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25 lat Viessmann Polska
02 Rok 2016 był dla firmy Viessmann bardzo udany, ze względu na ustanowienie
kolejnych rekordów sprzedażowych, jednak rok 2017 jest szczególnie ważny,
z dwóch powodów.

100-lecie istnienia
Firma Viessmann została założona
w 1917 roku przez Johanna Viessmanna, który założył rodzinny zakład ślusarski. Zajmował się między innymi
naprawą urządzeń, jednak na tym nie
poprzestał! Pierwszym stworzonym
przez niego urządzeniem, nieco ponad
dekadę później, był piec dedykowany
ogrzewaniu szklarni. Kiedy w latach 30.
XIX wieku powszechnie zaczęto wprowadzać systemy centralnego ogrzewania, Viessmann dostosowywał produkowane urządzenia do indywidualnego
zapotrzebowania klienta i branży, którą
reprezentował. I tak do restauracji
zaprojektowano system ogrzewania
w oparciu o ciepłą wodę. Rurowa instalacja grzewcza przebiegała w nim nie
pod oknami, a wzdłuż ścian, bezpośred-

nio pod ławkami, na których siedzieli
ludzie – nieco podobnie jak w aktualnie
coraz częściej stosowanym systemie
ogrzewania podłogowego. Dla fabryki
obuwia zbudowano kombinowane piece koksownicze, a do budynków użyteczności publicznej, fabryk i budynków
mieszkalnych dostarczano niskociśnieniowe kotły parowe. W 1937 roku, 20
lat po rozpoczęciu działalności, Johann
Viessmann przeniósł swoją firmę do Allendorf nad rzeką Eder, gdzie założył nową fabrykę i zatrudnił 30 pracowników.
W taki sposób rozpoczęła się historia
produkcji urządzeń Viessmann, nad
którymi, można by powiedzieć, prace
trwają już od przeszło 100 lat, ewoluując razem z rynkiem i coraz to nowymi
potrzebami klientów.

Artur Ulrich
Wiceprezydent
Eksportu Viessmann
Europa Wschodnia

Okrągły Jubileusz 100-lecia założenia
firmy Viessmann oraz 25-lecia obecności przedsiębiorstwa w Polsce, to
niezwykłe święto i ważne wydarzenie.
Jest to nie tylko okazja do dokonania
oceny dotychczasowych osiągnięć,
ale również impuls do podejmowania
nowych, odważnych decyzji i realizacji
dalekosiężnych planów. Organizacja
firmy, procesy produkcji i technologii
ulegają cyfrowej transformacji i digitalizacji. Osobą, która wprowadzi firmę
w kolejne stulecie jest Maksymilian –
czwarte pokolenie rodziny Viessmann

25 LAT VIESSMANN POLSKA

Grupa Viessmann jest wiodącym
producentem systemów grzewczych,
przemysłowych i chłodniczych na
arenie międzynarodowej. Od 25 lat
działalności na polskim rynku, specjaliści Viessmann zainstalowali ponad
kilkaset tysięcy urządzeń grzewczych
i zrealizowali ponad 500 000 instalacji
grzewczych w obiektach sportowych,
wypoczynkowych, hotelach, szkołach,
szpitalach, zakładach przemysłowych,
budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Jubileusz 25-lecia
Dokładnie w 1991 roku, w Lubinie,
otwarto pierwsze przedstawicielstwo
Viessmann w Polsce. Pięć lat później
siedziba firmy została przeniesiona do
nowo wybudowanego Centrum Techniki Grzewczej we Wrocławiu. Dalsze
lata przyniosły szybki i dynamiczny rozwój. Obecnie firma Viessmann posiada oddziały we Wrocławiu, Poznaniu,
Warszawie, Mysłowicach, Pruszczu
Gdańskim oraz zakład produkcyjny
w LSSE w Legnicy wyposażony w linie
produkujące nie tylko podzespoły do
urządzeń grzewczych Viessmann, ale
i gotowe produkty. Firma zatrudnia
ponad 400 pracowników na terenie
całego kraju. Viessmann w Polsce rozpoznawalny jest jako marka produktów
techniki grzewczej, na najwyższym
poziomie technologicznym, zapewniających energooszczędność, z najnowszymi aplikacjami cyfrowymi.
Od początku swojej działalności polski oddział Viessmann angażuje się
w projekty, które pozwalają zmodernizować i usprawnić jakość energetyczną i ekonomiczną branży grzewczej.
Konsekwencja, przełamywanie barier
w myśleniu oraz wiara w sukces, przynoszą wymierne rezultaty w postaci zaufania, jakim obdarzają firmę Partnerzy

1
 00 lat doświadczenia w branży
grzewczej
2
 5 lat działalności na polskim
rynku
1
 3 lat kształcenia fachowców
w Akademii Viessmann
5
 lat z Programem Instalator
1
 000 Firm Partnerskich
na terenie całego kraju
w
 sparcie serwisowe przez
24 godziny, 7 dni w tygodniu
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Centrala firmy Viessmann
we Wrocławiu w roku 2001

i Klienci. Przez lata Viessmann Polska
wprowadził kilka innowacyjnych przedsięwzięć. Obok usługi 24-godzinnej
infolinii, to również powołanie do życia
Fundacji „Świadomi Klimatu”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej i zapobieganie niskiej emisji,
a także prowadzona od 2003 roku Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik
Grzewczych Akademii Viessmann. Są
to jedyne takie przedsięwzięcia przedsiębiorstwa branży grzewczej w Polsce,
a także jedyne prowadzone przez firmę
na świecie – Akademia Viessmann to
jedyna szkoła firmy o uprawnieniach
szkoły publicznej, która kształci specjalistów z branży OZE, a aktywnym
fachowcom pozwala podnieść kwalifikacje i uzyskać państwowy dokument
potwierdzający ukończenie nauki wraz
z uzyskaniem tytułu zawodowego.

Sebastian
Walerysiak
Prezes Zarządu
Viessmann Polska

Firma Viessmann to przede
wszystkim ludzie, którzy ją tworzą.
– Dziękujemy Pracownikom
za spędzone wspólnie lata. To
dzięki Waszemu zaangażowaniu
i aktywności udało się nam realizować śmiałe plany i zamierzenia.
Gratulujemy i życzymy wszelkiej
pomyślności w realizacji planów
osobistych, dalszego rozwoju
zawodowego, wielu sukcesów na
koncie i wszelkiej pomyślności!
Dzięki Wam, możemy z dumą
oceniać swoją przeszłość i z dużym
optymizmem patrzeć w przyszłość

Przedsiębiorstwo
rodzinne roku 2016
Martin Viessmann uzyskał tytuł „Przedsiębiorca rodzinny roku 2016”. Jego syn,
Maksymilian, zarządza procesem cyfryzacji liczącego sobie już 100 lat przedsiębiorstwa.
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Viessmann to przede wszystkim wieloletni lider technologiczny w branży systemów chłodniczych i energetycznych.
Prawie 12.000 pracowników firmy na całym świecie wypracowuje roczny obrót
2,2 miliarda euro, z tego znacznie ponad
połowę poza granicą niemiecką. Fabryka
w macierzystym zakładzie w heskim Allendorfie należy do najbardziej efektywnych zakładów w Niemczech. Między
innymi właśnie za to Akademia Intes dla
Przedsiębiorstw Rodzinnych i „Impulsy”
wyróżniły Martina Viessmanna tytułem
„Przedsiębiorca rodzinny roku 2016”.

Prof. Dr. Martin
Viessmann wraz
z rodziną podczas
gali wręczenia tytułu
„Przedsiębiorca rodzinny roku 2016”

Aktualnie Viessmann skupia się na cyfryzacji: korzystając z funduszu kapitału
wysokiego ryzyka z Monachium, firma
nabyła udziały w start-upach i założyła
wspólnie z BMW Joint Venture Digital
Energy Solutions, wspierającą małe
i średnie przedsiębiorstwa w analizowaniu i redukowaniu własnego zużycia
energii.
Maksymilian Viessmann: „Mój zespół i ja
rozważamy, jak można usprawnić naszą
podstawową działalność poprzez ele-

menty cyfrowe. Tradycyjnie jesteśmy
wciąż silnie zorientowani na produkt:
sprzedajemy urządzenia. W przyszłości,
możemy w powiązaniu ze sprzedażą
oferować także usługi cyfrowe. Koncentrujemy się na stwarzaniu dla klienta wartości dodatkowych. Elementy
cyfrowe stwarzają nowe udogodnienia
naszym klientom. Jest to inwestycja
w przyszłość. Jako patrzące długoterminowo przedsiębiorstwo rodzinne,
możemy pójść inną drogą, niż przedsiębiorstwa notowane na giełdach”.

Praktyczne i interaktywne szkolenia
z zakresu pomp ciepła firmy Viessmann
Miło jest nam poinformować o przygotowaniach do realizacji niezwykle interesującego projektu praktycznych i interaktywnych szkoleń z zakresu pomp ciepła firmy
Viessmann..Szkolenia w wyjątkowej, mobilnej formie organizowane będą przez
naszych doradców handlowych działających w terenie na obszarze wszystkich
przedstawicielstw firmy Viessmann.
Specjalnie na ten cel zaprojektowaliśmy
i zbudowaliśmy nowego typu Infomobil – „Practical Car” z podstawowymi
modelami pomp ciepła powietrze/woda
Vitocal 100-S Typ AWB-M-E-AC 101.A04,
Vitocal 300 G BWC 301B. 5,7 kW, dwa
zbiorniki buforowe Vitocell 100-E typ
SUV 200 litrów, systemy komunikacji
Vitoconnect 100 typ OPTO 1, Vitoclima
– klimakonwektor V203H, stację uzdat-

niania wody, system multimedialny oraz
system zabezpieczeń elektrycznych.
Wszystkie zamontowane urządzenia
oraz systemy umożliwią zapoznanie się
z prawidłowym montażem pomp ciepła
oraz systemów zdalnej komunikacji.
W porozumieniu z lokalnymi firmami
partnerskimi i w ustalonych wcześniej
terminach nasi doradcy będą w każdym
tygodniu, począwszy od 1. czerwca 2017
jeździć po poszczególnych przedstawicielstwach, gdzie na żywo instalatorzy
będą mogli zapoznać się z najnowszymi
urządzeniami oraz zasięgnąć tak teoretycznej ale co ważniejsze praktycznej
wiedzy na tematy prawidłowego montażu, uruchomieniem, użytkowaniem
i wstępnej diagnostyki serwisowej
pomp ciepła.

W związku z tym, iż Infomobil „Practical
Car” jest przystosowany do możliwości wprowadzania zmian, będzie mógł
posłużyć do prowadzenia w przyszłości
szkoleń interaktywnych z wprowadzanych przez firmę Viessmann nowości
np. pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S (rok 2018).
Szczegóły na temat harmonogramu
wyjazdów oraz wymaganych warunków technicznych do przeprowadzenia
szkolenia dostępne będą u kierowników
biur w poszczególnych przedstawicielstwach Viessmann.

WIADOMOŚCI

Nasi uczniowie
na Targach OZE
W dniach 11–12 kwietnia 2017 r. we
Wrocławiu odbyły się już po raz trzeci
Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych
i Efektywności Energetycznej InEnerg®.
Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów była fotowoltaika. Zatem
spotkały się tam prawdziwe osobowości
z branży w celu przedstawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji oraz rozwoju
fotowoltaiki w Polsce. Warto podkreślić,
że to dwudniowe wydarzenie skierowane było głównie do specjalistów i osób
zainteresowanych tematyką OZE oraz
efektywnością energetyczną. W ramach
targów odbyło się wiele warsztatów,
seminariów i tematycznych konferencji.
Po raz drugi pełną obsługę wydarzenia
powierzono uczniom Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej z Wrocławia, której patronem
jest firma Viessmann. Na przygotowanym stanowisku uczniowie dzielili się
swoją wiedzą na temat wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz odpowiadali na pytania dotyczące specyfiki
Technikum i Akademii Viessmann.
Kciuki za nich trzymał obecny na Targach
dyr. Stefan Polinceusz, a czuwali nad nimi: prof. Małgorzata Szymańska, prof.
Edyta Sidor, prof. Ryszard Gaweł i prof.
Mirosław Marcińczak. Naturalnie całość
wydarzenia wpierał Karol Szejn, Pełnomocnik d/s Jakości Obsługi Klientów
w firmie Viessmann.

Viessmann po raz 14.
Partnerem Rzemiosła
Viessmann po raz 14. z rzędu „Partnerem nr 1 rzemiosła”. Po raz pierwszy na
czołowej pozycji także w kategorii pompy ciepła.
Co dwa lata, serwis branżowy „Markt
Intern” zachęca niemieckie firmy instalatorskie do oceny świadczeń producentów w różnych obszarach produktowych i usługowych. Jak co roku, do
plebiscytu zgłosiło się kilka tysięcy zakładów rzemieślniczych, ale laureatem
została została jedna firma – Viessmann.
Trzy pierwsze miejsca i jedno trzecie –
w łącznej klasyfikacji – zagwarantowały
zwycięstwo przedsiębiorstwu z północnoheskiego Allendorfu już po raz 14.
z rzędu.

Zwycięstwo w łącznej klasyfikacji
i pierwsze miejsca w trzech obszarach produktowych
W Centrum Informacyjnym Akademii
Viessmann w Allendorfie, redaktor naczelny „Markt Intern” – Hans Georg
Pauli i dyrektor wydawnictwa Georg
Clemens przekazali „Złoty Dyplom
Partnerstwa” na ręce CEO Joachima

Janssena. Firma Viessmann otrzymała
również wyróżnienia za pierwsze miejsca w obszarach produktowych: kotły
kondensacyjne, kotły grzewcze i pompy
ciepła, oraz za trzecie miejsce w kategorii: kotły biomasowe.
„Pochwała naszej pracy i naszego
dobrego partnerstwa”
CEO Viessmann, Joachim Janssen,
w swoim podziękowaniu podkreślił,
że taki sukces, nawet 14. raz z rzędu,
nie przychodzi sam z siebie: „Za każdym razem trzeba ciężko pracować na
takie wyróżnienie.” Joachim Janssen
podziękował całej załodze za duże zaangażowanie oraz Firmom Partnerskim
za okazane zaufanie. „Wysoka ocena
jest pochwałą naszej pracy i naszego
dobrego partnerstwa”, powiedział CEO,
„Zaufanie firm Partnerskich to dla nas
również impuls, by wciąż ciężko pracować i utrzymać wysoką pozycję firmy”.
Szczególnie ważna okazała się dla firmy
Viessmann główna nagroda w kategorii
pomp ciepła. Pomy ciepła to technologia
przyszłości, która odegra znaczącą rolę
podczas przełomu energetycznego.
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Stawiamy na rozwiązania ekologiczne
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Jak ważne w firmie Viessmann jest
poszanowanie umownych zasad
ochrony środowiska, jakie praktyczne elementy pracy są wdrażane w życie i czy przynoszą one
wymierne efekty np. ekonomiczne
czy społeczne pytamy p. Artura
Ulricha – Wiceprezydenta Eksportu
Viessmann Europa Wschodnia
Od początku działalności firmy Viessmann przestrzegamy wszelkich wymogów, przepisów, i regulacji dotyczących
ochrony środowiska naturalnego. Nie
tylko w procesie produkcji i zarządzania.
Od wielu lat angażujemy się również
w projekty, które pozwalają zmodernizować, a także usprawnić jakość
energetyczną i ekonomiczną branży
grzewczej. Na każdym etapie stosujemy zasadę: jak najmniej obciążać środowisko! Potwierdzeniem tych słów
może być fakt, że jako pierwsza firma
z branży techniki grzewczej i jako trzecie przedsiębiorstwo w skali światowej,
otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat ekologiczny. Jako pionier ochrony
środowiska, od dziesięcioleci stawiamy
na ekologiczne źródła energii. Dostarczamy pompy ciepła, systemy solarne
oraz moduły fotowoltaiczne, a także
kotły do spalania biomasy o skrajnie
niskiej emisji zanieczyszczeń. Już w latach 80. ubiegłego wieku zrezygnowaliśmy z produkcji kotłów węglowych, widząc w nich przestarzałą, nieefektywną
technologię, która wywiera negatywny
wpływ na środowisko naturalne.
Angażujemy się w projekty edukacyjne,
aktywnie uczestniczymy we wszelkich
działaniach związanych z zapobieganiem
zanieczyszczaniu powietrza. Zakres działań, jakich się podejmujemy jest bardzo
szeroki, począwszy od udziału w kon-

ferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach proekologicznych, poprzez
aktywne wspomaganie w procesach
finansowania inwestycji ekologicznych
dla osób prywatnych i firm, kończąc na
kompletnym wdrażaniu proekologicznych rozwiązań od strony technicznej
np. PONE, czyli program likwidacji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu,
to jeden z przykładów naszych działań
w dziedzinie ochrony środowiska i promocji czystej energii.
Powołaliśmy również do życia Fundację
„Świadomi Klimatu”, której celem jest
budowanie świadomości ekologicznej
i zabieganie niskiej emisji.
Świadomość i wiedzę ekologiczną
w naszym społeczeństwie prezentujemy i krzewimy między innymi jako
członkowie stowarzyszeń lokalnych oraz
ogólnokrajowych np. Instytut Energii
Odnawialnej (IEO) w Warszawie, Polska
Organizacja Rozwoju Technologii Pomp
Ciepła w Krakowie, SPIUG w Warszawie, Polska Korporacja Techniki SGGiK
w Warszawie i wiele innych. Od dziesięciu lat zajmujemy się szkolnictwem
zawodowym, a już 3, rok jesteśmy patronem jedynego w Polsce Technikum
Energii Odnawialnych we Wrocławiu.
Od wielu lat współpracujemy z uczelniami technicznymi w Polsce, a w ostatnim czasie starają się włączyć Uniwersytety Przyrodnicze z kilku ośrodków
akademickich w kraju.
Aktywnie edukujemy nie tylko w zakresie możliwości, jakie niosą za sobą
odnawialne źródła energii, ale również
w zakresie kosztów. Zdajemy sobie
sprawę z faktu, że koszty energii będą

sukcesywnie rosły. Urządzenia, które
produkujemy, już od dawna spełniają
normy Unii Europejskiej przewidziane
na rok 2020. W tym roku szerokiemu
gronu inwestorów zaprezentowaliśmy
wiele nowości podczas targów ISH
ENERGY we Frankfurcie.
Chcemy wciąż się rozwijać, zwłaszcza
że w tym roku Viessmann obchodzi
100-lecie firmy na świecie oraz okrągły
Jubileusz 25-lecia obecności na polskim rynku! W tym roku, centralnym
tematem dla naszej firmy stała się digitalizacja. Dotyczy ona z jednej strony
organizacji firmy, która nie tylko uległa
cyfrowej transformacji, ale również została przejęta przez kolejne pokolenie
rodziny Viessmann – syna właściciela
Maksymiliana
Modernizacja – paląca kwestia?
Dlaczego jest ważne by konsumenci
pamiętali o ochronie środowiska?
Jest to kaprys aktywistów czy
realna potrzeba, którą należy uświadamiać jak najszerszemu gronu
odbiorców?
Każda działalność człowieka oddziałuje
na środowisko naturalne, ale to właśnie
biznes ma na nie największy wpływ.
Trzeba znaleźć takie narzędzia, sposoby
produkcji i prowadzić takie działania,
by to niekorzystne oddziaływanie minimalizować. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę, że największym konsumentem energetycznym jest branża grzewcza. Zaopatrzenie budynków w energię
cieplną stanowi aż 40% sektora zużycia
energii! Większość instalacji grzewczych w Polsce pamięta jeszcze lata
80. i 90. Są to stare technologie, które
wymagają dużych nakładów surowców,
aby wytworzyć pożądaną temperaturę.

Wiceprezydent Eksportu Viessmann Europa Wschodnia, Pan Artur Ulrich podczas
spotkania z przedstawicielami prasy branżowej na targach ISH Energy 2017

Część z nich to kotły na węgiel, olej lub
gaz, które stanowią duże obciążenie
nie tylko środowiskowe, ale również
finansowe. Według badań GUS: 20%
naszych dochodów jest przeznaczanych
na pokrycie kosztów energii. Warto wiedzieć, że to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Również zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest
dużo wyższe niż w innych europejskich
krajach. Modernizacja przestarzałych
systemów grzewczych i coraz szersze
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w budownictwie jest więc rozwiązaniem tej palącej kwestii.
Obowiązek redukcji do 2020 roku
zużycia kopalnych surowców energetycznych o 20% i zwiększenia udziału
energii odnawialnej o 20%, przy jednoczesnej redukcji emisji CO o 20%, nałożyła na nas Komisja Europejska. Oczywiście, państwo nie może wziąć na
siebie kosztów modernizacji, ale powin-

no mocno zachęcać do takich działań,
proponując dotacje, czy łatwo dostępne
ulgi podatkowe na wymianę systemów
grzewczych. Jednym z przykładów takich działań jest właśnie PONE, czyli
program likwidacji emisji pyłów zawieszonych w powietrzu, a który gwarantuje zwrot do 100% kosztów wymiany
starego pieca na nowoczesne systemy
grzewcze.
Angażując się w programy walki z niską emisją – prowadząc szereg działań
uświadamiających w zakresie zanieczyszczenia środowiska, zauważamy,
że społeczeństwo polskie jest coraz
bardziej otwarte na nowe technologie
oraz coraz bardziej chętne do zmiany
nawyków. Jednocześnie zauważamy,
że dla polskiego konsumenta, ekologia
ma znaczenie głównie wtedy, kiedy
oznacza korzyści dla niego samego.
Mowa oczywiście o korzyściach finansowych, czyli np. o obniżeniu rachun-
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ków za ogrzewanie. Znacznie mniejsze
znaczenie ma dla konsumentów ekologia w sensie technologii produkcji. Tutaj
jednak myślenie nabywców również
powoli się zmienia – klienci sami szukają produktów ekologicznych, pytają
o certyfikaty, wymagają ekologicznych
standardów. Bardzo nas to cieszy i daje
pewność, że obraliśmy dobry kurs –
w kolejne stulecie naszej firmy.

Stworzenie zespołu, dla którego
nie ma rzeczy niemożliwych
– jak to się zaczęło?
Spotkanie Firm Partnerskich podczas
obchodów 20-lecia Viessmann Polska

M

inęło już 25 lat od momentu
oficjalnego wejścia firmy Viessmann na polski rynek.
Oczywiście wcześniej wiele firm importowało „pomarańczowe” kotły bezpośrednio z Niemiec, ale była to obecność
jedynie marki, a nie polskiego oddziału firmy.
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25 lat temu dyrektor Artur Ulrich podjął się zadania wprowadzenia na polski
rynek techniki grzewczej marki Viessmann. Dla wielu osób z branży była
to utopia. Sprzedawać kotły za kilka tysięcy marek? Niby nie mogło się udać,
a jednak...
Już w pierwszych latach działalności Viessmann sp. z o.o. odnotowała kilkusetprocentowe wzrosty obrotu. Tak dynamiczny

Karol Szejn

rozwój firmy był efektem konsekwentnie
realizowanej polityki p. Ulricha oraz zaangażowania całego zespołu pracowników, dla których partnerska współpraca
z klientami była i jest celem nadrzędnym.

Pełnomocnik
d/s Jakości Obsługi
Klientów

Kiedy 25 lat temu zaczynaliśmy naszą
przygodę z techniką grzewczą w Polsce,
wszystko było nowe, a decyzje musieliśmy podejmować intuicyjnie. Pamiętam
pierwszą siedzibę i biuro sprzedaży
w Lubinie, pierwszych Partnerów
Handlowych, pierwsze uruchomienia kotłowni.
To była lekcja, która wiele nas nauczyła,
ale już wtedy wytyczyliśmy sobie stan-

dardy, którymi kierujemy się do dziś.
Tworzymy zgrany zespół najlepszych
specjalistów, z wieloma Partnerami
Handlowymi współpracujemy praktycznie od początku działalności na rynku.
Myślę, że to nasz klucz do sukcesu,
dzięki czemu właśnie świętujemy pełne
sukcesów ćwierćwiecze działalności –
wspomina Karol Szejn – Pełnomocnik
d/s Jakości Obsługi Klientów

Wszystko zaczęło się w Lubinie, gdzie
powstało pierwsze biuro i pierwsza
centrala. Następnie, w 1996 roku, przeniesiono kierownictwo firmy do nowo
otwartego Centrum Techniki Grzewczej
we Wrocławiu. Dalszy dynamiczny
rozwój firmy zaowocował powołaniem
do życia kolejnych Przedstawicielstw:
w Poznaniu, Mysłowicach i Warszawie
oraz kilku Biur Regionalnych, pełniących
rolę doradczo-szkoleniową. Otwarcie
Zakładu Produkcyjnego w Legnicy, którego dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski,
było zwieńczeniem jubileuszu 10-lecia
firmy w Polsce.
Firma Viessmann Polska zawsze stawiała sobie za cel promocję najnowszych
osiągnięć zarówno w odniesieniu do
techniki, jak i edukacji, serwisu czy obsługi marketingowej. Potwierdzeniem
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„Spotkanie 100” Otwock 2015 r. – konferencja
z udziałem najważniejszych Firm Partnerskich

tych działań są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane na polskim rynku.
Lata udanej współpracy i pozycji firmy
Viessmann na rynku dowodzą, że zawsze mogliśmy liczyć na Partnerów
Handlowych. Za nami okazałe jubileusze 100-lecia na świecie i 25-lecia
w Polsce marki Viessmann. Przed nami
jeszcze sporo pracy związanej z troską
o środowisko, w tym realizacja najważniejszego celu firmy – walki z niską
emisją i zanieczyszczeniem powietrza.
Realizacja tych celów będzie możliwa
tylko przy wsparciu naszych Przyjaciół
i Partnerów Handlowych. To z nimi firma Viessmann wiąże swoją przyszłość
i zmiany na lepsze.
Dysponując najszerszą na rynku gamą
urządzeń grzewczych marka stała się
wśród odbiorców synonimem postępu
i nowoczesności. Innowacyjność nie
jest jednak dla firmy Viessmann celem
samym w sobie – jej wartość doceniamy wówczas, gdy służy człowiekowi
i środowisku naturalnemu.
Stworzenie zespołu dla którego nie ma
rzeczy niemożliwych – czy nam się udało?
Do tego potrzeba przede wszystkim
zgrania i zaufania, które tworzy się
przez lata wspólnej pracy. I przez całą
tę drogę towarzyszy nam hasło: Klimat
dla innowacji

Składanie podpisów pod deklaracją
antysmogową –
„Polska bez smogu
– Spotkanie 100”
Serock 2016 r.
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U podstaw sukcesu
marki Viessmann
leży współpraca
z Partnerami Handlowymi, z którymi
wspólnie budujemy
strategie rozwoju

Klimat dla innowacji – to hasło przekłada się na wszystko co można otrzymać
kupując nasze urządzenia, a mianowicie
komfort i wygodę, bezpieczeństwo, estetykę, własny wkład w ochronę środowiska i partnerstwo.
Hasło to obejmuje w sobie założenia polityki jakościowej, która mówi
o naszej odpowiedzialności wobec naszych pracowników, naszych Klientów,
jak i ochrony środowiska. Dbamy we
wszystkich procesach począwszy od

produkcji a skończywszy na dystrybucji, aby wszystkie działania zmierzały
do rozważnego wykorzystania zasobów
naturalnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szkolimy i wspomagamy firmy specjalistyczne, instalatorów i projektantów tak, aby mogli
szybko i sprawnie świadczyć usługi dla
naszych klientów. Mamy nadzieję, że
dzięki naszemu myśleniu stworzyliśmy
obraz firmy, która na stałe wpisała się
w świadomość użytkowników na rynku
urządzeń techniki grzewczej.
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To Państwu zawdzięczamy
nasz sukces
Szanowni Państwo,
Rok 2017 jest szczególny w historii
działalności firmy Viessmann. Jest to
rok jubileuszowy: 100-lecia istnienia
marki oraz 25-lecia obecności przedsiębiorstwa w Polsce. Czas ten to dla
nas źródło wielu cennych doświadczeń
i ważnych lekcji. Jesteśmy dumni, że
Viessmann w Polsce rozpoznawalny
jest jako marka produktów techniki
grzewczej, na najwyższym poziomie
technologicznym, zapewniających energooszczędność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Jesteśmy również świadomi zagrożeń,
jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza w Polsce dla
życia i zdrowia nas i naszych dzieci.
Viessmann od lat wspiera działania na
rzecz walki ze smogiem.

Sukces rynkowy Viessmann nie byłby
możliwy bez udziału naszych Partnerów. Doceniamy kredyt zaufania, jakim
nas Państwo obdarzyliście i pragniemy
serdecznie podziękować za zaangażowanie, współpracę, profesjonalizm
oraz wspieranie budowania marki Viessmann w Polsce. Wyrażamy nadzieję,
że partnerskie relacje, także w kolejnych latach pozwolą nam na obopólny rozwój.
W imieniu własnym i całego Zarządu
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, oraz dalszej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.
To dzięki Państwu odnieśliśmy sukces.
Dziękujemy!
Sebastian Walerysiak
Prezes Zarządu

lat
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Fundacja Świadomi Klimatu
społeczna odpowiedzialność firmy Viessmann

C

ele Viessmann w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu to
w szczególności minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko
naturalne, edukacja ekologiczna, aktywne wspieranie sportu i pomoc chorym.
W 2016 roku firma Viessmann powołała
do życia Fundację „Świadomi Klimatu”,
której celem jest budowanie świadomości ekologicznej i zapobieganie niskiej
emisji. Viessmann angażuje się w projekty edukacyjne i aktywnie uczestniczy we
wszelkich działaniach związanych z zapobieganiem zanieczyszczaniu powietrza.
Zakres działań jest bardzo szeroki, począwszy od udziału w konferencjach,
szkoleniach i innych wydarzeniach proekologicznych, poprzez aktywne wspomaganie w procesach finansowania inwestycji
ekologicznych dla osób prywatnych i firm,
kończąc na kompletnym wdrażaniu proekologicznych rozwiązań od strony technicznej. PONE, czyli program likwidacji
emisji pyłów zawieszonych w powietrzu,
to jeden z przykładów działań firmy Viessmann w dziedzinie ochrony środowiska
i promocji czystej energii.
Fundacja „Świadomi Klimatu” powstała
w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Polsce. Od kilku lat docierają
do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem
spośród miast europejskich (przykład:
Kraków, Żywiec).
Działania w Polsce w zakresie likwidacji
niskiej emisji wydają nam się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali
problemu – podkreślił Artur Stanowski,
Prezes Fundacji.

Postanowiliśmy więc powołać Fundację
i rozpocząć akcję budowania świadomości wśród mieszkańców, kształtowania
świadomości ekologicznej oraz upowszechniania dobrych praktyk.

podejmować wspólne wysiłki na rzecz
osiągnięcia celu.

Jesteśmy za tym, by powietrze w Polsce było bezpieczne dla zdrowia i życia
ludzi! Fundacja będzie prowadzić dialog
ze wszystkimi decydentami, będzie
również współpracować z przedstawicielami różnych środowisk – naukowych,
pozarządowych, artystycznych itd. – by

Viessmann wspiera również Centrum
Psychoonkologii i Stowarzyszenie Unicorn,
które od 16 lat pomaga osobom chorym
na raka oraz ich rodzinom. Firma wspiera
też inne wydarzenia, np. Bieg Wielkich
Serc organizowany co roku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
i zaangażowania się w działalność Fundacji.

