Kolektor o wysokiej sprawności oraz estetycznej ramie malowanej
proszkowo.

VITOSOL 141-FM

Wysokosprawny kolektor płaski
Typ SVKF
Powierzchnia brutto 4,36 m2 (2×2,18 m2)
Absorber ze specjalną powłoką z aktywnym zabezpieczeniem
przed przegrzaniem ThermProtect.
Dostarczany jako gotowy zestaw do przygotowania ciepłej wody użytkowej w zbiorniku Vitocell 100-B/-W CVBA o pojemności 250 litrów.

VITOSOL DIS

Wielkopowierzchniowy kolektor płaski
Powierzchnia brutto 5,23 lub 10,41 m2

VITOSOL 100-FM

Kolektor płaski
Typ SV1F i SH1F
Powierzchnia brutto 2,51 m2
Absorber ze specjalną powłoką z aktywnym zabezpieczeniem
przed przegrzaniem ThermProtect.

Kolektory próżniowe rurowe
VITOSOL 300-TM

Wysokosprawny kolektor próżniowy rurowy
działający na zasadzie „Heatpipe”
Typ SP3C
Powierzchnia absorbera: 1,26; 1,51 lub 3,03 m2
Wyposażony w aktywne zabezpieczenie przed przegrzaniem
ThermProtect.
Do montażu pionowego, poziomego, wolnostojącego i na fasadach.
Idealny do podgrzewu wody użytkowej i basenowej w instalacjach
w domach jedno i wielorodzinnych.

VITOSOL 200-TM

Kolektor próżniowy rurowy
działający na zasadzie „Heatpipe”
Typ SPEA
Powierzchnia absorbera: 1,63 lub 3,26 m2
Wyposażony w aktywne zabezpieczenie przed przegrzaniem
ThermProtect.
Do podgrzewu wody użytkowej, grzewczej i basenowej
za pośrednictwem wymiennika ciepła oraz do wytwarzania ciepła
technologicznego.

Moduły fotowoltaiczne
VITOVOLT 200

Mono- i polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne

VITOVOLT 300

Mono- i polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne

Kompletny program

Pojemnościowe
podgrzewacze wody

VITOCELL 360-M

Wielosystemowy podgrzewacz buforowy wody grzewczej
z systemem ładowania warstwowego ze zintegrowanym podgrzewem
wody użytkowej, wbudowaną wężownicą grzewczą do przyłączenia
kolektorów słonecznych i opcjonalnie montowanym zestawem
Solar-Divicon.
Pojemność zbiornika: 750 lub 950 l itrów (typ SVSB)

VITOCELL 340-M

Wielosystemowy podgrzewacz buforowy wody grzewczej
ze zintegrowanym podgrzewem wody użytkowej
wbudowaną wężownicą grzewczą do przyłączenia kolektorów
słonecznych i opcjonalnie montowanym zestawem Solar-Divicon
Pojemność zbiornika: 750 lub 950 litrów (typ SVKC)

VITOCELL 300-B

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
ze stali nierdzewnej, z dwiema wężownicami grzewczymi
Pojemność zbiornika: 300 lub 500 litrów (typ EVBA-A)

A

VITOCELL 300-V
A

VITOCELL 300-H
B

VITOTRANS 353

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
ze stali nierdzewnej
Pojemność zbiornika:
typ EVIA-A: 160, 200, 300 i 500 litrów

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
ze stali nierdzewnej
Pojemność zbiornika:
160 i 200 litrów (typ EHA)

Moduł świeżej wody
Do podgrzewu wody użytkowej na zasadzie podgrzewacza
przepływowego.
Pobór wody: od 25 do 68 litrów/min.
Typ PBSA, PBMA, PBLA

VITOCELL 120-E
VITOCELL 140-E
VITOCELL 160-E

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej
ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła, z lub bez systemu ładowania
warstwowego
Pojemność zbiornika: – Vitocell 120-E: 600 i 950 litrów
– Vitocell 140-E: 400, 600, 750 i 950 litrów
– Vitocell 160-E: 750 i 950 litrów
Wymiary zasobnika dostosowane do standardowych drzwi

VITOCELL 100-U
VITOCELL 100-W

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
z dwiema wężownicami grzewczymi
ze zintegrowanym zestawem pompowym Solar-Divicon, z:
– z modułem regulatora systemów solarnych typ SDIO/SM1A
do sterowania instalacją solarną przez regulator kotła grzewczego
– z regulatorem solarnym Vitosolic 100 (typ SD1)
Pojemność zbiornika: 300 l (typ CVUB/CVUC-A)

A

(typ CVUC-A)

B

VITOCELL 100-B
B

VITOCELL 100-V
A
B

(typ CVAA-A)
(typ CVA, CVAA, CVWA)

VITOCELL 100-W
A
B
C

(typ CUGA-A, CVAA-A)
(typ CUGA, CVAA)
(typ CUG)

VITOCELL 100-H
B

VITOCELL 100-L
B

VITOCELL 100-E
B

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
z dwiema wężownicami grzewczymi
Pojemność zbiornika:
300, 400, 500, 750 i 950 litrów (typ CVB/CVBB)
300, 400 i 500 litrów (typ CVBA – z Solar Divicon i modułem regulatora
systemów solarnych lub regulatorem solarnym Vitosolic 100)
Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
– ustawienie obok urządzenia grzewczego:
160, 200, 300, 500, 750, 1000 litrów (typ CVA, CVAA, CVAA-A)
– we współpracy z pompą ciepła: 300, 390, 500 litrów (typ CVWA)

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika:
– ustawienie pod urządzeniem grzewczym: 100, 120 i 150 litrów
– ustawienie obok urządzenia grzewczego: 160, 200 i 300 litrów
– biwalentny: 300 i 400 litrów

Pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej
Pojemność zbiornika: 130, 160 i 200 litrów (typ CHA)

Podgrzewacz do instalacji podgrzewu wody użytkowej
w systemie ładowania przez zewnętrzny wymiennik ciepła
Pojemność zbiornika: 500, 750, 950, 1500 i 2000 litrów (typ CVL)

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej
Pojemność zbiornika:
– 46 litrów (typ SVPA), dostępny również w kolorze białym
– 200 litrów (typ SVW), dostępny również w kolorze białym
– 400, 600 litrów (typ SVPA/SVPB)
– 750, 950, 1 500 i 2 000 litrów (typ SVPA)

Kompletny program

Kotły dużej mocy
do 20 MW

Niskociśnieniowe kotły wody gorącej
VITOMAX 300-LW

Niskociśnieniowy kocioł wody gorącej
w wersji Low–NOX
Dopuszczalna temperatura zasilania 110°C/120°C
Typ M82A: 2,1 do 6 MW
Typ M84B: 8 do 20 MW (21,5 MW – na zapytanie)
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Sprawność: 92% (96% w połączeniu z wymiennikiem ciepła)

VITOMAX 200-LW

Niskociśnieniowy kocioł wody gorącej
Dopuszczalna temperatura zasilania 110°C/120°C
Typ M62C: 2,3 do 8,8 MW
Typ M64B: 10 do 21,5 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Sprawność: 92% (96% w połączeniu z wymiennikiem ciepła)

VITOMAX 100-LW

Niskociśnieniowy kocioł wody gorącej
Dopuszczalna temperatura zasilania 110°C
Typ M148: 0,65 do 6 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10 bar
Sprawność: 91,5% (95,5% w połączeniu z wymiennikiem ciepła)

Wysokotemperaturowe kotły wodne
VITOMAX 300-HW

Wysokotemperaturowy kocioł wodny w wersji Low–NOX
Typ M92A: 2,1 do 6,0 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Dopuszczalna temperatura zasilania do 150°C
Typ M94B 7,9 - 21,0 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Dopuszczalna temperatura zasilania do 210°C

VITOMAX 200-HW

Wysokotemperaturowy kocioł wodny
Typ M70A: 0,35 do 2,6 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6 do 20 bar
Dopuszczalna temperatura zasilania do 190°C
Typ M72B: 2,3 do 8,8 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Dopuszczalna temperatura zasilania do 150°C
Typ M74B: 7,9 do 21,0 MW
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6/10/16 bar
Dopuszczalna temperatura zasilania do 150°C

Niskoprężne kotły parowe
VITOPLEX 100-LS

Niskoprężny kocioł parowy
Typ SXD
0,26 do 2,2 t/h
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 0,5/1 bar
Sprawność: 91%

Wysokoprężne kotły parowe
VITOMAX 300-HS

Wysokoprężny kocioł parowy
w wersji Low–NOX
Typ M93B: 1 do 4 t/h
Typ M95B: 5,0 do 31,5 t/h
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 25 bar
Sprawność: do 97%
(ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła spaliny/woda)

VITOMAX 200-HS

Wysokoprężny kocioł parowy
Typ M73C: 0,5 do 4 t/h
Typ M75C: 5 do 30 t/h
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 25 bar
(do 30 bar oraz do 30 t/h – na zapytanie)
Sprawność: do 96% (ze zintegr. wymiennikiem ciepła spaliny/woda)

Kotły odzysknicowe
VITOMAX 200-RW

Kocioł odzysknicowy do wytwarzania wody gorącej
Dopuszczalna temperatura zasilania 145 do 205°C
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6 do 25 bar
Typ M02A i M04A
0,5 do 12 MW

VITOMAX 200-RS

Kocioł odzysknicowy do wytwarzania pary
Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6 do 25 bar
Typ M03A i M05A
0,3 do 18 t/h

Kompletny program

Kogeneracja
6 do 530 kWel, 14,8 do 660 kW

Agregaty kogeneracyjne
VITOBLOC 200

Moduł EM-6/15
Moc elektryczna: 6 kWel, moc cieplna: 14,9 kW
Paliwo: gaz ziemny (na życzenie gaz płynny)
Silnik spalinowy trzycylindrowy Otto
Sprawność: 94% (Hi)
– wysoka sprawność przy pracy w trybie kondensacyjnym

VITOBLOC 200

Moduł EM-9/20
Moc elektryczna: 8,5 kWel, moc cieplna: 20,1 kW
Paliwo: gaz ziemny (na życzenie gaz płynny)
Silnik spalinowy trzycylindrowy Otto
Sprawność: 95% (Hi)
– wysoka sprawność przy pracy w trybie kondensacyjnym

VITOBLOC 200

Moduł EM-20/39
Moc elektryczna: 20 kWel, moc cieplna: 39 kW
Paliwo: gaz ziemny (na życzenie gaz płynny)
Silnik spalinowy czterocylindrowy Otto
Sprawność: 95% (Hi)
– wysoka sprawność przy pracy w trybie kondensacyjnym

VITOBLOC 200

Moduł EM-50/81
Moc: 50 kWel, 83 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy czterocylindrowy Otto
Sprawność: 91,7% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-70/115
Moce: 70 kWel, 117 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 6-cylindrowy Otto
Sprawność: 91,7% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-100/173
Moc: 99 kWel, 173 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 6-cylindrowy Otto
Sprawność: 93,8% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-140/207
Moc: 140 kWel, 209 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 6-cylindrowy Otto
Sprawność: 90,9% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-199/263
Moc: 199 kWel, 265 + 20 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 6-cylindrowy Otto z turbodoładowaniem
Sprawność: 94,3% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-238/363
Moc: 238 kWel, 363 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 12-cylindrowy Otto
Sprawność: 90,6% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-363/498
Moc: 363 kWel, 498 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 12-cylindrowy Otto z turbodoładowaniem
Sprawność: 89,7% (Hi)

VITOBLOC 200

Moduł EM-401/549
Moc: 401 kWel, 552 + 28 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 12-cylindrowy Otto z turbodoładowaniem
Sprawność: 93,1% (Hi)
– wyższa sprawność dzięki zewnętrznemu chłodzeniu

VITOBLOC 200

Moduł EM-530/660
Moc: 530 kWel, 660 + 38 kW
Paliwo: gaz ziemny
Silnik spalinowy 12-cylindrowy Otto z turbodoładowaniem
Sprawność: 91,5% (Hi)
– wyższa sprawność dzięki zewnętrznemu chłodzeniu

Kompletny program

Kotły na drewno
25 do 13 000 kW

Kotły na drewno małej i średniej mocy
VITOLIGNO 150-S

Kocioł zgazowujący drewno
Na drewno w polanach o długości do 56 cm
17 do 45 kW
Sprawność do 93,1%

VITOLIGNO 250-S

Kocioł na drewno
Z ręcznym załadunkiem drewna:
w kawałkach, brykietu, oraz odpadami drewna
85 do 170 kW
Szerokość komory załadowczej 1080 mm: 85 do 170 kW
Sprawność do 92,3%

VITOLIGNO 250-F

Kocioł na drewno
Z ręcznym załadunkiem drewna:
w kawałkach, odpadami drewna,
oraz
z automatycznym załadunkiem paliwa:
pelety, brykiet, trociny
14,7 do 100 kW
Sprawność do 93,2%

VITOLIGNO 300-S

Kocioł zgazowujący drewno z ręcznym załadunkiem paliwa
Moc grzewcza od 33 do 75 kW
Na szczapy drewniane do 50 cm długości, brykiet, drewno odpadowe
z wiórami, drewno odpadowe w kawałkach
Sprawność do 94,6%
Regulator Ekotronic z obsługą do 4 obiegów grzewczych
Duża pojemność komory załadowczej: 185 do 255 litrów
Optymalizacja spalania dzięki zastosowaniu sondy Lambda

EASYPELL 20

Kocioł grzewczy z automatycznym zasilaniem
pelletem drzewnym
6 do 20 kW
Sprawność do 94,6%
Zintegrowana kontrola jakości spalania.
Zintegrowany system podnoszenia temperatury na powrocie.

VITOLIGNO 300-C

Kocioł grzewczy z automatycznym zasilaniem
pelletem drzewnym
18 do 101 kW (instalacja wielokotłowa do 198 kW)
Sprawność do 96%
Samooczyszczający się ruszt zapewnia stale efektywną
i niezawodną pracę.