Weronika Nowakowska
Ambasadorka Fundacji Viessmann
„Świadomi Klimatu”

Niedawno zostałam mamą. Jak
każda mama chciałabym wszystkiego, co najlepsze dla moich dzieci.
Przede wszystkim, chciałabym
żeby wychowywały się w zdrowym
środowisku i oddychały czystym
powietrzem! Każdy z nas może
sprawić, by powietrze, którym
oddychamy my i nasze dzieci było
czystsze. Każdy z nas jest w stanie

trochę przeorganizować swoje
życie: zaprzyjaźnić się z rowerem,
przesiąść się do komunikacji
miejskiej, zasadzić rośliny, wymienić piec z węglowego choćby
na gazowy. Czyste powietrze to
suma drobnych, pojedynczych
działań wielu ludzi. Warto zmienić
swoje przyzwyczajenia dla zdrowia
przyszłych pokoleń, prawda?
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Innowacje i rozwój pracowników
siłą napędową firmy Viessmann

M

iło nam poinformować, iż w tym
szczególnym dla firmy Viessmann
w Polsce roku jubileuszowym, nasza
firma otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Decyzją niezależnego jury
Viessmann został branżowym liderem.
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Konkurs „Solidny Pracodawca Roku”
wyłania i promuje przedsiębiorstwa,
które są najrzetelniejsze pod względem
polityki personalnej, rozwiązań pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi,
angażują się w proekologiczne kampanie społeczne oraz kampanie marketingowe w zakresie energooszczędności
i walki z niską emisją.

Spotkanie pracowników Viessmann,
Białka Tatrzańska, wrzesień 2016

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze rozwiązania, niestandardowe podejście do
zarządzania potencjałem ludzkim i zaufanie naszych Pracowników, pozwoliły
nam zdobyć ten prestiżowy tytuł. Wyróżnienie to jest dla nas tym bardziej ważne, że dobre praktyki oraz rozwiązania
w dziedzinie HR w Viessmann zostały
potwierdzone przez niezależny audyt.
Wynik ten jednoznacznie pokazuje, że
Viessmann to nie tylko znana marka, ale
przede wszystkim Solidna Kadra Profesjonalistów o wysokich kompetencjach,
dzięki którym przedsiębiorstwo może
realizować ambitne cele biznesowe.
Firma Viessmann to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą
Firma Viessmann to przede wszystkim
wysoko wykwalifikowani fachowcy,

Beata
Pazdyk
HR Manager

Bycie liderem w branży grzewczej
zobowiązuje, dlatego aby utrzymać
przez lata tak wysoką pozycję zatrudniamy tylko najlepszych, wymagamy
ale także dużo inwestujemy w naszą
kadrę. Poprzez różne programy
rozwojowe zbudowaliśmy zgrany
i kompetentny zespół ludzi, który
z dużym zaangażowaniem i motywacją realizuje cele strategiczne. Nasi
pracownicy angażują się w liczne
projekty, dzięki którym mają realny
wpływ na funkcjonowanie i pozycję
naszej firmy na rynku.
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którzy dzięki innowacyjnym pomysłom
oraz zaangażowaniu zawsze wychodzą
naprzeciw potrzebom klientów. Pracownicy realizują przełomowe projekty,
które niczym kamienie milowe wyznaczają światowe trendy.
Firma Viessmann zatrudnia bez wątpienia wyjątkowych ludzi, których wiedza,
doświadczenie oraz umiejętność pracy
zespołowej pozwalają osiągnąć cele niedostępne dla innych firm. Nieustannie
wybiegamy w przyszłość i staramy się
udoskonalać to, co już jest doskonałe.
Viessmann stawia na młode i otwarte
umysły, które pod czujnym okiem doświadczonych fachowców mogą w pełni
rozwinąć swoje skrzydła. Taka współpraca nabiera charakteru symbiozy
Kamil
Kamionowski
Doradca Handlowy
Biuro Wrocław

W firmie Viessmann pracuje już
od dwóch lat. W ciągu tego czasu
miałem okazję doświadczyć tego, jak
skuteczna i motywującą jest praca zespołowa. Każdy dzień przynosi nowe
wyzwania, które, dzięki połączonym
wysiłkom wspaniałych ludzi, przechodzą do historii jako kolejne sukcesy.
Współdziałając, dzieląc się wiedzą,
doświadczeniem i zapałem do pracy,
nieustannie idziemy do przodu i podnosimy swoje kwalifikacje.
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Iwona
Folleher
Marketing
Manager

W Viessmann poznałam fantastycznych ludzi, dzięki którym praca nie
jest obowiązkiem, ale przyjemnością. Moje doświadczenie pozwala
mi stwierdzić, że w biznesie przede
wszystkim liczą się ludzie - zespół,
z którym pracujesz. O sukcesie firmy
decyduje umiejętność współpracy.
Nowozatrudnionym polecam, aby
korzystali z wiedzy i doświadczenia przełożonych.

pomiędzy pokoleniami – młodzi pracownicy mają możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy, natomiast ich mentorzy
uczą się przełamywać standardowe
schematy rozwiązań.
Kształcenie specjalistów jest priorytetowym elementem działalności firmy
Viessmann, jako producent nowoczesnych systemów grzewczych, ze swojej
strony aktywnie edukuje. Rozszerzanie
wiedzy na temat możliwości jakie niosą za sobą odnawialne źródła energii,
a także kosztów ich przetworzenia na
energię cieplną, to jedno z naszych priorytetowych działań od samego początku
naszej działalności. Od początku funkcjonowania firmy w Polsce, Akademia
Viessmann prowadzi również szkolenia
nie tylko dla pracowników ale także dla
projektantów, firm partnerskich oraz

wykonawców systemów grzewczych.
Wykształcenie, jakie daje absolwentom
Akademia oraz pełnoprawna możliwość
wykonywania pracy zawodowej w kraju
i zagranicą, w połączeniu z rozpoznawalnością marki Viessmann, stawia absolwentów w uprzywilejowanej pozycji.
Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy związanych z OZE.
Ten kierunek to przyszłość!
Adam
Matusiakiewicz
Doradca Handlowy

Pracuję z pasją od ponad dwudziestu
lat. Przeszedłem w tej firmie całą
ścieżkę kariery, zdobywając doświadczenie na różnych stanowiskach. Teraz chętnie dzielę się zdobytą wiedzą
z młodszymi stażem pracownikami.
Najważniejsze jest dla mnie to, że
od tylu lat nadal przychodzę do pracy
z prawdziwym entuzjazmem.

Konsekwencja, przełamywanie barier
w myśleniu oraz wiara w sukces, przynoszą wymierne rezultaty w postaci
wiodącego miejsca w branży oraz zaufania, jakim obdarzają firmę pracownicy, partnerzy i klienci. Tytuł „Solidny
Pracodawca Roku” jest gwarantem
solidności i jakości zatrudnienia, co na
pewno jeszcze bardziej wzmocni pozycję firmy Viessmann na rynku pracy.
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Kamienie milowe techniki grzewczej
Kamienie
milowewtechniki
podtytuł....
Kamienie
milowe
rozwojugrzewczej
podtytuł....
techniki grzewczej

I
I

nnowacje firmy Viessmann wyznaczały zawsze
nowe
standardywyznai stannowacje
firmy
Viessmann
nowiły
milowe
na drodzei starozczały kamienie
zawsze nowe
standardy
woju techniki
grzewczej.
W ten
sposób
nowiły
kamienie
milowe na
drodze
rozprzedsiębiorstwo
nasze miało
techniki grzewczej.
grzewczej.
woju
techniki
W tenznaczący
sposób
wpływ na kierunkinasze
jej rozmiało
woju. znaczący
przedsiębiorstwo
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rozwoju.
wpływ na kierunki jej rozwoju.
Nowoczesna technika grzewcza gwarantuje nie tylko
komfort
i niezawodNowoczesna
technika
grzewcza
gwaność działania
instalacji
ale
nietylko
tylko
komfort
i niezawodrantuje
nie
komfort
i grzewczej,
niezawodność
troszczy
się również
o ekonomiczne
ność
działania
instalacji
grzewczej,
alei
działania
instalacji
grzewczej,
ale troszekologiczne
energiii ekopier-i
troszczy
się wykorzystanie
również
o ekonomiczne
czy
się również
o ekonomiczne
wotnej.
Nowe
technologie
umożliwiły
ekologiczne
wykorzystanie
energii
logiczne
wykorzystanie
energii
pierwprowadzenie
rozwiązań, które
stały
wotnej.
Nowe technologie
umożliwiły
się kamieniamirozwiązań,
milowymi które
na drodze
wprowadzenie
stały
takiego
rozwoju. Należą
do nich
przede
się
kamieniami
milowymi
na drodze
wszystkim:
kotły Należą
niskotemperaturowe,
takiego
rozwoju.
do nich przede
gazowe kotły
kondensacyjne,
spalanie
wszystkim:
kotły
niskotemperaturowe,
niskoemisyjne,
higieniczne i komfortogazowe
kotły kondensacyjne,
spalanie
we podgrzewanie
c.w.u., pompy
ciepła
niskoemisyjne,
higieniczne
i komfortoiwe
wysoko
sprawne
kolektory
słoneczne,
podgrzewanie c.w.u., pompy ciepła
w sprawne
początkach
XXI wieku
mogą
iktóre
wysoko
kolektory
słoneczne,
nas wprowadzić
w epokę
które
w początkach
XXI solarną.
wieku mogą
nas wprowadzić w epokę solarną.
W tworzeniu nowości technologicznych
ważną rolę
odgrywają
surowce i
tworzeniu
nowości
technologiczW
tworzeniu
nowości
technologicznych
materiały.
firmie
Viessmann
już
kilka-i
nych
ważną
rolę odgrywają
surowce
ważną
rolęWodgrywają
surowce
i matedziesiąt
temu
podjęto
decyzję
konmateriały.
W
firmie
Viessmann
jużokilkariały.
W lat
firmie
Viessmann
już kilkadziestruowaniu
kotłów
ze
stali.
W
roku
1928
dziesiąt
lat temu
podjęto
decyzję
o konsiąt
lat temu
podjęto
decyzję
o konstruzałożyciel
firmy,
Viessmann,
struowaniu
kotłów
ze
stali.WW
roku 1928
owaniu
kotłów
ze Johann
stali.
roku
rozpoczął budowę
spawanych
kotłów
założyciel
firmy, Johann
Viessmann,
stalowych.budowę
Była to spawanych
wielka innowacja,
rozpoczął
kotłów
ponieważ powszechne
w owym
czasie
stalowych.
Była to wielka
innowacja,
żeliwne kotły
członowe w
zużywały
o wieponieważ
powszechne
owym czasie
le więcej
energii.
Na przestrzeni
żeliwne
kotły
członowe
zużywały o dziewiesięcioleci
Viessmann
wprowadzile
więcej firma
energii.
Na przestrzeni
dzieła wiele istotnych
nowościwprowadzii ulepszeń
sięcioleci
firma Viessmann
związanych
ze stałą,
a takżei ulepszeń
z innymi
ła
wiele istotnych
nowości
materiałami.ze
Zamiast
związanych
ze
stałą, licznych
związanych
stałą,
a także patentów
z innymi
i wyróżnień w
tej dziedzinie,
wymieńmateriałami.
Zamiast
licznych patentów
my
tu
tylko
uhonorowanie
doktoratem
i wyróżnień w tej dziedzinie, wymieńhonoris
causa
Uniwersytetudoktoratem
Phillipsa w
my
tu tylko
uhonorowanie
Marburgu
Hansa
Viessmanna
za jego
causa
Uniwersytetu
Phillipsa
w
honoris
causa
Uniwersytetu
Phillipsa
zasługi
w badaniach
nad korozjąza
(1982).
Marburgu
Hansa
w
Marburgu
HansaViessmanna
Viessmanna
za
jego
badaniach nad korozją (1982).
zasługi w badaniach

1995
1995
1990
1990
1985
1985
1975
1975
Kolektor płaski
Acredal
Kolektor płaski
Acredal
Pierwsza pompa
ciepła powietrze/
Pierwsza pompa
woda
ciepła powietrze/
woda
Biferalna
powierzchnia
Biferalna
grzewcza
powierzchnia
Niskotemperaturogrzewcza
wy kocioł grzewczy
NiskotemperaturoVitola
wy kocioł grzewczy
Vitola

System Renox
Kocioł gazowy ze
System Renox
stali szlachetnej
Kocioł gazowy ze
stali szlachetnej
Powierzchnia grzewcza
Inox-Crossal
Powierzchnia grzewcza
Gazowy kocioł kondenInox-Crossal
sacyjny Vertomat
Gazowy kocioł kondeni wiszący kocioł
sacyjny Vertomat
kondensacyjny Mirola
i wiszący kocioł
kondensacyjny Mirola
Gazowy palnik MatriX
Palnik o stałej mocy
Gazowy palnik MatriX
11 i 18 kW
Palnik o stałej mocy
11 i 18 kW

Modułowy palnik
MatriX
Modułowy palnik
Gazowy kocioł
MatriX
wiszący Eurola
Gazowy kocioł
wiszący Eurola
Heat pipe
Kolektor słoneczny
Heat pipe
DuoSol
Kolektor słoneczny
DuoSol

Powierzchnia
grzewcza Inox-Radial
Powierzchnia
Gazowy kocioł
grzewcza Inox-Radial
kondensacyjny
Gazowy kocioł
wiszący Vitodens
kondensacyjny
wiszący Vitodens
Ogólna koncepcja
regulacji
Ogólna koncepcja
Vitotronic
regulacji
Vitotronic
System Fast-Fix
Program – Vitotec
System Fast-Fix
Program – Vitotec
Strategia platformy
Gazowe kotły wiszące
Strategia platformy
Vitodens i Vitopend
Gazowe kotły wiszące
Vitodens i Vitopend

100 LAT
PRZEDSIĘBIORSTWO
100 LAT

2017
2017
2015
2015
2011
2011
2009
2009
2005
2005
2000
2000

Aquabloc
Vitopend
Aquabloc
Vitopend
Technika komunikacji
Lambda-Pro Control
Vitocom
Gazowy kocioł
Technika komunikacji
Lambda-Pro Control
kondensacyjny Vitodens
Vitocom
Gazowy kocioł
TeleControl
kondensacyjny Vitodens
Vitodata
Palnik cylindryczny
TeleControl
MatriX
Vitodata
Palnik cylindryczny
Wymiennik ciepła
Gazowy kocioł
MatriX
Inox-Radial
kondensacyjny Vitodens
Wymiennik ciepła
Gazowy kocioł
Olejowy kondensacyjny
Inox-Radial
kondensacyjny Vitodens
kocioł wiszący Vitoplus
Zintegrowany wymienOlejowy kondensacyjny
nik ciepła ze stali
kocioł wiszący Vitoplus
Zintegrowany wymienDodatkowy wymiennik
szlachetnej Inox-Radial
nik ciepła ze stali
ciepła Inox-Radial
Olejowy kocioł
Dodatkowy wymiennik
szlachetnej Inox-Radial
Olejowy kocioł
kondensacyjny
ciepła Inox-Radial
Olejowy kocioł
kondensacyjny Vitolaplus Vitodens 300-C
Olejowy kocioł
kondensacyjny
kondensacyjny Vitolaplus Vitodens 300-C
Kompaktowe urządzenie Wykorzystanie biooleju
do domu pasywnego
Kompaktowe urządzenie Biobox
Wykorzystanie biooleju
Vitotres
do domu pasywnego
Biobox
System Variopass
Vitotres
Modernizacyjna
Vitoligno 300-P
System Variopass
pompa ciepła
Modernizacyjna
Vitoligno 300-P
Vitocal 350
Sucha fermentacja
pompa ciepła
Wytwarzanie biogazu
Vitocal 350
Sucha fermentacja
Wytwarzanie biogazu

Nowa generacja
elektronicznych
Nowa generacja
regulatorów Vitotronic
elektronicznych
z funkcją pomocy
regulatorów Vitotronic
Nowa seria kompaktoz funkcją pomocy
wych, kondensacyjnych
Nowa seria kompaktourządzeń grzewczych
wych, kondensacyjnych
Vitodens
urządzeń grzewczych
Vitodens
Nowa seria kompaktowych, urządzeń
Nowa seria kompaktogrzewczych ze zintegrowych, urządzeń
waną pompą ciepła
grzewczych ze zintegroVitocal
waną pompą ciepła
Vitocal
Grzejniki typu V6
Nowoczesne grzejniki
Grzejniki typu V6
płytowe uniwersalne
Nowoczesne grzejniki
z przyłączem środkowym
płytowe uniwersalne
z przyłączem środkowym