VITOLIGNO 300-H

Kocioł grzewczy z automatycznym zasilaniem
zrębkami drzewnymi
15 do 101 kW (instalacja wielokotłowa do 198 kW)
Sprawność do 94,9%
Samooczyszczający się ruszt zapewnia stale efektywną
i niezawodną pracę.

VITOFLEX 300-RF

Innowacyjny automatyczny kocioł na drewno
z rotacyjną komorą spalania
Na pelet lub zrębki
Maksymalna wilgotność: W35
150 do 540 kW
Sprawność do 94%

VITOFLEX 300-UF

Automatyczny kocioł do spalania drewna
z paleniskiem rusztowym
Na pelet, zrębki, trociny oraz drewno mieszane
Maksymalna wilgotność: W50
390 do 1 250 kW
Sprawność do 94,4%

Kompletny program

Kotły na drewno
25 do 13 000 kW

Kotły na drewno dużej mocy
VITOFLEX 300-FFU RIA / -B Kocioł z paleniskiem podsuwowym
Automatyczny kocioł do spalania zrębków, trocin i peletu
110 do 850 kW

VITOFLEX 300-FSB

Kocioł z płaskim rusztem skokowym
180 do 1 700 kW

VITOFLEX 300-SRT

Kocioł ze schodkowym rusztem ruchomym
700 do 13 000 kW

VITOFLEX 300-FSR

Kocioł z płaskim rusztem skokowym
Dostarczanie opału przenośnikiem ślimakowym, łańcuchowym
700 do 13 000 kW

VITOFLEX 300-VFE

Kocioł z paleniskiem bezrusztowym
z pneumatycznym podawaniem paliwa
do spalania drobnych i suchych frakcji drewna
850 do 13 000 kW

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe
Solarny moduł regulacyjny

Wyposażenie dodatkowe regulatorów Vitotronic 100
i Vitotronic 200 dla wszystkich kotłów olejowych i gazowych
oraz regulatorów kaskadowych
–	regulacja podgrzewu c.w.u. i układu wspomagania
instalacji grzewczej z instalacji solarnej
–	rozszerzenie funkcji w obudowie naściennej

Moduł mieszacza

Wyposażenie dodatkowe regulatorów Vitotronic 200 dla
wszystkich kotłów olejowych i gazowych oraz pomp ciepła.
– regulacja obiegu grzewczego z zaworem mieszającym
– rozszerzenie funkcji w obudowie naściennej lub do
zabudowy bezpośrednio na zaworze mieszającym

Divicon

Rozdzielacz obiegu grzewczego
–	kompletnie zmontowany
–	DN ¾”, 1” i 1¼” (do 2,5 m3 /h)
–	wysokowydajna pompa obiegu grzewczego Wilo
lub Grundfos
–	wstępnie zmontowana jednostka z pompą obiegu
grzewczego i napędem mieszacza
–	podłączenie z systemem grzewczym z wyprowadzonym
gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
–	izolacja cieplna zgodnie z normą EnEV 2009

VITOSOFT 300
typ SID1

Oprogramowanie Vitosoft 300 opracowane na potrzeby
czynności serwisowych, pierwszego uruchomienia
i diagnostyki urządzeń grzewczych. Vitosoft 300 umożliwia
szybki przegląd instalacji i wprowadzanie ustawień regulatora. Konfiguracja może być przeprowadzona zarówno online,
bezpośrednio przy instalacji, jak i w trybie offline, np. z biura.
Możliwy wydruk raportu.

Kompletny program

Technika regulacji

Kotły małej mocy/kotły wiszące/pompy ciepła
Regulator
Vitotronic 100, typ HC1B
Regulator kotła sterowany temperaturą
pomieszczenia do pracy z podwyższoną
temperaturą wody w kotle.
Do pracy jako pojedynczy kocioł lub
w kaskadzie sterowanej przez regulator
nadrzędny pracujący pogodowo
Vitotronic 300-K WM2B.

Vitotronic 100, typ HC1B

Zastosowanie

1 obieg grzewczy bez mieszacza,
z regulacją temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

Vitotronic 200, typ HO1B/HO2C/KW6B
Regulator kotła sterowany pogodowo dla
jednego bezpośredniego obiegu grzew-

ATS

czego i do dwóch obiegów grzewczych
z mieszaczami
Vitotronic 200, typ HO1B
1 obieg grzewczy bez mieszacza i do 2 obiegów
z mieszaczami, z regulacją temperatury c.w.u.

ATS

Vitotronic 200, typ E3

1 obieg grzewczy bez mieszacza i do 2 obiegów
z mieszaczami, z regulacją temperatury c.w.u.

Vitotronic 200, typ KW6B

Vitotronic 200, typ WO1C
Regulator pompy ciepła sterowany pogodowo dla jednego bezpośredniego obiegu
grzewczego i do dwóch obiegów grzewczych z mieszaczami.
Zintegrowana funkcja pracy kaskadowej
do 5 pomp ciepła.

ATS

Vitotronic 200, typ WO1C

1 obieg grzewczy bez mieszacza i do 2 obiegów
z mieszaczami, z regulacją temperatury c.w.u.
Vitotronic 200, typ WO1C

Kotły średniej mocy
Regulator

Zastosowanie

Vitotronic 100, typ CC1I/CC1E

1 obieg grzewczy bez mieszacza

Vitotronic 100
Regulator kotła do pracy z podwyższoną
temperaturą wody w kotle, dla instalacji
jednokotłowej, do eksploatacji z palnikiem
dwustopniowym lub modulowanym

Vitotronic 200
Regulator kotła sterowany pogodowo dla
instalacji jednokotłowej, do eksploatacji z palnikiem dwustopniowym lub modulowanym
Vitotronic 300: posiada zakres funkcji regulatora Vitotronic 200 z możliwością dodatkowego
sterowania dwóch obiegów grzewczych
z mieszaczami

ATS

Vitotronic 200, typ CO1I/CO1E

1 obieg grzewczy bez mieszacza/do 2 obiegów
grzewczych z mieszaczami, z regulacją
temperatury podgrzewacza

Vitotronic 300
Regulator kaskadowy sterowany pogodowo
do obsługi maksymalnie 8 kotłów średniej
mocy lub do ośmiu kotłów
Vitotronic 300, typ CM1I / CM1E

do 2 obiegów grzewczych z mieszaczami,
z regulacją temperatury podgrzewacza

Vitotronic 300-K
Regulator kaskadowy sterowany pogodowo do obsługi do ośmiu kotłów wiszących
w układach kaskadowych

ATS

Vitotronic 300-K, typ MW2B

Vitotronic 200-H
Regulator obiegu grzewczego
do montażu naściennego
HK1B = 1 obieg z mieszaczem
HK3B = 3 obiegi z mieszaczem w jednym
budynku

Vitotronic 200-H, typ HK3B

do 98 obiegów grzewczych

Kompletny program

Systemy komunikacji
Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie
VITOTROL APP

Obsługa systemu grzewczego w domu i poza nim przy użyciu
urządzeń typu iPhone/iPad oraz Android. Podłączenie systemu
grzewczego do Internetu poprzez Vitocom 100 LAN

VICARE

Dzięki nowej aplikacji ViCare obsługa ogrzewania jest całkiem
prosta i intuicyjna. Za pomocą zintegrowanego asystenta można
dopasować czasy ogrzewania do indywidualnych potrzeb. Ponadto wskazane są bezpośrednie oszczędności kosztów.
Można od razu sprawdzić, czy eksploatacja ogrzewania przebiega prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości zostaje wysłane
automatyczne powiadomienie.

VITOTROL 300 A

Regulacja jednego do maksymalnie trzech obiegów
grzewczych w zakresie nastaw:
–	zadanej i zredukowanej temperatury pomieszczenia,
temperatury c.w.u., wyboru trybu pracy
(program wakacyjny, oszczędnościowy i „Party”)
–	czasów przełączania dla jednego do maksymalnie trzech
obiegów grzewczych, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u.
i pompy cyrkulacyjnej
–	podświetlany ekran graficzny
–	czujnik temperatury pomieszczenia dla sterownia temperaturą
pomieszczenia (tylko dla jednego obiegu grzewczego
z mieszaczem)

VITOTROL 200-RF

Zakres funkcji jak w Vitotrol 200. Komunikacja z regulatorem
Vitotronic poprzez bazę radiową. Opcjonalnie radiowy czujnik
temperatury zewnętrznej zasilany energią słoneczną.

VITOTROL 200 A

Regulacja jednego obiegu grzewczego w zakresie nastaw:
–	temperatury zadanej pomieszczenia i wyboru programu pracy
–	przyciski wyboru trybu oszczędnościowego i „Party”
–	wyświetlacz do prezentacji wartości temperatur zewnętrznej
i pomieszczenia oraz aktualnego trybu pracy
–	czujnik temperatury pomieszczenia dla sterowania temperaturą
pomieszczenia (wyłącznie dla obiegu grzewczego z mieszaczem)

Systemy komunikacji
TeleControl – zdalny monitoring i obsługa

Zdalny monitoring
VITOCOM 300
typ LAN3
w połączeniu z
VITODATA 300

VITOCOM 100
typ LAN1
w połączeniu z
VITODATA 100

Profesjonalny nadzór i optymalizacja instalacji grzewczych
dla dostawców ciepła, firm serwisowych i miejskich zakładów
energetycznych. Liczne funkcje obsługowe jak: ustawienie
czasów załączania, kodowanie, wprowadzanie wartości
żądanych (norma/odchylenie) oraz odczyt aktualnego trybu
pracy. Prezentacja zużycia energii do celów rozliczeniowych.
Komunikaty o usterkach przekazywane są do firmy serwisowej
przez SMS, fax lub e-mail.
Łatwa komunikacja z systemem Vitodata 300 poprzez
router DSL i Internet. Pewne przekazywanie danych dzięki
bezpiecznemupołączeniu internetowemu https
Zdalny nadzór dla domów jedno- i wielorodzinnych lub budynków sezonowych jak domy letniskowe. Na życzenie instalacja
grzewcza może być zdalnie nadzorowana przez profesjonalną
firmę serwisową. Komunikaty przekazywane są użytkownikowi
lub firmie serwisowej przez SMS lub e-mail.

VITOCONNECT
typ OPTO2
typ OT2

Moduł WLAN stanowi interfejs pomiędzy instalacją grzewczą
a aplikacją ViCare. Jest podłączany bezpośrednio do regulatora.
W module Vitoconnect zastosowano kompleksową koncepcję
bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła kontrolę VDE dla
bezpieczeństwa informacyjnego Smart Home.

VITOGATE 200
typ KNX

Vitogate 200 zapewnia wymianę danych pomiędzy
regulatorem instalacji grzewczej Vitotronic i systemami
automatyki domowej (standard KNX).

VITOGATE 300
typ BN/MB

Vitogate 300 zapewnia wymianę danych pomiędzy regulatorem
instalacji grzewczej Vitotronic i systemami automatyki
budynkowej (standard BACnet oraz Modbus)

alator

Program premiowy dla Instalatorów

Partnerstwo przynosi cenne profity
Najwyższa jakość i dążenie do perfekcji to jedna z głównych zasad naszego działania.
We współpracy przyświeca nam zasada partnerstwa i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
Z tego właśnie powodu postanowiliśmy dodatkowo premiować Państwa aktywność zawodową.
Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło
zaprosić Was do Programu Instalator, który
adresujemy do najbardziej profesjonalnie
działających firm wykonawczych z zakresu
instalacji grzewczych w Polsce.
Na czym polega Program Instalator?
Uczestnictwo w Programie zmienia w Państwa codziennym funkcjonowaniu w zasadzie
jedną rzecz – od tej pory za montaż produktów
naszej firmy otrzymacie dodatkową premię
w postaci pieniędzy przekazanych na specjalnie przygotowaną dla Państwa kartę płatniczą
działającą w systemie VISA oraz gwarantowane nagrody rzeczowe.

Instaluj urządzenia firmy
Viessmann

Kto może przystąpić do Programu
Instalator?
Do Programu Instalator zapraszamy firmy
wykonawczo – instalacyjne, które wykonują
usługę instalacji produktów marki Viessmann,
nie związanych umową handlową z firmą
Viessmann.
Jak otrzymać kartę płatniczą działającą
w systemie VISA?
Aby otrzymać kartę płatniczą, pozwalającą
na dokonywanie płatności w sklepach, restauracjach oraz punktach usługowych i sklepach
Prepaid
internetowych, należy przystąpić do Programu
Instalator i zarejestrować pierwsze urządzenie. Aby przystąpić do Programu należy
wypełnić zgłoszenie uczestnictwa i przekazać
je przedstawicielowi firmy Viessmann (druk
formularza
dostępny jest u Przedstawicieli
I N S TA L AT O R
Handlowych
Viessmann).
Instnieje także
VIESSMA
NN
mozliwość rejestracji on-line na stronie:
www.programinstalator.pl

To jakiej wielkości będzie nagroda zależy od Państwa
aktywności zawodowej, również to na co przeznaczycie
dodatkowe środki to Państwa decyzja.

1b

Gdzie w przypadku wątpliwości uzyskać
pomoc i informację?
W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy
do Państwa dyspozycji:
e-mail: info@programinstalator.pl
telefon: +48 782 756 666.
Premiowana rejestracja urządzeń w Programie
będzie trwać od stycznia do grudnia bieżącego roku.

2b
Prepaid

Na tej podstawie zostaniecie Państwo zarejestrowani w Programie oraz przekażemy Państwu specjalnie przygotowaną kartę płatniczą
działającą w systemie VISA. Wraz z kartą
otrzymacie szczegółową instrukcję jak należy
ją aktywować oraz jak z niej korzystać.

Rejestracja Państwa instalacji odbywać się
będzie na bieżąco po przekazaniu nam takiej
informacji za pośrednictwem strony www.
viessmann-serwis.pl lub specjalnie uruchomionej na te potrzeby infolinii Programu
Instalator. Karty będą zasilane po zakończeniu
każdego miesiąca.

Rejestruj urządzenia,
wysyłając kopię karty
gwarancyjnej

Ciesz się z korzystania z karty
wybierając na co przeznaczyć
premię

Jeśli masz pytania lub
wątpliwości pisz na adres
e-mail lub dzwoń na infolinię

I N S TA L AT O R
VIESSMANN

Specjalnie przygotowana karta płatnicza, na której gromadzone są środki pieniężne – bonusy w Programie Instalator.