Gazowa pompa ciepła
Gazowa pompa ciepła
Mikro-KWK
Minielektrociepłownia
Mikro-KWK
domowa
Minielektrociepłownia
domowa

ThermProtect
Aktywny system
ThermProtect
zabezpieczający kolektory
Aktywny system
słoneczne przed
zabezpieczający kolektory
przegrzaniem
słoneczne przed
przegrzaniem

Digitalizacja
Digitalizacja
100+
Firma Viessmann
100+ Into a new century
wkracza w drugie
Firma Viessmann
stulecie swojej
wkracza w drugie
działalności
stulecie swojej
działalności

Vitocaldens 222-F
Vitolacaldens 222-F
Vitocaldens 222-F
Hybrydowe urządzenia
Vitolacaldens 222-F
grzewcze z pompą ciepła
Hybrydowe urządzenia
typu Split oraz olejowym
grzewcze z pompą ciepła
lub gazowym kotłem
typu Split oraz olejowym
grzewczym
lub gazowym kotłem
grzewczym

Jako przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo rodzinne
rodzinne w
w trzetrzeJako
cim
pokoleniu
poczuwamy
się
nie
tylko
Jakopokoleniu
przedsiębiorstwo
rodzinne
w trzecim
poczuwamy
się nie
tyldo
odpowiedzialności
zatylko
pracimsocjalnej
pokoleniu
poczuwamy
się nie
ko
do
socjalnej
odpowiedzialności
za
cowników
naszych
zakładów,
lecz
do socjalnej
odpowiedzialności
za rówprapracowników
naszych
zakładów,
lecz
nież
do odpowiedzialność
za zabezpiecowników
zakładów,
lecz
rówrównież
donaszych
odpowiedzialność
za
zabezczenie
przyszłości
dla
nadchodzących
nież do odpowiedzialność
zabezpiepieczenie
przyszłości dla zanadchodzągeneracji.
czenie
przyszłości dla nadchodzących
cych
generacji.
generacji.
Stałe doskonalenie
doskonalenie środków
środków służących
służących
Stałe
ochronie
zasobów
i
środowiska
jest
Stałe doskonalenie
służących
ochronie
zasobów środków
i środowiska
jest
jedną zz istotnych
istotnych
części
składowychjest
fiochronie
zasobów
i środowiska
jedną
części
składowych
filozofii znaszego
naszego
przedsiębiorstwa.
Efekjedną
istotnych
części składowych
filozofii
przedsiębiorstwa.
Efektywne naszego
obchodzenie
się zz dostępnymi
dostępnymi
lozofii
przedsiębiorstwa.
Efektywne
obchodzenie
się
rezerwami
energii ii zmniejszenie
zmniejszenie
emisji
tywne obchodzenie
się z dostępnymi
rezerwami
energii
emisji
CO2 są
są wyrazem
wyrazem
siły
innowacji emisji
techrezerwami
energii isiły
zmniejszenie
CO
innowacji
tech2
nicznych
przedsiębiorstwa.
CO
są
wyrazem
siły
innowacji
technicznych
przedsiębiorstwa.
2
nicznych przedsiębiorstwa.
Dotyczy to
to nie
nie tylko
tylko naszych
naszych dopracodopracoDotyczy
wanych,
posiadających
pewną
przyDotyczy toposiadających
nie tylko naszych
dopracowanych,
pewną
przyszłość ii przyjaznych
przyjaznych
dlapewną
środowiska
wanych,
posiadającychdla
przyszłość
środowiska
produktów,
lecz również
również
efektywnego
szłość
i przyjaznych
dlaefektywnego
środowiska
produktów,
lecz
energetycznie
kształtowania
naszego
produktów, leczkształtowania
również efektywnego
energetycznie
naszego
macierzystego zakładu
zakładuw w
Allendorf.
energetycznie
kształtowania
naszego
macierzystego
Allendorf.
Są
Są główne
to główne
filary
służące
utrzymamacierzystego
zakładu
w utrzymaniu
Allendorf.
to
filary
służące
niutworzeniu
itotworzeniu
miejsc
pracy, zdrowego
zdrowego
głównemiejsc
filary pracy,
służące
utrzymaiSą
wzrostu
i
konkurencyjności
na
rynkach
niu i tworzeniu
miejsc pracy, zdrowego
wzrostu
i konkurencyjności
na
rynmiędzy
nai rodowych.
wzrostu
konkurencyjności na rynkach
kach
międzynarodowych.
międzynarodowych.
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100+ Into a new century,
czyli razem w nowe stulecie
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Ś

wiatowe targi ISH Energy 2017 miały dla firmy Viessmann szczególne
znaczenie. Przedsiębiorstwo obchodzi
w tym roku setne urodziny i pod hasłem
„100+ Into a new century” wkracza
w drugie stulecie istnienia.
Myślą przewodnią naszej ekspozycji na
targach ISH uczyniliśmy hasło „Razem
w nowe stulecie”, które miało podkreślać
ścisłą współpracę Viessmann z partnerami rynkowymi. Na targowym stoisku
chcieliśmy pokazać szanse, jakie wiążą
się z cyfryzacją, która obok transformacji energetycznej jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Dzięki
szybko postępującej cyfryzacji zmianie
ulegają zarówno społeczeństwo, jak
i gospodarka, a przemiana tych obszarów ma coraz większy wpływ także na
branżę techniki grzewczej. Jako producent stajemy – podobnie jak specjaliści
z zakresu wdrażania i obróbki – przed
ogromnymi zmianami strukturalnymi.
Musimy bardzo poważnie potraktować

Into a new
century
ten trend i zaangażować się w naszą
wspólną cyfrową transformację.
Usługi cyfrowe jako główny temat
prezentacji na targach ISH
Viessmann oferuje firmom specjalistycznym szerokie spektrum usług cyfrowych, dostępnych przez cały proces
obsługi klienta: od pierwszych informacji o technologiach i nośnikach energii,
poprzez fazę składania oferty, aż po
bieżącą eksploatację i wymianę na nową instalację.

Ten kompletny program rozwiązań
cyfrowych umieściliśmy w centrum
naszej wystawy na targach ISH. W ten
sposób pokazujemy nie tylko nowe
możliwości interakcji partnerów handlowych z klientami końcowymi, ale
również związany z tym potencjał
zwiększenia obrotów – narzędzia cyfrowe ułatwiają bowiem codzienną pracę,
tworząc przestrzeń dla innych czynności zwiększających wartość dodaną.
Do rozwiązań cyfrowych należą między
innymi kalkulator grzewczy, system do

Logo mit Verlauf + Claim darunter, zweizeilig

Auf in ein neues

PRZEDSIĘBIORSTWO

Ekspozycja 100 lat
Viessmann była
integralną częścią
stoiska na targach
ISH Energy 2017

składania zamówień online oraz całkiem
nowa, centralna platforma Vitoguide do
monitorowania instalacji. Użytkownik
zyskuje dzięki platformie większe bezpieczeństwo, a specjalista – możliwość
szybkiego podglądu online powierzonych mu systemów grzewczych.
Miejsce wymiany informacji,
dyskusji i innowacji
Oprócz prezentacji usług cyfrowych, na
targach ISH nie zabrakło edukacji dla
partnerów handlowych. Po raz pierwszy
zorganizowaliśmy w naszej przestrzeni
wystawienniczej forum, na którym
udzieliśmy informacji na temat cyfryzacji i związanych z nią szans. Uzupełnieniem forum była strefa warsztatów, na
których nawiązywaliśmy dialog z innymi
uczestnikami targów ISH.

Innowacyjne rozwiązania dla partnerów handlowych i ich klientów
W obszarze produktów firma Viessmann
zaprezentowała na targach ISH mnóstwo
nowych rozwiązań, do których należą m.in.:
 r ozwiązania ViCare Smart Climate z inteligentnym termostatem
i zdalnie sterowanymi zaworami
termostatycznymi do grzejników,
czyli wygodny regulator temperatury
do ogrzewania pomieszczeń i tworzenia w nich przyjemnego klimatu.
W połączeniu z aplikacją ViCare App
umożliwiają one użytkownikowi stały
wgląd w funkcjonowanie całego
systemu grzewczego.
 system zarządzania energią (EMS
do rozwiązań z zakresu dostarczania
energii elektrycznej i ciepła, który
optymalizuje zużycie własne, stopień

samowystarczalności i redukcję
emisji CO2 i tym samym gwarantuje
najwyższą wydajność energetyczną
przy możliwie niskich kosztach.
 wysoce wydajne pompy ciepła
powietrze/woda Vitocal w wersji
Split z całkowicie nowymi, wyjątkowo cichymi jednostkami zewnętrznymi, które nadają się również do
zastosowania w budownictwie
wielorodzinnym
 automatyczny układ wyłączający
Therm-Protect, umożliwiający
automatyczną ochronę wszystkich
kolektorów płaskich i rurowych
Vitosol przed przegrzaniem.
Dobrze nastawieni do wyzwań,
przed którymi stoi branża
Dzięki powyższym rozwiązaniom oraz pozostałym innowacjom zaprezentowanym
podczas ISH Energy 2017 firma Viessmann stworzyła kolejne podstawy dla
pozycji lidera technologii. Dla wszystkich
nośników energii i obszarów zastosowania dysponujemy szeroką, kompletną
ofertą. Jesteśmy przekonani, że spełniamy wszelkie warunki, by stawić czoła
wyzwaniom transformacji energetycznej
i cyfryzacji. Wraz z naszymi partnerami
rynkowymi mamy nadzieję kontynuować
sukcesy odniesione w ciągu minionych
100 lat naszej historii i odnosić kolejne.
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Digitalizacja – kierunek strategiczny
firmy Viessmann

W

tym roku i w kolejnych latach,
centralnym tematem dla naszej
firmy jest digitalizacja. Dotyczy ona
organizacji firmy, która uległa cyfrowej transformacji.
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Digitalizacja to kierunek, który ma doprowadzić nie tylko do automatyzacji
procesów i obniżenia kosztów. Ma
przede wszystkim sprawić, że firma
Viessmann znajdzie się na pozycji lidera
firm przyszłości, które działają na fali cyfryzacji.
Przemiany we wszystkich
branżach
Digitalizacja kwestionuje utarte modele
gospodarcze i tworzy nowe.
Zawodowe i prywatne życie jest dzisiaj
w znacznym stopniu „nafaszerowane”
technologiami cyfrowymi. Zwłaszcza
w ostatnich dwóch–trzech latach, trend
ten wyraźnie przyspieszył, co należy
zawdzięczać szybkiemu dostępowi do
Internetu, zarówno do aplikacji stacjonarnych, jak i mobilnych.
Rewolucja przemysłowa
Digitalizacja obejmuje cały proces kreowania wartości w przedsiębiorstwie:
od prac badawczo-rozwojowych, przez
produkcję i sprzedaż, aż do produktów
i usług.
Istotą digitalizacji jest przesunięcie kreowania wartości ze sztywnych procesów do dynamicznych sieci. Kreowanie
wartości nie odbywa się już sekwencyjnie i konsekutywnie, a stanowi splot

pozostających w stałej komunikacji
elastycznie reagujących na siebie jednostek.
Start-up’y atakują innowacjami
W trakcie digitalizacji tworzą się nowe
rynki, a na te już istniejące wdzierają się
ludzie z innych branż, atakując swoim
destrukcyjnym podejściem ich struktury i dotychczasowe modele prowadzenia działalności. Wejście na rynki staje
się również łatwiejsze, ponieważ start-up’y, dzięki nowym technologiom, jak
Cloud Computing, potrzebują jedynie
niewielkiego kapitału na rozkręcenie interesu. Taka sytuacja zarówno napędza
globalne współzawodnictwo, jak i podwyższa dynamikę innowacji.

ViCare App – od teraz sterowanie instalacją grzewczą możliwe
jest z urządzeń mobilnych

DIGITALIZACJA

Zmiana potrzeb klientów
Równolegle zmieniają się klienci i ich
potrzeby. Klienci stają się coraz bardziej
mobilni, stale obecni w sieci i chętni
do wymiany informacji. Zyskują dzięki
temu na przejrzystości i kładą większy
nacisk na serwis i jakość. Istnieje też
jeszcze jeden znaczący trend, wpływający na kreowanie wartości: produkty
w połączeniu z Internetem uzupełniane
są mobilnymi usługami. Dlatego posiadanie produktu traci na znaczeniu.
Platformy wdzierają się na rynki
Najlepszym przykładem tego trendu są
platformy cyfrowe z radykalnie nowymi
modelami działalności, opartymi o technologie cyfrowe:
U
 ber – największe na świecie przedsiębiorstwo taksówkowe, które nie
posiada żadnego własnego pojazdu;
A
 libaba – najbardziej prestiżowy
na świecie dystrybutor, który nie
posiada żadnych towarów;
F
 acebook – najbardziej lubiany na
świecie nośnik informacji, który nie
posiada żadnych własnych mediów.
Listę można ciągnąć dalej i dalej, ale
wszyscy ci gracze rynkowi mają jedno
wspólne: „wcisnęli się” między do-
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tychczasowych oferentów i klientów,
nie produkują żadnych produktów, nie
posiadają żadnych dóbr, a działają jako
pośrednicy. Taki rozwój sytuacji zachodzi w wielu branżach i – jak już można
zaobserwować – zmienia całą strukturę gospodarczą.
Aplikacją ViCare-App można z łatwością sterować urządzeniami Viessmann
z inteligentnych urządzeń mobilnych.
Istniejące już instalacje można w każdej
chwili doposażyć w Vitoconnect 100.
Komunikacja z urządzeniami przez Internet jest elementem digitalizacji.
By lepiej zrozumieć kierunek, w którym
zmierza nasza firma, zapraszamy do
obejrzenia relacji z targów.

Stoisko na targach ISH Energy
2017 jednoznacznie wskazało
kierunek, w którym zmierza
firma Viessmann w kolejnym
stuleciu swojej działalności

VITOCAL 200-A
Pompa ciepła powietrze/
woda w wersji Monoblock od 4 do 12 kW

Pompa ciepła Vitocal 200-A w wersji
Monoblock w ekologiczny i tani sposób wykorzystuje ciepło z powietrza
zewnętrznego. Pompa dostępna jest
w wersji do ogrzewania lub do ogrzewania i chłodzenia.
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Kompaktowe jednostki zewnętrzne
w wersji Monoblock
Nowe jednostki zewnętrzne o ponadczasowym wzornictwie mają przyjemny dla oka wygląd. Urządzenia z jednym
lub dwoma wentylatorami zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez
firmę Viessmann. Oprócz bardzo dobrych parametrów mocy cechuje je
doskonała jakość obróbki i wykończenia
– Made in Germany.
Wyjątkowo cichą eksploatację zapewnia nowy projekt Advanced Acoustic
Design (AAD). Dzięki temu pompa Vitocal 200-A nadaje się szczególnie do
stosowania w gęsto zabudowanych
obszarach, takich jak osiedla o zabudowie szeregowej.
Krótki czas montażu bez świadectwa
wiedzy specjalistycznej
Kompaktowa wisząca jednostka zewnętrzna z układem hydraulicznym
i regulatorem jest bezgłośna i można
ją montować w pobliżu pomieszczeń
mieszkalnych. Przewody łączące do jednostki zewnętrznej są napełniane wodą,
do ich zainstalowania specjalista-instalator nie potrzebuje świadectwa wiedzy
specjalistycznej (dyplomu technika).
Z powodu wstępnego zamontowania
znacznej części podzespołów i dosto-

Pompy ciepła
Vitocal 200-A i 222-S

sowanych elementów wyposażenia dodatkowego pompę Vitocal 200-A można
zainstalować w bardzo krótkim czasie.
Eksploatacja dwusystemowa
w przypadku instalacji stojącej
W ramach modernizacji pompa ciepła typu Split nadaje się doskonale do
eksploatacji dwusystemowej. W takim
przypadku istniejąca instalacja jest nadal eksploatowana w celu zaspokojenia
obciążeń szczytowych przy szczególnie
niskich temperaturach. W ten sposób
znacznie wzrasta wydajność instalacji.
Vitotronic 200 z opcją WLAN
Za pomocą regulatora Vitotronic 200
pompami ciepła można także sterować
z każdego miejsca za pośrednictwem
interfejsu internetowego Vitoconnect
(wyposażenie dodatkowe) oraz bezpłatnej aplikacji ViCare App. Ponadto możliwe jest połączenie z centralnymi urządzeniami wentylacji mieszkań Vitovent.