Dołącz do Programu
Instalator juz dziś!

Program Wydłużonej Gwarancji

Program Wydłużonej Gwarancji – Twoje bezpieczeństwo!
Firma Viessmann wprowadziła do swojej oferty Program Wydłużonej Gwarancji,
który pozwala na korzystanie z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat
od uruchomienia urządzenia.
Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia ochronę urządzenia po wygaśnięciu
okresu jego gwarancji. Program oferowany i
obsługiwany jest przez Viessmann Sp. z o.o.
Wydłużoną Gwarancją objęte są urządzenia
firmy Viessmann zakupione za pośrednictwem
Autoryzowanych Firm Partnerskich. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest
na stronie www.viessmann.pl
Program Wydłużonej Gwarancji jest usługą
odpłatną i zapewnia bezpieczeństwo urządzeń przez okres dłuższy niż standardowy
okres gwarancji. Firma Viessmann zapewnia
obsługę serwisu fabrycznego i 24-godzinną
pomoc techniczną. Usługa dostępna jest dla
wybranych produktów, zgodnie z załączonym
poniżej wykazem.

 d
 okonaj płatności zgodnie z umową
(możesz wybrać przelew tradycyjny
lub skorzystać z płatności on-line),
 p
 o dokonaniu płatności otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy na Program Wydłużonej Gwarancji,
 w
 ykonuj terminowo przeglądy urządzenia
(zgodnie z dedykowaną listą); stałe ceny
określone przez Viessmann,
 w
 przypadku płatności w transzach terminowo dokonuj kolejnych płatności,
 k onieczność interwencji serwisowych
zgłaszaj do Centrum Obsługi Serwisowej
w Mysłowicach.

Urządzenia objęte Programem:
– Vitodens 100-W 6,5 do 35 kW
– Vitodens 111-W 6,5 do 35 kW
– Vitodens 200-W 1,9 do 150 kW
– Vitodens 222-W 1,9 do 35 kW
– Vitodens 222-F 1,8 do 26 kW
– Vitocrossal 300 CU3A 2,6 do 60 kW
– Vitocal 200-G
– Vitocal 300-G do 46 kW
– Vitocal 222-G
– Vitocal 333-G
– Vitocal 300-A / 350-A
– Vitocal 200-A / 222-A
– Vitocal 250-S
– Vitocal 200-S / 222-S
– Vitocal 100-S / 111-S

A M WY

UŻONE
DŁ

do 5 lat

Sprawdź ofertę
wydłużenia gwarancji!

WARA

 z apoznaj się z przedstawioną umową,
zaakceptuj jej treść przepisując otrzymany
SMSem kod,

Oferta dotyczy urządzeń zakupionych przez
Firmy Partnerskie od dnia 01.01.2015 r. i
obejmuje koszty części zamiennych oraz
usług świadczonych dla Klienta, włączając
koszty dojazdu. Opłata nie obejmuje kosztów
przeglądów oraz części eksploatacyjnych
(szybkozużywalnych).

JG

 z głoś chęć przystąpienia do Programu
przed upłynięciem 12 miesięcy od daty
uruchomienia (przed wykonaniem pierwszego przeglądu),

od uruchomienia urządzenia

GR

 z arejestruj się w Strefie Klienta na stronie
(www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/),

Program Wydłużonej Gwarancji pozwala na korzystanie z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat

J I PRO

 z leć uruchomienie urządzenia osobie posiadającej odpowiednie, ważne uprawnienia,

NC

Warunki objęcia urządzenia Programem
Wydłużonej Gwarancji:

Produkty

Produkty
Najważniejsze informacje na temat oferowanych przez firmę produktów znajdą Państwo
w materiałach reklamowych. Dodatkowo oferujemy szerokie wsparcie dla projektantów,
a także służymy Państwu pomocą w przygotowaniu ofert dla Klienta.
1. Cennik i prospekty
 a ktualne cenniki oraz prospekty reklamowe
dostępne są u Doradcy Handlowego oraz na
stronie internetowej www.viessmann.pl

2. Projekt
Doradca Techniczny Projektanta jest do Państwa dyspozycji w następujących obszarach:






konsultacja dla projektantów
konsultacja techniczna dla firm
konsultacja techniczna dotycząca produktu
dobór urządzeń
realizacja ofert na zapytanie

3. Oferta
 kompleksowy dobór urządzeń
 konsultacja i pomoc techniczna specjalistów w doborze produktów
 zapytanie ofertowe prosimy składać za
pośrednictwem formularza „Bezpłatna
wycena” ze strony: www.viessmann.pl

Zachęcamy do korzystania z cenników w wersji elektronicznej dostępnych na stronie www.viessmann.pl

Prospekty firmy Viessmann podzielone są na katagorie.

Zakupy

Zakupy
W celu ułatwienia realizacji zakupów udostępniamy Państwu na naszej stronie
internetowej www.viessmann.pl interaktywną bazę zamówień On-line.

1. Zamówienia On-line (OBS)
 p
 latforma zamówień on-line
w portalu dla Firm Partnerskich
 n
 azwę użytkownika (login) oraz hasło
otrzymają Państwo u Kierownika Przedstawicielstwa

2. Opracowanie zamówienia przez
Doradcę Handlowego w Biurze
 o
 pracowanie zamówień z OBS, e-maili,
faksów,
 k onsultacja , zmiany, ustalenia bieżące,
 w
 ydanie zlecenia do realizacji zamówienia

2.1. Realizacja Zamówienia
przez system zamówień On-line
 p
 rzy złożeniu zamówienia do godz. 12:00
dostawa możliwa jest na następny dzień roboczy (pod warunkiem dostępności towaru
na magazynie)
 w
 ysyłka towaru jest uzależniona od limitu
kupieckiego i sytuacji płatniczej firmy
 u
 stalanie realizacjj zamówienia: kompletność i miejsce dostawy,
 p
 otwierdzenie opracowania zamówienia – PZ
 w
 ystawienie dowodu dostawy – DD
 a wizacja telefoniczna dostawy u Klienta
przez pracowników logistyki

Teraz można jeszcze łatwiej i bardziej komfortowo składać zamówienia online poprzez Internetowy System
Zamówień ze zintegrowanym katalogiem produktów.

System zamówień on-line posiada funkcję porównania produktów lub zawartości wybranych pakietów
oraz umożliwia wyszukiwanie grup produktów spełniających określone kryteria.

Logistyka

Logistyka
Na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami
opracowaliśmy listę procedur, które kontrolują proces dostawy towaru do Klienta
i w razie ewentualnych niezgodności pozwalają na naszą szybką reakcję

 a wizacja telefoniczna i SMS z informacją
dotyczącą miejsca i czasu dostawy u Klienta przez pracowników działu logistyki
 awizacja mailowa paczek z informacją
dotyczącą terminu i orientacyjnej godziny
dostawy (w celu uruchomienia usługi
należy zgłosić adres email dla tej usługi
do: logistyka@viessmann.pl)
 System śledzenia statusu dostawy
(Track&Trace) na www.viessmann.pl
oraz w aplikacjach mobilnych

1. biały: oryginał dla odbiorcy towaru / klienta
2. różowy: kopia dla operatora logistycznego
3. zielony: kopia dla kierowcy

1. Termin
Protokół rozbieżności / szkodowy towaru
z dnia:

Viessmann Sp. z o.o.
53-015 Wrocław
ul. Karkonoska 65

godz.:

W celu obsługi reklamacji prosimy o niezwłoczne przesłanie protokołu na adres e-mail:
logistyka@viessmann.pl lub faxem 71 /360 71 59
Dostawca

Środek transportu (nr rejestracyjny)

Nr dostawy

Kierowca (imię, nazwisko)

Podczas przyjmowania przesyłki / dostawy stwierdzono komisyjnie niżej opisane nieprawidłowości:
Lp.

Nr artykułu

Ilość niezgodna

Nazwa artykułu

Kod niezgodności

1
2
3
4
5

Uszkodzony towar odebrał kierowca
Kod niezgodności:

2. Dostawa

1
2
3
4
5

NADWYŻKA TOWARU w stosunku do dostawy
BRAK TOWARU w stosunku do dostawy
USZKODZENIE TOWARU
BŁĘDNE SKIEROWANA PRZESYŁKA
NIEWŁAŚCIWY TERMIN DOSTAWY

Uwagi dodatkowe:

 p
 otwierdzenie zgodności lub niezgodności
przyjęcia towaru przez Klienta na dowodzie
dostawy – DD
 lista kontrolna dokumentów dostarczanych
wraz z dostawą:
– list przewozowy od przewoźnika
– dowód dostawy od producenta – DD
– protokół rozbieżności szkodowy towaru
do reklamacji dostawy
– potwierdznie WZ (wydanie na zewnątrz)
dokumentujące dostarczenie karty gwarancyjnej
– karta gwarancyjna jest umieszczana na
opakowaniu produktu

3. Reklamacja dostawy
 d
 ostawę należy sprawdzić w obecności kierowcy pod kątem ew. uszkodzeń
zewnętrznych widocznych na opakowaniu
fabrycznym oraz zgodności ilościowej
z dokumentem dostawy.
W przypadku wad niewidocznych przy odbiorze dostawy, należy je zgłosić pisemnie
w ciągu 5 dni od odbioru przesyłki

6

Inne
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Podpis osoby stwierdzającej
nieprawidłowości

Podpis kierowcy

imię, nazwisko, pieczęć

imię, nazwisko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: logistyka@viessmann.pl); 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi reklamacji oraz statystyczno-archiwalnym; 3) podstawą przetwarzania danych jest
realizacja umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO); 4) odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, operatorowi logistycznemu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia reklamacji a po jego
zakończeniu w terminach określonych przez przepisy ustawy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 6) posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) dane osobowe, mogą być przekazywane do
państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są
odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych
do państw trzecich; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 s pisanie protokołu rozbieżności / szkody
towaru:
1. w
 razie niezgodności dostawy z dowodem dostawy DD – brak produktu lub
niezgodny z DD
2. w
 razie uszkodzenia/niezgodności
produktów podczas dostawy:
		 – spisanie protokołu rozbieżności / szkody towaru – adnotacja Odbiorcy
towaru na dowodzie dostawy
(np. wgniecenie przedniej blachy kotła,
lub brak pozycji 10.)
		 – z łożenie podpisów przez Odbiorcę
towaru i kierowcę dostarczającego
towar
		 – Odbiorca towaru zatrzymuje podpisane oryginały dokumentów a kopie
oddaje kierowcy
		 – K lient wysyła zeskanowane dokumenty do działu reklamacji
e-mail: logistyka@viessmann.pl
		 – d
 ział reklamacji kontaktuje się z Klientem
	Protokół rozbieżności jest dostarczany wraz
z towarem.

Formularz zwrotu handlowego ( zgodnie z OWS)
1. Każdy zwrot towaru do Dostawcy powinien być odpowiednio wcześniej uzgodniony z Dostawcą,
2. Wartość zwracanego towaru nie może być mniejsza niż 200 pln netto.
3. Każdy zwracany do Dostawcy towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do
transportu. Wszelkimi stratami wynikającymi ze złego przygotowania do transportu, zostaje obciążony
nadawca zwrotu.
4. Każdy zwracany do Dostawcy towar powinien być pełnowartościowy, nieuszkodzony i posiadać
fabryczne opakowanie z nieuszkodzoną plombą wraz z dostarczoną dokumentacją techniczną (nie dotyczy
zwrotów reklamacyjnych i gwarancyjnych).
5. Jeśli zwrot towaru nie jest wynikiem błędu ze strony Dostawcy, koszty zwrotu oraz koszt przyjęcia zwrotu
pokrywa Kupujący, który zwraca towar.
6. Koszt przyjęcia zwrotów wynosi 10 % wartości towaru netto (nie dotyczy zwrotów reklamacyjnych i
gwarancyjnych).
Adres kontaktowy przyjmowania zwrotów:
Viessmann Sp. z o.o., Wrocław, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
Tel. 071.3607151, faks: 071/3607101, e-mail: logistyka@viessmann.pl

Zwrot do:
Viessmann Sp. z o.o
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław

klient: ………………………………………..

Rezygnacja z zakupu z powodu: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Nr faktury VAT……………… …………………………………z dn. ………………………………………

4. Zwrot towaru
 z godnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
zwrot towaru wiąże się z potrąceniem 10%
wartości oddawanego produktu,
 z a zgodą Viessmann możliwy jest zwrot
towaru zamówionego na skutek błędnego
zamówienia lub złej specyfikacji,
 z wrot uzgadniany jest z Doradcą Handlowym,
 K
 lient wysyła do Doradcy Handlowego
w Biurze (DHB) e-maila z podaniem numeru faktury zakupowej oraz numerem katalogowym urządzenia , które chce zwrócić,
 K
 lient otrzymuje numer dokumentu zwrotu
od Doradcy Handlowego w Biurze (DHB)
 K
 lient nakleja na opakowaniu numer dokumentu zwrotu i odsyła produkt na własny
koszt na adres:
Viessmann Sp. z o.o.
53-015 Wrocław
ul. Karkonoska 65
 p
 o przyjęciu towaru przez magazyn we
Wrocławiu, Doradca Handlowy w Biurze
(DHB) wystawia fakturę korygującą

Poz.

Nr Dostawy

Nr
Zamówieniowy

Nazwa materiału

Dostarczono
ilość

Zwrócono
ilość

Płatności

Płatności
Proces obsługi biurowej sprzedaży jest w dużej części zautomatyzowany. Faktura
wystawiana jest w oparciu o warunki handlowe określone w Szczegółowych Warunkach
Sprzedaży, ustalonych wspólnie przez klienta oraz doradcę handlowego Viessmann.
Warunkiem koniecznym dostawy jest wolny limit kredytowy klienta.
1. Weryfikacja kredytowa
Udzielenie pierwszego limitu kredytowego dla
nowego partnera jest możliwe po:
 realizacji min. 3 transakcji za przedpłatą,
ale łącznie nie mniej niż 20.000 zł
 z łożeniu weksla in blanco na zabezpieczenie płatności
 pozytywnej opinii Dyrektora Sprzedaży
Zwiększenie limitu kredytowego jest możliwe
między innymi poprzez:
 uzyskanie limitu kredytowego w firmie ubezpieczającej należności (aktualnie Coface)
 gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
 przedłożenie własnych zabezpieczeń takich
jak hipoteka na nieruchomościach, cesja
należności od dalszego klienta, inne.