Cechyproduktu
produktu
Przekrój
przez jednostkę zewnętrzną Vitocal o
mocy
12 kW
 Mgrzewczej
oc grzewcza:

od 4 do 12 kW przy
A–7/W35
 Wydajność chłodnicza: od 3 do 9 kW
przy A35/W18
 COP: do 4,0 / 5,1 przy A2/W35 lub
A7/W35 wg EN 14511
 EER: do 4,0 przy A35/W18
 Ciśnienie akustyczne w trybie nocnym: 50 do 55 dB(A)
 Temperatura na zasilaniu: do 60°C
 Klasa efektywności energetycznej:
A++

Wysokiej klasy wentylatory zoptymalizowane
pod kątem emisji hałasu w połączeniu z inteligentnym sterowaniem prędkością obrotową
przyczyniają się do znacznego zmniejszenia
poziomu hałasu w trybie pracy z obciążeniem

PRODUKTY

pełnym i częściowym. Unika się niskich częstotliwości, uważanych za najbardziej irytujące w
przypadku tradycyjnych pomp ciepła.

Moduły zewnętrzne
35 dB(A) w odstępie zaledwie 3 metrów
Pompy ciepła powietrze/woda Vitocal w
Pompy ciepła

W trybie nocnym ciśnienie akustyczne wentylatora i sprężarki ulega dodatkowemu zmniejszeniu. Funkcja ta ma duże znaczenie tam, gdzie konieczne jest spełnienie ustawowych wymogów
emisji hałasu (instrukcja techniczna dot. ochrony
przed hałasem: 35 dB(A)). W szczególności
dotyczy to obszarów z gęstą zabudową, takich
jak osiedla domów w zabudowie szeregowej.
Podwójne odsprzężenie zatrzymuje
dźwięki materiałowe
Podwójne elastyczne odsprzężenie i zoptymalizowane pod kątem akustycznym rozmiesz-

Nowe
jednostki
zewnętrzne z wzornictwem
Nowe
jednostki
ﬁrmy
ViessmannVitocal
– Made in Germany
zewnętrzne

czenie komponentów układu chłodzącego
skutecznie zapobiega rozchodzeniu się dźwięków materiałowych przez obudowę i przewód
czynnika chłodniczego. W ten sposób prawie
całkowicie eliminuje się przenoszenie drgań z
jednostki zewnętrznej lub do wnętrza budynku.
Wzrost wydajności – COP: do 5,1 przy
A7/W35
Istotne podzespoły przyczyniają się do wzrostu
wydajności. Zaliczają się do nich sprężarka
Scroll z regulacją prędkości obrotowej,
wymiennik ciepła z asymetrycznymi płytkami
oraz parownik powietrza z falistymi lamelami.

Przy po
wnętrzn
ciepła V
własneg
ﬁrmy Vi
uczynili

Advanc
Jednos
wersji S
emisji h
Advanc
częstotl
w sposó
niskich
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Zdecyd
wnętrz
W efekc
Wysoki
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przyczy
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pełnym
tliwośc
przypad

Zalety dla partnerów handlowych
W
 yjątkowo cicha praca, idealna
w przypadku stosowania także
w zabudowie szeregowej
 r osta i szybka instalacja jednostki
wewnętrznej w wersji Monoblock
B
 rak wymogu posiadania świadectwa wiedzy specjalistycznej (dyplomu technika) do wykonania montażu
B
 rak odstępów minimalnych między
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
Ł
 atwość spełnienia ustawowych
wymogów odnośnie emisji hałasu
(instrukcja techniczna dot. ochrony
przed hałasem)
W
 ysoka jakość podzespołów dla
zapewnienia długiej i niezawodnej
eksploatacji
D
 obra dostępność od przodu
wszystkich podzespołów istotnych
dla serwisowania

35 dB(A
W trybi

tora i sp
niu. Fun

nieczne
emisji h

Wyjątkowo cicha praca, idealne

przed h
dotyczy

do stosowania w zabudowie
szeregowej.

jak osie

Zalety dla użytkowników
 Wyjątkowo cicha praca dzięki projektowi Advanced Acoustic Design (AAD)
O
 grzewanie i chłodzenie w jednym
urządzeniu dzięki odwracalnemu
załączaniu
N
 iskie koszty zużycia dzięki wysokiej
wydajności w trybie grzewczym
i trybie chłodzenia
W
 ysoka jakość produktu i nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo –
Made in Germany
Ł
 atwy w obsłudze regulator Vito-

tronic z wyświetlaczem tekstowym
i graficznym
 Możliwość regulowania urządzeń
wentylacyjnych firmy Viessmann
 Brak wymogu inspekcji technicznej dzięki wstępnemu montażowi
fabrycznemu
 Przygotowanie do wykorzystywania
samodzielnie wytworzonego prądu,
np. z instalacji fotowoltaicznych
Nowe jednostki zewnętrzne z wzornictwem

ożliwa–łączność
z internetem za poﬁrmyM
Viessmann
Made in Germany
średnictwem darmowej aplilacji ViCare App i interfejsu Vitoconnect (opcja)

Podwó

dźwięk
Podwój

lizowan
czenie k
skutecz
ków ma
czynnik
całkowi
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Wzrost

A7/W3
Istotne
wydajn
Scroll z
wymien
oraz pa

Ciepło kondensacji

VITOCROSSAL 100

VITOCROSSAL 100
Gazowy kocioł kondensacyjny
80 do 318 kW, do 636 kW jako kocioł podwójny

Gazowy kocioł kondensacyjny 80 do 318 kW,
do 636 kW jako kocioł podwójny
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Vitocrossal 100 (CI1) to gazowy kocioł
kondensacyjny uniwersalnego zastosowania o mocy od 80 do 318 kW. Dzięki
znakomitej relacji ceny do wydajności
centrala grzewcza stanowi wyjątkowo
ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla
budynków mieszkalnych, jak i firm. Posiada ona sprawdzony wymiennik ciepła
Inox-Crossal z wytrzymałym cylindrycznym palnikiem MatriX. Zakres modulacji 1:5 w połączeniu z dużą zawartością
wody oznacza długie czasy pracy palnika i oszczędne zużycie energii.

Vitocrossal 100 (CI1) to gazowy ko
sacyjny uniwersalnego zastosowa
od 80 do 318 kW. Dzięki znakomi
ceny do wydajności centrala grze
wyjątkowo ekonomiczne rozwiąza
dla budynków mieszkalnych, jak i

Posiada ona sprawdzony wymien
Inox-Crossal z wytrzymałym cylin
palnikiem MatriX. Zakres modula
połączeniu z dużą zawartością w
długie czasy pracy palnika i oszcz
energii.

Kompletność i kompaktowe w
Kocioł Vitocrossal 100 bez obudo
zaledwie 450 milimetrów i dlateg
się także do modernizacji. Właśn
wymiany starszych instalacji trze
nokrotnie uwzględnić utrudnienia
montażu z powodu ograniczonej
Wytwornicę ciepła można zamów
pletną jednostkę lub z dostarczon
pojedynczymi komponentami. Ja
jednostka wytwornica jest fabryc
wana i zmontowana. W ten spos
skraca się czas i maleje wysiłek z
montażem w miejscu ustawienia

Kompletność i kompaktowe wymiary
Kocioł Vitocrossal 100 bez obudowy mierzy zaledwie 450 milimetrów i dlatego
nadaje się także do modernizacji. Właśnie podczas wymiany starszych instalacji trzeba niejednokrotnie uwzględnić
utrudnienia podczas montażu z powodu
ograniczonej przestrzeni. Wytwornicę
ciepła można zamówić jako kompletną
jednostkę lub z dostarczonymi osobno
pojedynczymi komponentami. Jako
kompletna jednostka wytwornica jest
fabrycznie okablowana i zmontowana.
W ten sposób znacznie skraca się czas
i maleje wysiłek związany w montażem
Vitocrossal 100 jako jednostka z
w miejscu ustawienia.

Lambda Pro Control obniża ko
Zintegrowany regulator spalania L
Control automatycznie dostosow
rodzaju gazu ziemnego (E, Lw, LL)

jednostajnie wysoką i wydajną ja
przy niskim poziomie emisji. Koci

100 umożliwia zarówno eksploatacj
powietrza do spalania z kotłowni, j

podwójnym kotłem o mocy do

zewnątrz.

636 kW

Lambda Pro Control obniża koszty
Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro Control automatycznie dostosowuje palnik do rodzaju gazu ziemnego
(E, Lw, LL) i gwarantuje jednostajnie
wysoką i wydajną jakość spalania przy
niskim poziomie emisji. Kocioł Vitocrossal 100 umożliwia zarówno eksploatację z zasysaniem powietrza do spalania
z kotłowni, jak i z zewnątrz.

Sprawdzony regulator Vitotro
Zintegrowany regulator Vitotronic

szybkie uruchomienie i łatwą obs
Za pomocą interfejsu Vitoconnec
można wygodnie sterować kotłe
aplikacji lub przez internet.

Palnik cylindryczny MatriX

PRODUKTY
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Vitocrossal 100
Gazowy kocioł kondensacyjny
od 80 do 318 kW
do 636 kW jako jednostka z kotłem podwójnym

Vitocrossal 100
1

Regulator Vitotronic

2

Palnik cylindryczny MatriX
Powierzchnie wymiany ciepła Inox-Crossal
Bardzo skuteczna izolacja cieplna

3
4

1

2
3

Sprawdzony regulator Vitotronic
Zintegrowany regulator Vitotronic umożliwia szybkie uruchomienie i łatwą obsługę.
Za pomocą interfejsu Vitoconnect (opcja)
można wygodnie sterować kotłem za pomocą aplikacji lub przez internet.

4
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Cechy produktu
G
 azowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła Inox-Crossal
R
 odzaje gazu: Gaz ziemny (E, Lw, LL)
M
 oc: 80, 120, 160, 200, 240, 280,
318 kW
 J ako kocioł podwójny: od 240 do
 Stale wysoka wydajność przy zmien Regulator spalania Lambda Pro Control
636 kW
nych parametrach gazu za pomocą
do automatycznego dostosowywania
R
 egulator: Vitotronic 200 (GW7B),
Zalety dla partnerów handlowych
Cechy produktu
regulatora Lambda Pro Control
przy zmiennych parametrach gazu
Vitotronic 100 (7B)
 Wstępnie zainstalowana jednostka: Szybki i łatwy montaż dzięki okablowanym i
 Gazowy kocioł kondensacyjny z
 Samoczyszczący wymiennik ciepła
Ł
 atwy dostęp do wszystkich podzeS
 prawność znormalizowana: 109%
wstępnie zmontowanym komponentom
wymiennikiem ciepła Inox-Crossal
Inox-Crossal utrzymujący jednostajspołów od przodu, znacznie upraszZ
 akres modulacji: do 1:5

Łatwość
wstawiania dzięki niewielkim wymiarom:
 Rodzaje gazu: Gaz ziemny (E, Lw, LL)
wysoką
wydajność
czający
serwisowanie
i
konserwację
C
 iśnienie
robocze:
6
bar
450 mm (80 kW), 570 mm (120nie
i 160
kW) przy
zdemontowanym kotle
 Moc: 80, 120, 160, 200, 240, 280, 318 kW

N

iewielkie
zużycie
prądu, gdyż
ze

P

odwójny
kocioł
w
jednej
obudowie
M
 aks.temperatura
na
zasilaniu
95°C

Regulator
spalania
Lambda
Pro
Control
do
automatycznego
dostosowywania
Jako kocioł podwójny: od 240 do 636 kW
względu
na
dużą
ilość
wody
nie
jest
o
mocy
od
240
do
636
kW
P
 ojemność
wodna:
od
65
do
180
l
przy
zmiennych
parametrach
gazu
 Regulator: Vitotronic 200 (GW7B),
potrzebna
pompa
obiegu
kotła

S

prawdzony
regulator
Vitotronic
z
naK
 lasa efektywności
energetycznej:
A

Łatwy
dostęp
do
wszystkich
podzespołów
od
przodu,
znacznie
upraszczający
Vitotronic 100 (7B)
serwisowanie
i konserwację  Cicha praca dzięki zintegrowanemu
menu i wyświetla Sprawność znormalizowana: 109 % wigacją za pomocą

Podwójny
kocioł
w jednej obudowie
o mocy
od 240 do 636 kW MatriX
 Zakres modulacji: do 1:5
palnikowi
powierzchniowemu
niem informacji w formie tekstowej

Sprawdzony
regulator
Vitotronic
z
nawigacją
za pomocą
menu
i wyświetlaniem
 Ciśnienie
robocze:
6 bar
 Możliwość regulacji
przy
użyciu
Zalety dla
partnerów
handlowych
informacji
w
formie
tekstowej
 Maks.
temperaturajednostka:
na zasilaniu 95 °CZalety dla użytkowników
opcjonalnego interfejsu Vitoconnect
W
 stępnie
zainstalowana
Pojemność
wodna:
od okablo65 do 180 l  N
za pomocą aplikacji przez internet
 iezwykle kompaktowy,
łatwość
Szybkii łatwy
montaż
dzięki
Zalety dla użytkowników
 Klasa efektywności energetycznej: A
integracji w różnych
centralach
wanym i wstępnie zmontowanym
 Niezwykle
kompaktowy, łatwość integracji w różnych centralach grzewczych
Dostępność
tylko na
rynkachdo 1:5 i długie
grzewczych  Solidność w eksploatacji i długi
komponentom
okres użytkowania,
modulacja
poniżej
S
 olidność w eksploatacji
Ł
 atwość wstawiania dzięki niewielczasy pracyi długi
palnikaokres
przy małejwymienionych
częstotliwości taktowania
Dostępność tylko na rynkach
Stale wysoka
wydajność
zmiennych
parametrach
gazuHU,
za pomocą
regulatora
BG, CZ,
ES, FR, HR,
IT, LT, ME,
użytkowania,modulacja
do 1:5
i dłu- przy BE,
kim wymiarom:450
mm (80 kW),
wymienionych poniżej
Lambda
Pro
Control
NL, PL, RU, RO, SK, TR, UK
gie czasy pracy palnika przy małej
570 mm
i 160
zde-IT, LT, ME, NL,
BE, (120
BG, CZ,
ES,kW)
FR, przy
HR, HU,
 taktowania
Samoczyszczący wymiennik ciepła Inox-Crossal utrzymujący jednostajnie
częstotliwości
montowanym
kotle
PL, RU, RO, SK, TR, UK
wysoką wydajność
 Niewielkie zużycie prądu, gdyż ze względu na dużą ilość wody nie jest
potrzebna pompa obiegu kotła
 Cicha praca dzięki zintegrowanemu palnikowi powierzchniowemu MatriX

VICARE App
VITOCONNECT 100
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A

plikacja mobilna ViCare App umożliwia Użytkownikowi obsługę instalacji ogrzewania przez Internet. Graficzny
interfejs użytkownika aplikacji ViCare
umożliwia całkowicie intuicyjną obsługę.
Automatyczne oszczędzanie energii
System pomyślany jest do obsługi jednego urządzenia grzewczego za pomocą
prostych komend. Jednym ruchem palca wybiera się pożądaną temperaturę
pomieszczenia, a jednym dotknięciem
np. przełącza się z normalnego trybu
ogrzewania na „Party” („Ciepło przez
całą noc”). Przy wychodzeniu z domu
wystarcza też jedno polecenie, aby przestawić ogrzewanie na niższą temperaturę, oszczędzając w ten sposób energię.
Jeśli chcemy programować różne okresy ogrzewania w poszczególne dni, to
zapewne docenimy funkcję asystenta
czasów łączeniowych. Osobny przycisk
na ekranie startowym wyświetla przydatne wskazówki dotyczące możliwości zaoszczędzenia energii.