2. Terminy płatności
 s tandardowy termin płatności dla nowych
partnerów to 30 dni (a dla stałych klientów 45), 1,5% skonta -10 dni
 w szczególnych przypadkach, zwłaszcza
przy realizacji kontraktów długoterminowych, możliwe są dłuższe terminy
płatności
 brak należności przeterminowanych jest
warunkiem naliczenie i wypłaty premii
sprzedażowych
 za opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe

3. Fakturowanie
 d
 omyślnie faktury są wystawiane w formie
papierowej i wysyłane pocztą
 każdy klient ma możliwość samodzielnego pobrania faktury w pliku PDF oraz jej
wydrukowania w systemie OBS
 istnieje możliwość wysyłki faktur w formie
plików PDF e-mailem.

Proces obsługi księgowej sprzedaży jest w dużej części zautomatyzowany.

Viessmann S p.z o.o. 53-015 Wrocław, Al.Karkonoska 65
B iuro S przedaży
P rzedstawicielstwo P oznań
ul. P oznańska 181
62-052 Komorniki k/P oznania
Telefon: 0-61/8996 200
Faks: 0-61/8996 201

Ciepelko S .A.
ul. Przykladowa 123
00-123 Warszawa

Faktura VAT nr
K lient
D ata sprze.:
02.11.201 8
Zamówienie: Ciepelko
Zamawiający:
S pos. dost.:
ciężarówka
NIP NAB YWC Y: P L7880080583

Poz. Dos tawa

Nazwa materiału

1

Vitodens 100-W - pakiet

959123451
955700000

z
P Z:
VG:

Zleceniodawca
Ciepelko S .A.
00-123 Warszawa

z 02.11.201 8
-O ryginał-

10.11.2018
Nabywca:
Ciepelko S .A.
ul. Przykladowa 123
00-123 Warszawa

950974956
950000 F1

Nr mat.

IIoś ć

S WW/PK WiU

Jedn.
1
S ZT

C ena jed.
5730,00

R ab.

War.netto
5730,00

5730,00

R azem netto

4. Kontakt – Dział Kontroli Należności

Pod. VAT

23,00

%

VAT

1317,90

Do zapłaty w PLN

 w
 eryfikacja i limity kredytowe
tel. 71/ 36 07 165
 uzgadnianie sald i bieżące rozliczenia
tel. 71/ 36 07 163

War.netto

War.brut.

5730,00

7047,90

7047,90

S łownie: SIEDEM TYS. CZTERDZIESCI SIEDEM P LN DZIEWIECDZIESIAT GR

Viessmann Sp. z o. o., Adres i siedziba: al. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gosp. KRS 0000183975, NIP: 692-02-12-005, REGON: 39025571, Kapitał zakł.: 2.000.000 PLN, Nr rej. GIOŚ E0021360W
BANK BGŻ BNP Paribas S.A.: (PLN) 74 1600 1156 0004 0606 3344 2001 (EUR) 40 1600 1156 0004 0606 3344 2031
Bank Handlowy w Warszawie SA: (PLN) 52 1030 1289 0000 0000 9304 9000; (EURO) 25 1030 1289 0000 0000 9304 9001

Przykładowa faktura
dla Klienta

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne
Firma Viessmann zapewnia wszechstronną opiekę nad urządzeniami, począwszy od jego
pierwszego uruchomienia, a skończywszy na przeglądach i czynnościach serwisowych.
Przez cały czas do dyspozycji pozostają konsultanci 24-godzinnej Infolinii,
sieć autoryzowanych Firm Serwisowych oraz Serwis Fabryczny.
1. Gwarancja
 informacja o okresie i warunkach gwarancji
znajduje się w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z urządzeniem

2. Wsparcie techniczno – serwisowe
 2
 4 godziny na dobę infolinia serwisowa
www.viessmann-serwis.pl
tel. 801 0801 24
 z głoszenie problemu
 k onsultacja on line
 d
 yspozycja wyjazdu serwisowego
do Klienta

3. Zamówienia gwarancyjne części
zamiennych
 d
 obór części zamiennej na podstawie konsultacji on-line z działem techniczno – serwisowym na zasadzie gwarancji otwartej
 z amówienie części zamiennej:
e-mail: czesci@viessmann.pl
 w
 ystawiana jest faktura z terminem płatności 45 dni
 p
 rzy dostawie części zamiennej załączony
jest formularz zwrotu dla wymienianej
części
 z wrot odbywa się na koszt Firmy Partnerskiej do magazynu części w Mysłowicach:
Viessmann Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Mysłowice
ul. Gen. Ziętka 126
41-400 Mysłowice
 p
 o uznaniu gwarancji Firma Partnerska
otrzymuje fakturę korektę
 k ontakt: Dział Reklamacji Części Zamiennych, tel. 32/ 22 20 356

4. Dokumentacja techniczna
 Instrukcje obsługi, montażu oraz serwisu,
wytyczne projektowe a także formularze
danych technicznych, pozostałe dokumentacje techniczne urządzeń firmy Viessmann
dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.viessmann.pl/Vibooks

Pracownicy działu wsparcia techniczno–serwisowego

Zeskanuj kod z adresem
strony internetowej,
na której dostępna jest
dokumentacja techniczna urządzeń firmy
Viessmann (ViBooks).

Infolinia
Techniczno–Serwisowa
24 – godzinny program
opieki technicznej

tel. 801 0801 24

Szkolenia

Akademia Viessmann
Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż i obsługa serwisowa urządzeń
grzewczych wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności współpracujących
z nami fachowców.
1. W skrócie
 r ejestracja na szkolenie bezpośrednio na
www.viessmann-szkolenia.pl
 oferta szkoleń widoczna jest w dziale
kalendarz szkoleń
 uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie
dokumenty autoryzacyjne i własne konto
w portalu www.viessmann-serwis.pl
 po zalogowaniu się do powyższego serwisu można sprawdzić swoje uprawnienia,
modyfikować dane kontaktowe, drukować
certyfikat ukończenia szkolenia, pobrać
materiały szkoleniowe i inne przydatne dokumenty. Profil ten widoczny jest również
dla Klienta końcowego.

2. Zakres szkoleń
Oferta szkoleniowa dedykowana jest zarówno
dla wykonawców instalacji, specjalistów
sprzedaży jak również dla serwisantów
i osób zajmujących się utrzymaniem instalacji w r uchu. Zakres tematyczny szkoleń
modyfikowany jest na bierząco według
zmieniających się potrzeb naszych Klientów,
a także aktualnej oferty produktowej firmy
Viessmann.

Kształcenie specjalistów z branży grzewczo-instalacyjnej jest priorytetowym
elementem działalności firmy Viessmann.