Stan instalacji zawsze
pod kontrolą
Użytkownik może jednym rzutem oka
ocenić, czy wszystkie parametry instalacji grzewczej są poprawne, czyli
pozostają w tzw. zielonym obszarze,
który oznacza poprawne działanie instalacji. Żółte pole sygnalizuje zbliżający się termin przeglądu, a przy kolorze
czerwonym wyświetlany jest automatycznie kontakt do firmy Viessmann lub
jej Partnera, ponieważ instalacja zgłasza
usterki w pracy. Konieczne jest w tym
celu uprzednie wprowadzenie danych
kontaktowych Partnera serwisowego.
O powierzeniu zdalnego monitoringu
instalacji poprzez specjalnie w tym
celu opracowaną aplikację mobilną Vitoguide zdecydować musi oczywiście
sam użytkownik.
Moduł WLAN Vitoconnect 100
Moduł WLAN Vitoconnect 100 stanowi
interfejs pomiędzy kotłem grzewczym
a aplikacją mobilną ViCare. Moduł przy-

łącza się przewodem, bezpośrednio do
regulatora Vitotronic. Bramka o wymiarach dziesięć na dziesięć centymetrów
przewidziana jest do montażu naściennego. Moduł przyłącza się do Internetu
i rejestruje w trybie plug & play. Wystarcza w tym celu zeskanowanie smartfonem załączonego kodu QR. Vitoconnect
100 jest kompatybilny z urządzeniami
mobilnymi, z systemami operacyjnymi
od iOS 8.0 i Android 4.4. Kontrolki LED
sygnalizują wymianę danych pomiędzy
regulatorem kotła a Internetem ułatwiając diagnozę podczas uruchomienia.
ViCare obsługuje również już istniejące instalacje grzewcze Viessmann
Większość gazowych i olejowych kotłów grzewczych z regulatorami firmy
Viessmann typu Vitotronic, instalowanych od roku 2004 można teraz komfortowo, łatwo, szybko i z dowolnego
miejsca obsługiwać online przy pomocy
aplikacji ViCare.

DIGITALIZACJA

Aplikacje firmy Viessmann
stwarzają nowe możliwości
obsługi instalacji nie tylko
przez użytkownika ale także
przez firmy ser wisowe czy
instalacyjne

 podpisanie umowy serwisowej
Viessmann na obsługę instalacji za
pomocą Vitoguide i zlecanie corocznych przeglądów* okresowych firmie
Viessmann po 12-, 24-, 36-miesiącach pracy urządzenia
 wybór firmy Viessmann jako
Partnera Serwisowego w aplikacji
ViCare
Firma Viessmann przekazuje Klienta
(zleca usługę) do współpracujących firm
partnerskich i serwisowych.
Narzucony z góry wpis (wybór Viessmann) ma służyć do celów statystycznych i marketingowych (wzmocnienie
wizerunku marki oraz bezpieczeństwo)
ma stanowić wsparcie dla współpracujących FP i FS.
Ciepło i poczucie bezpieczeństwa
 Na pierwszy rzut oka widać, czy
wszystko z Twoją instalacją jest
w porządku.
K
 olor żółty informuje o zbliżającym
się terminie przeglądu
C
 zerwony kolor oznacza wystąpienie
zakłócenia w pracy urządzenia
Oszczędność kosztów
Proste ustawianie przyjemnych temperatur – a pod nieobecność w domu
oszczędzanie kosztów
P
 rosta i komfortowa obsługa instalacji grzewczej
Z
 aprogramowanie dziennego cyklu
pracy ogrzewania, automatycznie
oszczędza koszty energii
U
 stawianie podstawowych funkcji
jednym dotknięciem
Zupełna beztroska
Bezpośrednie połączenie z fachowcem
– na wszelki wypadek

W
 ystarczy wpisać odpowiednie dane
kontaktowe
S
 zybka i skuteczna pomoc – firma
Viessmann lub jej Partner ma dostęp
do wszystkich ważnych informacji
 Pakiet pełnej beztroski w kwestii bezpieczeństwa i serwisu
Program +1 rok gwarancji z ViCare
Z dniem 10.04.2017 firma Viessmann
rozpoczęła kampanię dla Klientów Końcowych Program +1 rok gwarancji z ViCare.
Użytkownik końcowy może pozyskać
dodatkowy rok gwarancji przy spełnieniu następujących warunków:
 posiadanie kotła Vitodens 2xx-W, Vitocrossal 300 do 60 kW lub pompy ciepła Vitocal 2xx/3xx zakupionych wraz
z urządzeniem Vitoconnect
p
 osiadanie smartfonu z applikacją
ViCare
p
 osiadanie instalacji wykonanej
według wytycznych firmy Viessmann

Kontakt z użytkownikiem następuje
po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.viessmann.pl.
Wypełniony formularz trafia do opracowania do Pani Sylwii Płonki (plns@viessmann.com) a Użytkownik otrzymuje
listownie umowę opieki nad instalacją.
Po podpisaniu i odesłaniu umowy, odpowiednie adnotacje trafiają do bazy
zarejestrowanych urządzeń a instalacja
Klienta może być od tego momentu
nadzorowana przez Serwis Viessmann
za pomocą narzędzia Vitoguide.

*) koszt przeglądu uzależniony jest od typu urządzenia i wyniesie:
Vitodens:

320 netto

Vitocrossal:

380 netto

Vitocal:

420 netto

cena zawiera koszty wykonania usługi oraz dojazdu
do instalacji do 50 km.
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Zakład Produkcyjny Viessmann
Technika Grzewcza w Legnicy

P

rodukty sygnowane logo Viessmann zanim trafią do ostatecznego odbiorcy muszą spełniać najwyższe
standardy jakości. Dążenie do doskonałości i tworzenie właściwego klimatu
jest cechą całego przedsiębiorstwa,
w myśl motto: „climate of innovation”.
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Zakład Produkcyjny Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. w Legnicy,
został utworzony na terenie LSSE
w 2000 roku. Obecnie produkuje kogeneratory energii oraz podzespoły do
urządzeń techniki grzewczej – szafy
i moduły sterownicze, rury miedziane
i wiązki kablowe. Zakład zatrudnia ok.
sześciuset pracowników w wydziałach
produkcyjnych i związanych z produkcją
jak również w Centrum Badawczo-Rozwojowym Viessmann.
Viessmann Technika Grzewcza
Sp. z o.o.
Na rynkach międzynarodowych technika
grzewcza firmy Viessmann jest synonimem wysokiej kompetencji technicznej i najwyższych standardów jakości.
Decydują o tym nie tylko niezawodna,
ekonomiczna i proekologiczna technologia czy komfort użytkowania, ale przede
wszystkim wykwalifikowana kadra zakładów produkcyjnych.
Kim jesteśmy?
Zakład Produkcyjny Viessmann Technika
Grzewcza Sp. z o.o. w Legnicy istnieje
od 2000 roku. Obecnie zakład posiada
zróżnicowane technologicznie i nowoczesne linie produkcyjne wytwarzające
zarówno podzespoły do urządzeń grzew-

czych marki Viessmann, takie jak: okablowanie, wiązki kablowe, szafy i moduły
sterownicze, orurowanie miedziane oraz
gotowe produkty: kogeneratory skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej oraz
sprzęgła hydrauliczne. Na terenie WPT
we Wrocławiu posiadamy Centrum Badawczo-Rozwojowe Viessmann, które
zajmuje się przygotowaniem i wdrożeniem oprogramowania do sterowania
i komunikacji dla wszystkich urządzeń
grupy Viessmann. Nasi pracownicy znajdują zatrudnienie na liniach produkcyjnych oraz w działach pozaprodukcyjnych:
badawczo-rozwojowym, konstrukcji, jakości i rozwoju produktu, logistyki materiałowej, planowania i sterowania produkcją, inżynierii przemysłowej, zarządzania
zmianą, utrzymania ruchu, controllingu,
księgowości i personalnym.
Nowoczesna technologia, nowoczesny system produkcji
Wysokie kwalifikacje pracowników Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o to

dla nas warunek realizacji nowoczesnego systemu produkcyjnego Vitotop
opartego na zasadzie ciągłego doskonalenia oraz procesach synchronicznych.
Wyrazem tego jest również promowanie i motywowanie samych pracowników do zgłaszania ulepszeń w miejscu
pracy.
Niezbędnym elementem wysokiej
efektywności i jakości produktów jest
nowoczesny i wyspecjalizowany park
maszynowy, który wciąż rozwijamy
i optymalizujemy tak, aby nasze urządzenia produkcyjne mogły być wykorzystywane w najbardziej efektywny
sposób. Dzięki temu możemy również
unikać nieplanowanych przestojów.
Nasz jedyny zakład produkcyjny w Polsce dysponuje następującymi certyfikatami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2015,
ISO 50001:2011

Z ŻYCIA FIRMY

R&D Wrocław
jako ośrodek realizujący projekty
digitalizacji w firmie Viessmann

Pracownik centrum przy pracy nad Vitotrol Plus App.

W

rocław – stolica Dolnego Śląska
a jeszcze niedawno, bo zaledwie
rok temu, dodatkowo Europejska Stolica Kultury – urósł do rangi jednego z najważniejszych ośrodków IT w Polsce,
gdzie swoje siedziby mają największe
światowe firmy z sektora rozwoju oprogramowania i zarządzania usługami, jak
IBM, Google, Nokia, Volvo, Dolby.
W 2013 roku również Viessmann postanowił stworzyć w tym mieście swoje
centrum R&D, którego głównym celem była od pierwszych dni realizacja
projektów IT, związanych z digitalizacją
zarówno firmy, jak i jego portfolio. Lokalizacje wybrano nie tylko ze względu na
sąsiedztwo największych graczy rynku
IT, ale również ze względu na bardzo
mocne zaplecze akademickie w postaci
choćby Politechniki Wrocławskiej czy
Uniwersytetu Wrocławskiego, które co
roku oferują świetnie wyedukowanych
studentów gotowych do podjęcia pracy
w najnowszych technologiach IT.
Po 4 latach dynamicznego rozwoju
i zdobywania doświadczenia, Centrum
znacząco się rozwinęło zarówno pod
względem zatrudnienia, jak i skali realizowanych projektów. Dzisiaj w naszym
zespole spotkamy ponad 90 inżynierów
z obszaru rozwoju i testowania oprogramowania, którzy realizują projekty
od poziomu sterowników dla wyświetlaczy dotykowych w najnowszych
kotłach oraz dla urządzeń sieciowych
umożliwiających dostęp do Internetu,
poprzez zaawansowane rozwiązania
serwerowe i aplikacyjne wchodzące
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Zaangażowany młody zespół z Wrocławia tworzy
aplikacje mobilne, dzięki którym Viessmann wchodzi
w tr wałe interakcje z użytkownikami.

w skład tzw. chmury Viessmann, aż po
aplikacje mobilne ułatwiające codzienne życie użytkownikom domowym lub
prace serwisantom obsługującym urządzenia Viessmann.
W związku z szybko postępującą digitalizacją branży techniki cieplnej i chłodniczej, aspekty komfortu obsługi danego
urządzenia poprzez panel dotykowy,
możliwości podłączenia go do Internetu i jego zdalnej obsługi nabierają coraz
większego znaczenia, stąd coraz to
nowe wyzwania stawiane przed młodą
drużyną we Wrocławiu.
Ponadto klienci poza samym urządzeniem Viessmann interesują się również
powiązanymi z nim usługami, które
przykładowo mogą mu pomóc jeszcze efektywniej zarządzać zużywaną

energią. To kolejny obszar, gdzie zdolni
programiści i testerzy oprogramowania
mogą zainicjować a później zrealizować projekty w najnowszych technologiach. Bo tego właśnie oczekujemy
od naszych pracowników – nie tylko
znajomości nowoczesnych języków
i metod programowania oraz zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych
rozwiązań, ale również ich kreatywności i chęci do tego, aby współtworzyć
tę wielką przemianę firmy Viessmann
w erze digitalizacji.
Viessmann, tworząc we Wrocławiu
Centrum R&D, w znacznym stopniu
wzmocnił swój potencjał w obszarze
rozwiązań IT i możemy być pewni, że
jeszcze wielokrotnie będziemy słyszeć
o osiągnięciach zmotywowanej i energicznej drużyny z Dolnego Śląska.

Akademia = wiedza i doświadczenie
„Szukasz pracy – zdobądź zawód” – Viessmann od 25 lat w Polsce
inwestuje w młode pokolenie

D

bałość o wysokie standardy usług
wykonywanych przez polskie rzemiosło, kompetencja, solidność i dokładność stają się dziś marką, elementem wyróżniającym firmy.
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Firma Viessmann w swojej działalności
edukacyjnej odebrała statuetkę Ministerstwa Gospodarki „Uhonorowanie
przedsiębiorstw, instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w promowanie kształcenia zawodowego, efektywną współpracę z przedsiębiorstwami
i wdrażanie wśród uczniów ducha przedsiębiorczości”.
„Każdego dnia korzystamy z naszej
wiedzy i z entuzjazmem pracujemy, aby
realizować oczekiwania naszych Klientów i Inwestorów. Nie zapominamy przy

tym o grupie najmłodszych – studentach i uczniach szkół zawodowych, dla
których branża OZE to przyszłość i dobry kierunek” – powiedział odbierający
wyróżnienie Dawid Pantera, Menadżer
Akademii Viessmann.
„Dzięki specjalnym szkoleniom dajemy szerokie możliwości zastosowania
umiejętności w praktyce. Poza kompleksową ofertą szkoleń branżowych
i produktowych Akademia Viessmann
poświęca uwagę i kształci młodych ludzi do pracy w zawodzie.
Bardzo liczymy na młode pokolenie.
Dalej będziemy wspierać w zapewnieniu praktyk i stażów zawodowych. Z tą
myślą od 2003 oferujemy kompleksową
formę kształcenia w Szkole Nowocze-

snych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann oraz w Technikum Urządzeń
i Systemów Energetyki Odnawialnej we
Wrocławiu – www.viessmann.edu.pl” -–
powiedział Dawid Pantera.

AKADEMIA

Nowe funkcjonalności na stronie
Akademii Viessmann

C

iągłe dopasowanie oferty szkoleniowej Akademii Viessmann do wymagań stawianych przez zmieniający się
rynek branży oraz opinie pozostawiane
przez uczestników w ankietach wypełnianych po szkoleniach skłoniły nas do
przygotowania nowych funkcjonalności
na stronie www.viessmann-szkolenia.pl.
Prezentujemy nowe rozwiązanie, które umożliwi zgłoszenie uczestnictwa
w szkoleniu z danej tematyki pomimo, iż
termin danego szkolenia nie został jeszcze ustalony. Dzięki temu nie zostawiamy
instalatora bez informacji, ale umożliwimy pozostawienie danych i zaplanowanie
szkolenia w dogodnym terminie.

Szkolenie na zapotrzebowanie
Moduł „Szkolenia na zapotrzebowanie” udostępniony został na stronie
www.viesmann-szkolenia.pl w kalendarzu szkoleń przy każdym szkoleniu.
Jeżeli w kalendarzu szkoleń nie znajduje się termin na dane szkolenie lub
też terminy zaplanowane odpowiadają
oczekiwaniom instalatorów, to wypełniając formularz zgłoszeniowy dane
instalatora trafiają do bazy osób zainteresowanych danym typem szkolenia.
Dodatkowo podczas wypełniania danych istnieje możliwość wyboru wielu
lokalizacji, w których uczestnik może
wziąć udział.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy
dane instalatora trafiają do bazy osób
chętnych do udziału w danym typie szkolenia.
W przypadku zainteresowania szkoleniem większej ilości chętnych zostanie
zaplanowany termin szkolenia, o czym
osoby zainteresowane zostaną automatycznie poinformowane. Dzięki temu
wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom
instalatorów, tym samym kierunkując działanie Akademii Viessmann na
konkretne obszary zapotrzebowania
na szkolenie. Funkcjonalność udostępniona została kilka dni temu i już
otrzymaliśmy 6 zgłoszeń na szkolenia,
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Suwak doborowy
instalacji opalanej
gazem

Suwak doborowy
instalacji opalanej
olejem
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co wskazuje, że taka funkcjonalność
jest potrzebna, a tym samym mamy
informację odnośnie tematyki obecnie
interesującej instalatorów.

Drugi suwak umożliwia określenie przepływu oleju opałowego, jak również
dobór wielkości dyszy do palnika olejowego.

Suwaki doborowe
Druga nowość na stronie www.viessmann-szkolenia.pl znajduje się w zakładce „Materiały Edukacyjne”. Znajdziemy tam dwa nowe suwaki doborowe.
Suwaki zostały zrealizowane na prośbę
jednego z naszych kolegów (LecM).
Otrzymując informacje od Was jesteśmy
w stanie lepiej dopasować działania Akademii w oczekiwanym kierunku.

Suwaki również działają na smartfonach, na których wystarczy obrócić
ekran poziomo i mieć dostęp do materiałów z każdego miejsca.

Pierwszy suwak dotyczy instalacji opalanej gazem ziemnym, gdzie na podstawie
mocy urządzenia oraz szacowanej sprawności możemy określić przepływ gazu, co
pomoże w określeniu warunków zamówieniowych u dostawcy paliwa.

Udostępnienie suwaków doborowych
w wersji elektronicznej umożliwi w bardzo prosty sposób oszacowanie zużycia
energii przez palniki gazowe i olejowe. Mamy nadzieję, że przygotowane nowości na
stronie Akademii Viessmann przyczynią
się do lepszego dopasowania funkcjonowania Działu oraz spowodują, że strona
www.viessmann-szkolenia.pl będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Akademia Viessmann

Suwaki również funkcjonują na
smartfonach, co umożliwia szybki
i wygodny dostęp do informacji

REFERENCJE

Kotly.pl – branżowa platforma
dialogu rynkowego
Kotly.pl – portal na miarę potrzeb

K

otly.pl to portal, który porusza zagadnienia związane z nowoczesnymi systemami grzewczymi. Nie skupia
się jednak tylko na nich. Serwis systematyzuje również wiedzę na temat
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Omawia kwestie związane
z modernizacją budynków oraz instalacji grzewczych.
Portal kotly.pl skierowany jest do każdego, kto planuje budowę domu, zakup,
montaż lub też wymianę urządzenia
grzewczego i szuka rzetelnych informacji podanych zwięźle, bez zawiłych
opisów oraz skomplikowanych sformułowań. Poruszane tematy opisywane są
w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, w tym również dla osób, którym
branża grzewcza jest zupełnie obca.
Dzięki temu każdy laik będzie mógł zyskać wiedzę przydatną w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów nie
tylko odnośnie instalacji grzewczych
w budynku.
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Firma Viessmann jest patronem ser wisu
Pomysły na tematy artykułów czerpane
Kotly.pl to portal, który porusza zagadnienia
związane z nowoczesnymi systemami
www.kotly.pl
są
często
z
fanpage’u
kotly.pl
na
Facegrzewczymi. Nie skupia się jednak tylko na nich. Serwis systematyzuje również wiedzę na
booku,
który na chwilę
obecną skupia
temat
budownictwa
energooszczędnego
i pasywnego. Omawia kwestie związane z
modernizacją
oraz instalacji
ponad 8500budynków
użytkowników.
To onigrzewczych.
poPortal
kotly.pl
skierowany jest do
każdego kto planuje budowę domu, zakup, montaż lub też
ruszając
w komentarzach
i dyskusjach
wymianę urządzenia grzewczego i szuka rzetelnych informacji podanych zwięźle, bez
różne tematy stają się inspiracją dla
zawiłych opisów oraz skomplikowanych sformułowań. Poruszane tematy opisywane są w
nowo prosty
powstających
tekstów.
Na w
porsposób
i zrozumiały
dla każdego,
tym również dla osób, którym branża grzewcza
sąprzydatną
zagadnienia
jest zupełnie obca. Dzięki temu każdy laik będzie talu
mógłwyjaśniane
zyskać wiedzę
w sporne
podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów nie
tylko
instalacji
grzewczych w
oraz
te,odnośnie
które budzą
zainteresowanie
budynku.
i wątpliwości użytkowników fanpage’u
Pomysły na tematy artykułów czerpane są często z fanpage'u kotly.pl na Facebooku, który
kotly.pl. W ten sposób odpowiada on na
na chwilę obecną skupia ponad 8500 użytkowników. To oni poruszając w komentarzach i
potrzeby
czytelników
i pozwala
odnaleźć
dyskusjach różne tamty stają się inspiracją dla nowo
powstających
tekstów.
Na portalu
odpowiedzi
na nurtujące
ich pytania.
wyjaśniane są zagadnienia sporne oraz te, które budzą
zainteresowanie
i wątpliwości
użytkowników fanpage'u kotly.pl. W ten sposób odpowiada on na potrzeby czytelników i
pozwala odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Portal kotly.pl nie koncentruje się jedyPortal kotly.pl nie koncentruje się jedynie na zagadnieniach teoretycznych. Na
nie na zagadnieniach teoretycznych. Na
łamach serwisu znaleźć można również zakładkę „Klub ambasadora marki”, gdzie
łamach
serwisu
znaleźć
można również
prezentowane są historie inwestorów, którzy zaufali
marce
Viessmann.
W wywiadach
zakładkę
„Klub ambasadora
marki”, gdzie
dzielą się oni swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami
dotyczącymi
eksploatacji
systemów grzewczych bazujących na urządzeniach
firmy Viessmann:
prezentowane
są historie inwestorów,
którzy zaufali marce Viessmann. W wywiadach dzielą się oni swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi
eksploatacji systemów grzewczych bazujących na urządzeniach firmy Viessmann:

Klub ambasadora marki na www.kotly.pl/klub-ambasadora-marki

Dom przemyślany w detalach
Dom pana Damiana to jego własny
projekt. I nie ma co ukrywać – jest
dopracowany w najmniejszych szczegółach. Wykonano go z dużą dbałością
o detale, zastosowano dobrą izolację,
nowoczesne materiały i innowacyjny
system ogrzewania.
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Na czym opiera się instalacja grzewcza w Pana domu?
Do ogrzewania domu i przygotowania
ciepłej wody użytkowej wykorzystuję
powietrzną pompę ciepła typu split
Vitocal 222S firmy Viessmann. W całym
domu mam zamontowane ogrzewanie
podłogowe. W sezonie grzewczym
utrzymuję temperaturę w budynku na
poziomie 21,5°C. Pompa pracuje bardzo cicho, jej praca jest dla nas niezauważalna.
Jakie są koszty ogrzewania?
Przez cztery sezony zużyłem 9600 kW
prądu. W okresie letnim ciepła woda
miesięcznie kosztuje mnie ok. 30 zł.
W pierwszy sezonie zapłaciłem 1400 zł,
ale tylko dlatego, że robiłem wygrzew
jastrychu. W pozostałych latach płaciłem za ogrzewanie i ciepłą wodę około
1300 zł za sezon.
To bardzo dobry wynik, a ile
metrów Pan ogrzewa?
Cały dom ma 300 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 240 m2.
Oczywiście spodziewam się, że podczas ciężkich zim rachunek za energię
elektryczną może być wyższy, jednak
myślę, że wzrośnie o około 30 zł. Nadal to będzie bardzo dobry wynik. Aby
go osiągnąć, wszystkie elementy domu musiały być dobrze zaplanowane.
Z mojego doświadczenia wynika, że
jeśli chcemy wyciągnąć z pompy mak-

Indywidualny projekt domu Pana Damiana

simum, to po pierwsze musimy ją odpowiednio dobrać do domu. Instalator,
który będzie dobierał urządzenie powinien wiedzieć, w jaki sposób będzie
ocieplony dom. Do tej pory jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Nie
miałem sytuacji, żeby pompa mi zamarzła, co więcej nie uruchomiła się ani razu grzałka. Dodam jeszcze jedną ważną
rzecz – aby pompa ciepła i ogrzewanie
podłogowe funkcjonowały skutecznie,
potrzebna jest odpowiednia wylewka.
Musi to być anhydryt, a nie żaden beton. Anhydryt to materiał, który bardzo
szybko oddaje ciepło i moim zdaniem
taka podłoga doskonale współpracuje
z pompą ciepła.
Dlaczego akurat Viessmann?
Zaczynając budowę domu zakładałem,
że będę miał nowoczesną kotłownię
węglową. Jednak w trakcie budowy
spotkałem się z panem Grzegorzem
z firmy Roboterm, który zaraził mnie
ideą pompy ciepła Viessmann. Począt-

kowo podchodziłem do tematu jak do
jeża, ponieważ nie wiedziałem za dużo na temat pomp. Ale od czego jest
internet, prasa branżowa. Przeanalizowałem koszty. Wyceniłem kotłownię
węglową i ogrzewanie oparte o pompę
ciepła. Nowoczesna kotłownia węglowa nie była dużo tańsza od pompy. Za
kotłownię opartą na kotle węglowym
dwukomorowym z podajnikami musiałbym zapłacić ok. 27 000 zł, a za instalację z pompą ciepła Viessmann ok.
33 000 zł. Różnica to mój wkład w ekologię i kupienie sobie komfortu związanego z bezobsługowością. Zresztą dzięki temu, że zrezygnowałem z kotłowni
nie muszę martwić się o składowanie
paliwa, mam też większy garaż.
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Tanie ogrzewanie z pompą ciepła
Razem z firmą Inside – wykonawcą systemów opartych na urządzeniach marki
Viessmann odwiedziliśmy mieszkańców Wielkopolski, którzy zdecydowali
się na montaż energooszczędnych urządzeń grzewczych w swoich domach.
Należy do nich m.in. Pani Aurela – właścicielka domu ogrzewanego pompą
ciepła w Zalesowie koło Poznania.
Jaka pompa ciepła została zamontowana w Państwa domu?
Postawiliśmy na gruntową pompę ciepła
Vitocal 300-G. Dolne źródło pompy ciepła wykonane jest na dwóch odwiertach.
W całym budynku zainstalowane jest
ogrzewanie podłogowe, najlepiej współpracujące z niskotemperaturowym źródłem ciepła, jakim jest pompa. W domu
dodatkowo zamontowany został kominek (bez płaszcza wodnego), który
wspomaga pracę pompy ciepła. Gdy
palimy w kominku pompa ciepła w zasadzie ogrzewa głównie pomieszczenia
na poddaszu, gdyż ciepło z kominka wystarcza do ogrzania parteru.

Dom Pani Aureli, w którym instalację
grzewczą wykonał Salon Firmowy INSIDE
z Poznania

Dlaczego zdecydowali się Państwo
na ogrzewanie domu pompą ciepła?
Od początku wiedzieliśmy, że nasz dom
będziemy ogrzewać właśnie pompą
ciepła. Mimo możliwości podłączenia
budynku do sieci gazowej, nie wykonaliśmy przyłącza. Postanowiliśmy z niego
zrezygnować na rzecz gruntowej pompy ciepła Viessmann. Mąż ponad 20 lat
pracuje w Niemczech, gdzie te urządzenia grzewcze są stosowane od dawna.
Podpatrzył sprawdzone rozwiązania
i postanowiliśmy przenieść je na nasz
grunt. Jak się okazało była to słuszna
decyzja, czego najlepszym dowodem
są nasze rachunki za ogrzewanie.
Jak przedstawiają się koszty ogrzewania Państwa domu?
Nasz dom ma 160 m2 powierzchni
użytkowej. Budynek był już użytkowany przez trzy sezony grzewcze. Koszt
użytkowania pompy ciepła wyniósł nas
900 zł. To cena jaką zapłaciliśmy za te
trzy sezony grzewcze.
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Instalacja z pompą ciepła Vitocal 300-G
i stacją uzdatniania wody Aquahome

To bardzo dobry wynik. Co jest sekretem tak niskich kosztów ogrzewania?
Oczywiście wybór dobrego urządzenia grzewczego i dobrze zaplanowana
instalacja. Jednak ogromne znaczenie
ma również porządne ocieplenie domu i wyeliminowanie mostków cieplnych. Celowo zrezygnowaliśmy m.in.
z balkonu, aby wyeliminować miejsca
nadmiernej ucieczki ciepła z domu.
Zastosowaliśmy też 3-szybowe energooszczędne okna, wykonaliśmy tzw.
„ciepły montaż”. W pomieszczeniach
utrzymujemy temperaturę 21–22°C. To
m.in. dzięki tym rozwiązaniom uzyskujemy tak niskie koszty ogrzewania domu.

h

Budynek elektrociepłowni
w Z.M Sokołów S.A
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Gazowa elektrociepłownia
kondensacyjna
W Sokołowie Podlaskim

O

ddana do eksploatacji w 2016 r.
gazowa elektrociepłownia kondensacyjna dla SOKOŁÓW S.A. pracująca
w technologii wysokosprawnej kogeneracji to jeden z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie
obiektów energetycznych dla przemysłu
spożywczego w Europie. Elektrociepłownia produkuje dla potrzeb zakładu
energię elektryczną, parę wodną nasyconą i ciepłą wodę dla potrzeb produkcji.
W części kogeneracyjnej zainstalowane

Stanisław
Wierzbicki
Jacek Wargacki
zostały
dwa agregaty
kogeneracyjne
Wiceprezes Zarzadu
Dyrektor Spółki
firmy Dresser-Rand. Agregaty te oprócz
ds. Produkcji i Rozwoju
ds. Inwestycji i Techniki

energii elektrycznej produkują parę
wodną nasyconą i ciepłą wodę dla potrzeb produkcji. W części kotłowej zainstalowane są trzy kotły parowe firmy
Viessmann typ Vitomax 200 o wydajno-

ści po 7 t/h każdy. Kotły wyposażone są
w palniki gazowe firmy Weishaupt i automatykę kotłową firmy Gestra.
Zarówno agregaty kogeneracyjne jak
i kotły pracują w technologii kondensacji spalin. T
 emperatura spalin w kominie
poniżej 70°C.
Parametry elektrociepłowni:
 Moc elektryczna 2 MW
 Moc cieplna 18 MW
 Sprawność elektryczna 42%
 Sprawność ogólna 98%
 Produkcja energii elektrycznej do 2 MW
 Produkcja pary wodnej nasyconej
8 bar do 22 t/h

Produkcja ciepłej wody na potrzeby
produkcji 87°C do 100 m3/h
 Wartość inwestycji około 15 mln PLN.

Generalny projektant
i wykonawca
Energotechnika sp. z o.o. to firma z 30-letnim doświadczeniem. Jej kapitał to
ludzie, którzy odważnie i z pasją wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne służące ochronie środowiska.

GAZOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA KOND
w Sokołowie Podlaskim
Na początku lat 90 ubiegłego wieku
Energotechnika, wspólnie z firmą Viessmann i Biurem Projektów Bistyp-Tech,
wytyczyła standardy techniczne ciepłowni gazowych i olejowych w Polsce.
Firma zmodernizowała ponad 140 obiektów energetycznych, zbudowała ponad
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Hala kotłów – widok ogólny
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60 nowych kotłowni i elektrociepłowni
oraz 25 instalacji ochrony środowiska
i 9 kompletnych systemów cieplnych
miast. Od początku 2000 r. Energotechnika wdraża nowe standardy techniczne
w kogeneracji gazowej. Jej najbardziej
zaawansowane technologicznie instalacje to Wioska Energetyczna w Uniejowie, będąca połączeniem Geotermii
Uniejów z wybudowaną przez firmę
elektrociepłownią gazową oraz elektrociepłownia zakładowa dla SOKOŁÓW S.A. w Sokołowie Podlaskim.
Współpraca z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz najnowocześniejszym w Europie Centrum Badawczym
Silników Gazowych w połączeniu z bogatym doświadczeniem Biura Projektowego Bistyp-Tech umożliwia realizację
elektrociepłowni gazowych pracujących
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, osiągających sprawność ogólną
do 98%.