3. Akademia Viessmann
Zeskanuj kod QR, by

 w
 dziale „Materiały edukacyjne” dostępny
jest suwak doborowy dla instalacji
z pompami ciepła a także suwaki palników
gazowych i olejowych
 w razie pytań dane kontaktowe dostępne
są w dziale Akademia Viessmann, po wybraniu na mapie Przedstawicielstwa

4. Interaktywna Akademia
Interaktywna Akademia, to możliwość odbycia webinariów oraz szkoleń on-line, pozwalających uzyskać lub przedłużyć uprawnienia
techniczne bez wychodzenia z domu o dowolnej porze dnia i nocy.

sprawdzić aktualną ofertę szkoleń znajdującą
się na naszejstronie
internetowej.

Artykuły reklamowe

Artykuły reklamowe
Platforma artykułów reklamowych jest ważnym narzędziem strategii
sprzedażowo–marketingowej. Artykuły reklamowe służą nie tylko identyfikacji
naszej marki, naszych Klientów, ale również instalatorów i pracowników.
Produkty reklamowe z katalogu firmy
Viessmann:
 P
 latforma identyfikacji pracowników
i Klientów
 W
 sparcie i promocja sprzedaży
 D
 uży wybór produktów na każdą okazję
(prezenty dla Klientów, nagrody)
 N
 ajwyższa jakość produktów
 P
 onadczasowość / estetyka
 Innowacyjność i funkcjonalność
 U
 nikalna oferta ekskluzywnych produktów

1. Gadżety firmowe i artykuły reklamowe
 A
 ktualne numery zamówieniowe z cenami
artykułów dostępne są dla Firm u każdego
DH
 F
 irma zamawia artykuły indywidualnie
w OBS II wpisując numery zamówieniowe
z katalogu

2. Bagażniki i szyldy
 fi
 rma otrzymuje na zapytanie formularz
zamówieniowy od Doradcy Handlowego
 w
 ypełniony i podpisany formularz, firma
wysyła mailem lub faxem do DH lub do
Działu Marketingu
 t ermin realizacji – około 4 tygodni

Zamówienie – Bagażnik dachowy
Dachgepäckträger Bestellung

Wypełniony formularz prosimy przesłać na nr faxu:
+48 71 36 07 270

Prosimy o wpisanie do poniższej tabeli wybranej marki pojazdu wraz z dokładnym
numerem zamówieniowym bagażnika. Lista dostępnych modeli znajduje się na
Bagażniki stalowe
następnej stronie niniejszego Zamówienia.

z ologowaniem Viessmann

L.p.

1.

3. Prospekty i materiały drukowane
 fi
 rma zgłasza zapotrzebowanie na prospekty i inne materiały drukowane do Doradcy
Handlowego – telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila
 z łożone zamówienie jest realizowane przez
Dział Marketingu w ciągu 7 dni
 b
 ezpośrednia dostawa do firmy

Marka pojazdu + Typ
Hersteller + Typ

Numer zamówieniowy
bagażnika

Uwagi

Hinweis

Best.-Nr. Universalträger

Renault Trafic

L-L3+H1

RE-061W

2.

3.
Koszt bagażnika dla samochodów osobowych - na zapytanie

Numer Klienta
Vi-Kundennummer

95 5 7 0 0 0 0 0

Ciepełko S.A.
Nazwa firmy ....................................................
Firma

....................................................

Imię i nazwisko

Jan Przykładowy
.................................................

Tel. kontaktowy

tel. +48 12 123 45 67
.................................................

Besteller
Telefon

Podzespoły i wykonanie stalowego bagażnika dachowego
ul. Przykładowa 123
Adres ................................................................
Adresse

00-123 Warszawa

................................................................

Polen

Udźwig bagażnika
................................................................
Termin realizacji zamówienia ok. 1 miesiąc
Wysyłka nastąpi bezpośrednio od producenta z Niemiec.

Przykładowy formularz
zamówieniowy (bagażnik dachowy)

wynosi między
100 a 200 kg
(możliwe ograniczenia producenta)

Uchwyty dachowe
w zestawie
4-8 szt. (zależnie
od modelu)

Boczne scianki
reklamowe
ocynkowana
blacha stalowa
z wzmocnieniami

Precyzyjna rura
stalowa
15 x 1,5 mm

Opieka nad Klientem

Opieka nad Klientem
Nasi pracownicy służą Państwu fachową pomocą w kontaktach z Klientem.
Doradcy Handlowi znajdujący się zarówno w terenie, jak i w naszych
Przedstawicielstwach Handlowych, oferują szybką i rzetelną informację oraz opiekę.
1. Doradca Handlowy (DH)
(Dział Sprzedaży)






opiekun Klienta w terenie
umowy, warunki zakupu
szkolenia wewnętrzne
konsultacja techniczna produktu
pomoc marketingowa

2. D
 oradca Handlowy w Biurze (DHB)
(Dział Sprzedaży)
 o
 bsługa Klienta – Doradca Handlowy
w Biurze
 opracowanie zamówienia
 kompletowanie zamówienia – Potwierdzenie
Zamówienia (PZ)
 zlecenie do realizacji zamówienia
 ustalenia dotyczące faktury
 bieżący kontakt z Klientem
Zadowolony i fachowo obsłużony Klient - oto cel, do którego dążymy.

3. Doradcy Techniczni Projektanta
Zapraszamy na naszą nową stronę z materiałami dla projektantów: www.viprojektant.pl.
Zebraliśmy tu wszystkie najważniejsze
informacje i materiały potrzebne do ułatwienia prac projektowych, architektonicznych
i instalacyjnych. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami
technicznymi:
 Wrocław, tel. 782 756 146
 Poznań, tel. 782 756 246
 Katowice, tel. 782 756 346
 Warszawa, tel. 782 756 446
 Gdańsk, tel. 782 756 546
 Olsztyn, tel. 782 756 754

4. Przedstawicielstwo Handlowe (VN)
 Dyrektor Sprzedaży
 K ierownik Przedstawicielstwa – do Państwa dyspozycji jako administrator procesu
sprzedaży
 Doradca Handlowy
 Doradca Handlowy w Biurze
 Doradca Techniczny Projektanta
 W ykładowca Akademii Viessmann
 Infolinia Techniczno–Serwisowa:
tel. 801 0801 24

Nowa strona internetowa poświęcona współpracy z projektantami i architektami:
www.viprojektant.pl

Firma Viessmann w Polsce

  

●  
  

	Przedstawicielstwo
Handlowe

	Biuro Regionalne
	Zakład Produkcyjny

●	Centrum Dystrybucji
Telefon kontaktowy dla Klientów: 801 00 2345
INFOLINIA – Doradztwo Techniczno–Serwisowe: tel. 801 0801 24

Przedstawicielstwo Handlowe VN01
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65

Przedstawicielstwo Handlowe VN02
62-052 Komorniki, ul. Platynowa 1

Przedstawicielstwo Handlowe VN03
41-400 Mysłowice, ul. Gen. Ziętka 126

Przedstawicielstwo Handlowe VN04
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 41

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca

9448 573 PL

10/2019

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki
produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste
produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