Kotły Vitomax HS 7 t/h 8 bar

Agregat kogeneracyjny prod.Dresser-Rand o mocy 1 MWel

Inwestor
SOKOŁÓW S.A. to lider i najbardziej
rozpoznawalna marka w branży mięsnej
w Polsce, znana i ceniona za granicą.
Do najsilniejszych marek spółki należą
Sokoliki, Gold, Uczta Qulinarna, Naturrino, Darz Bór.
Główna siedziba spółki znajduje się
w Sokołowie Podlaskim. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Sokołowie
Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy,
Czyżewie, Jarosławiu i Tarnowie. Spółka posiada również biuro w Warszawie.
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Grupa SOKOŁÓW S.A. od lat jest prekursorem zmian i wyznacza nowe standardy w branży przetwórstwa mięsnego. Do produkcji wykorzystuje surowce
najwyższej jakości, w dużej części pozyskiwane w ramach programów współpracy z hodowcami. Produkcja odbywa
się zgodnie z wymaganiami uznanych
międzynarodowych standardów IFS
oraz BRC. Wszystkie zakłady posiadają
certyfikat ISO14001, potwierdzający
spełnianie najwyższych wymagań dotyczących środowiska.
SOKOŁÓW S.A. od lat zajmuje wysokie po
zycje w rankingach. Według
Rankingu Polskich Marek dziennika
Rzeczpospolita, marka Sokołów jest
najcenniejszą i najsilniejszą polską
marką w branży mięsnej. Marki produkowane w Grupie SOKOŁÓW zdobyły m.in. nagrodę „Ulubiona Marka”,
Godło „Teraz Polska”, Nagrodę Kupców
Polskich „Złoty Paragon” i „Przeboje
FMCG”. Firma została też wyróżniona
w ogólnoeuropejskim badaniu European Trusted Brands (Superbrands 2013,
2014, 2015/2016). Najnowsze marki,
„Naturrino” i „Uczta Qulinarna” zostały
nagrodzone Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Siedziba zarządu ZM Sokołów S.A

Z.M. Sokołów widok ogólny
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Dostawa 8 pomp ciepła
do hangaru śmigłowców 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

P

odlaska firma OPTIMA POLSKA
dostarczy do kompleksu wojskowego w Latkowie k/Inowrocławia 8 pomp
ciepła pozyskujących energię z wnętrza
ziemi. „Podpisanie kontraktu to sukces,
ponieważ konkurencja na rynku jest
bardzo duża. Nasza oferta na urządzenia
okazała się najkorzystniejsza tak z cenowego, jak i technologicznego punktu
widzenia” – ocenił właściciel OPTIMA
POLSKA Paweł Wyszyński. – „Dzięki
podpisanej umowie będziemy mogli
wykorzystać nasze doświadczenie oraz
potencjał na rynku odnawialnych źródeł energii dla potrzeb polskiej armii.
Realizacja inwestycji pozwoli wojsku
nie tylko zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na energię, ale przyczyni się
również do popularyzacji odnawialnych
źródeł energii w Polsce”.
Dostarczone przez podlaską firmę urządzenia, pompy typu solanka/woda firmy Viessmann, będą ogrzewać/chłodzić kompleks wojskowy w Latkowie
k/Inowrocławia wykorzystując bezpłatne – odnawialne – ciepło skumulowane
w gruncie. Gruntowe pompy ciepła są
skutecznym rozwiązaniem gwarantującym efektywne ogrzewanie oraz
oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń grzewczych.
Swoją pozycję na rynku energooszczędnych instalacji grzewczych zdobyły
ze względu na bardzo dobre parametry
eksploatacyjne i niezależność od zmian
temperatury zewnętrznej.
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Hangar remontowy dla śmigłowców 1.Brygady Lotnictwa
Wojsk Lądowych w Latkowie k/Inowrocławia

„Nasze urządzenia pomogą jednostce
wojskowej zaoszczędzić koszty. Dzięki
darmowej energii czerpanej z odnawialnego źródła – gruntu – będzie można
ogrzać hangar, a tym samym zminimalizować w znacznym stopniu wydatki.
Trudno wyobrazić sobie większą niezależność” – wyjaśnia Paweł Wyszyński.
Istniejąca od 16 lat podlaska firma
OPTIMA POLSKA prowadzi działalność
handlową i usługową na terenie całej
Polski. Chcąc zaoferować swoim klientom najnowsze rozwiązania energetyczne przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż
i montaż instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, m.in. pomp ciepła,
kolektorów słonecznych, czy ogniw foto-

woltaicznych. Firma wykonuje ponadto
odwierty geotermalne do pomp ciepła
nowatorską metodą GRD za pomocą
własnej wiertnicy Geodrill 4R.
Hangar remontowy dla śmigłowców
1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
został oddany do użytku w maju 2014
roku. Na lotnisku użytkowanym przez
56 Bazę Lotniczą powstało zaplecze
warsztatowo – magazynowe, pomieszczenia biurowe oraz hangar remontowy
mieszczący jednocześnie do sześciu
śmigłowców. Został on dostosowany
do obsługi śmigłowców Mi-24, W-3 Sokół i Mi-2, a w przyszłości również nowych śmigłowców wielozadaniowych,
które planuje zakupić MON.

Serwis i opieka techniczna – 24h

Serwis Viessmann
Zapewniamy bezpieczeństwo

Viessmann Serwis – kompleksowa obsługa Twojego urządzenia

M
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oment sprzedaży urządzenia
jest dla firmy Viessmann początkiem współpracy z Klientem. Jako lider
w zakresie nowoczesnych technologii
grzewczych, Viessmann wspiera swoich Klientów, oferując profesjonalną
obsługę na każdym etapie współpracy – począwszy od wyboru systemu
grzewczego, poprzez jego zakup, aż po
długoletnią eksploatację.
.
Serwis firmy Viessmann to rozbudowana sieć wsparcia oferowanego przez
profesjonalistów oraz ogromne zaplecze
techniczno – serwisowe. We wszystkich
naszych firmach serwisowych pracują
technicy przeszkoleni przez Viessmann.
Wszystkie punkty serwisowe są regularnie kontrolowane i poddawane certyfikacji.

Serwis Fabryczny – wiedza i doświadczenie
Infolinia TD24

Infolinia TD24 – 24 godziny, 7 Profesjonalnie
dni w tygodniu
przygotowani

konsultanci oraz doradcy techniczni są do
Partnerzy Serwisowi – ponadPaństwa
200 Firm
w całej Polsce
SERWIS FABRYCZNY
dyspozycji przez 24 godziny,
9
 pracowników Infolinii
dni w tygodniu.
Serwis Online – informacje w7 zasięgu
ręki Pomoc skierowana
1
 1na
pracowników
jest zarówno do użytkowników naszych
Oferta pozwala
korzystanie terenowych
z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomie
5

pracowników
biurowych
urządzeń, jak i instalatorów oraz serwinia urządzenia. Dotyczy urządzeń zakupionych przez Firmy Partnerskie od dnia 01.01.2015 r.
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Program Wydłużonej Gwarancji
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dającej odpowiednie, ważne uprawnienia,
 zarejestruj się w Strefie Klienta na stronie
(www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/),
 zgłoś chęć przystąpienia do Programu
przed upłynięciem 12 miesięcy od daty

Urządzenia objęte Programem:
– Vitodens 100-W 6,5 - 35 kW
– Vitodens 111- W 6,5 - 35 kW
– Vitodens 200-W 1,8 do 150 kW

strefa ukryta w kasecie
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bie niskie koszty i szybki czas reakcji.
Specjalnie przeszkoleni konsultanci
Infolinii mają gruntowną wiedzę
dotyczącą budowy, mechanizmów
działania oraz użytkowania urządzeń
grzewczych Viessmann. Dzięki temu
nasi Klienci mogą liczyć na szybką
i fachową poradę.
 Naprawa w siedzibie klienta. W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy
Infolinii organizują ich przyjazd do
Państwa w jak najkrótszym czasie.
 Partnerzy serwisowi. Korzystając z Viessmann Serwis w prosty sposób odnajdziesz namiar do Autoryzowanego
Partnera Serwisowego firmy Viessmann w swojej okolicy.
 Serwis Online. Czy szukałeś już potrzebnych
informacjiwydłuża
na naszej
stronie?
Regularna
konserwacja
okres
użytkowania
Państwa
instalacji grzewczej
i zapewJeżeli
nie, zachęcamy
do skorzystaniania
jej bezpieczne
działanie.
z narzędzii bezawaryjne
wchodzących
w skład
Tylko
w
taki
sposób
zastosowana
Serwisu Online Viessmannenergia
Serwis.
będzie wykorzystana efektywnie i przy niskiej
W przypadku ewentualnych dalszych
emisji substancji szkodliwych. Pozwala to
pytań, zapraszamy do kontaktu.
chronić środowisko naturalne i zaoszczędzić
na kosztach ogrzewania – i to przy niezmienionym komforcie ogrzewania i zaopatrzenia
w ciepłą wodę.

Rozumiemy złożoność potrzeb naszych
Klientów, dlatego utworzyliśmy Serwis firmy
Viessmann, który zapewnia szybkie rozwiązywanie
problemów
natwomiarę proKocioł
grzewczy,
palnik i oraz
układ szyte
regulacji
rzą
podobny
system, jakimbezproblemowe
jest na przykład
gramy
zapewniające
funksilnik
samochodu.
Gdyby Państwa
cjonowanie
naszych
urządzeńsamochód
– komentuje
miał za sobą takie same okresy eksploatacji
Klaudiusz Wnęczak.
jak kocioł grzewczy, to rocznie przejeżdżałby
100 000 kilometrów. Przy czym dla każdego

posiadacza samochodu osobowego jest
oczywiste, że w regularnych odstępach
czasu pojazd należy poddawać odpowiedniej konserwacji. Dlatego Państwa instalacja
grzewcza, podobnie jak i samochód, musi być
konserwowana co najmniej raz w roku.

Regularna konserwacja zapewnia
efektywne zużycie energii – co
z kolei przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego i pozwala
na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania.

Program Instalator
dialog z profesjonalistami
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Ś

cisła współpraca między firmą
Viessmann a specjalistami stanowi
już wieloletnią tradycję. Autoryzowani
Instalatorzy Viessmann mają dostęp
do kompletnej oferty, serwisu 24-godzinnego, dysponentów technicznych,
opiekunów i doradców merytorycznych
– to ułatwia im szybkie zdobycie wiedzy i narzędzi, żeby pomóc klientowi.
Instalatorzy mają również możliwość
uczestniczenia w kursach i szkoleniach
Akademii Viessmann – to poprawia ich
kompetencje zawodowe. Wsparcie obejmuje również pomoc w działaniach marketingowych. Specjaliści mogą liczyć na
wsparcie ze strony blisko 300 dystrybutorów zewnętrznych współpracujących
z Viessmann – w sposób szybki, kompetentny i bez zbędnej biurokracji.
Program Instalator
Program Instalator to program lojalnościowy firmy Viessamann, który od
2014 roku skupia najlepszych instalatorów z całej Polski.

Udział ponad 2500 uczestników w Rodzinnym Pikniku Instalatora 2016, w większości
członków Programu Instalator, przeszedł
nasze najśmielsze oczekiwania! Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
naszych spotkań!

Z ŻYCIA FIRMY
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Program Instalator od lat ceniony jest
za przejrzyste zasady członkostwa oraz
indywidualne podejście do firm instalacyjnych. Budowana przez lata renoma
Programu niewątpliwie przyczyniła się
do ogromnego zainteresowania Programem podczas ostatnich Targów Instalacje 2016. Stoisko firmowe Viessmann
odwiedziło ok. 3000 osób, z czego
prawie jedna trzecia targowych gości
zainteresowana była właśnie przystąpieniem do Programu Instalator. Tym
z Państwa, którzy już przystąpili do Programu DZIĘKUJEMY!
Przypominamy: Wszelkich informacji jakie korzyści niesie dla Państwa uczestnictwo w Programie udzielą Państwu
Doradcy Handlowi Viessmann.

Grupa Klientów
przedstawicielstwa
we Wrocławiu
w towarzystwie
Muflona, maskotki Dusznik i ME
w Dusznikach

Mistrzostwa Europy
w Biathlonie
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F

irma Viessmann od lat aktywnie
wspiera dyscypliny sportów zimowych: saneczkarstwo, bobsleje, narciarstwo, biathlon, biegi i skoki narciarskie.
Sporty zimowe idealnie odpowiadają sezonowości produktów Viessmann i wpisują w skojarzenia związane z marką.
Firma wspiera również sportowe talenty – od sezonu 2014/2015 sponsoruje
Weronikę Nowakowską, polską biathlonistkę.

Viessmann sponsorem Mistrzostw
Europy w Biathlonie
Jesteśmy silnie obecni w Polsce już
od 25 lat, a sport w naszej strategii
sponsoringowej od początku odgrywa ważną rolę. Marka Viessmann jest
mocno kojarzona ze sportami zimowymi, dzięki długoletniemu sponsoringowi dyscyplin: saneczkarstwo, bobsleje,
narciarstwo, biegi i skoki narciarskie
oraz biathlon. Sporty zimowe idealnie
odpowiadają sezonowości produktów
Viessmann i wpisują w skojarzenia
związane z marką.

Jako wiodący przedstawiciel branży
grzewczej, wspieramy najlepszych zawodników i tak jak oni chcemy być najlepsi. Wierzymy, że marka buduje swoją
pozycję nie tylko poprzez dobrej jakości
produkty, ale również poprzez aktywny
kontakt z odbiorcami. Dzięki sponsoringowi sportowemu, logo Viessmann
obecne jest przez cały sezon zimowy
na wielu stokach i trasach zjazdowych.
W tym roku, szczególnych emocji przyniósł nam sponsoring Otwartych Mistrzostw Europy w Biathlonie. 21 grudnia podpisana została oficjalna umowa
o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju i firmą Viessmann. Wejście w oficjalny sponsoring zawodów, które będą
jedną z ważniejszych imprez sportowych
w kraju, to naturalna konsekwencja przyjętej strategii marketingowej.
Podczas Mistrzostw zaproszeni przez
nas Goście mieli okazję kilkakrotnie
spotkać się z Weroniką Nowakowską,
ambasadorką Mistrzostw oraz Fundacji
Świadomi Klimatu.

W sobotę i niedzielę
na trybunach Jamrozowej Polany było
naprawdę gorąco

SPORT

Rodowita Duszniczanka, Weronika
Nowakowska była
Honorowym Ambasadorem Mistrzostw
Europy i codziennie
witała naszych Gości
na trybunach
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Grupa Kibiców
Viessmann
z Poznania
i Gdańska

PONADCZASOWE

Nowe wartości
marki Viessmann

W związku z obchodzonym w 2017 roku
Jubileuszem 100-lecia założenia firmy,
zdefiniowaliśmy trzy wartości, które
stanowią fundament kultury organizacyjnej marki Viessmann. Mimo upływu
lat, ciągłego rozwoju i wielu zmian, po
starannym dopasowaniu, wciąż wskazują kierunek naszych działań na rynku.
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Wspólnie
Pracujemy razem, jako poszczególne
osoby i zespoły, przyczyniając się do
osiągania wspólnych celów. Hasło to
podkreśla również ścisłą współpracę
Viessmann z partnerami rynkowymi.
Odpowiedzialnie
Wymagamy od siebie i innych przestrzegania najwyższych standardów, dbamy
również o najwyższą jakość produktów
i usług. Promujemy wykorzystywanie
energii odnawialnej wprowadzając na
rynek nowoczesne, efektywne i energooszczędne rozwiązania.

Innowacyjnie
Zmiany są dla nas motorem rozwoju.
Cyfryzacja oraz transformacja energetyczna, to największe wyzwania naszych czasów – jesteśmy przekonani,
że spełniamy wszelkie warunki, by stawić im czoła.
Wspólnie, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie, czyli nowe wartości Viessmann
to zestaw cech, które charakteryzują zachowania, postawy i działania poszczególnych osób w przedsiębiorstwie oraz
stanowią kryteria podejmowania decyzji
i dokonywania wyborów. Mają również

wpływ na sposób, w jaki współpracujemy z klientami, partnerami handlowymi
oraz komunikujemy się z otoczeniem.
Nowe wartości marki Viessmann: Razem, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie
zaprezentowano po raz pierwszy na
targach ISH Energy 2017. Stały się
one również integralnym elementem
ekspozycji w Centrum Informacyjnym
w Centrali Viessmann w Allendorf.

