L I S TA R E F E R E N C YJ N A

Obiekty referencyjne z systemami
wykorzystującymi odnawialne źródła energii

Systemy energetyczne
firmy Viessmann

Pompy ciepła
do 2 MW

Instalacje
fotowoltaiczne

Kotły
biomasowe

Instalacje
solarne

Doradztwo / Koncepcja

Realizacja

Konserwacja / Serwis

Viessmann posiada kompletną ofertę produktów i usług dla przemysłu
i obiektów użytkowych w czterech
obszarach energetycznych: para,
energia elektryczna, ciepło i chłód.

Jedno- lub dwustopniowe
pompy ciepła solanka/woda
oraz woda/woda

Pompy ciepła
średniej i dużej mocy

Kotły na drewno
średniej mocy

Kotły na drewno
dużej mocy

Ogniwa fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne

Rewersyjne pompy ciepła
powietrze-woda
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Ogrzewaj odpowiedzialnie urządzeniami Viessmann
Uszczuplone zasoby naturalne i globalne zmiany klimatu są niezwykłym wyzwaniem
dla całego świata. Viessmann odpowiada na nie swoimi przodującymi technologiami.

Pomiędzy kręgami naukowymi i politycznymi istniej zgodność, że wzrost temperatury
w stosunku do epoki preindustrialnej nie może
przekroczyć dwóch stopni Kelvina, by można
było jeszcze zapobiec niekontrolowanym
skutkom globalnego ocieplenia.
W tym celu konieczne jest zmniejszenie
do roku 2050 emisji CO2 do połowy poziomu z roku 1990.
Lecz do chwili obecnej emisje te wzrosły
o prawie 50 procent.
Wielki potencjał oszczędności
w rynku ciepła
Do osiągnięcia celów polityki energetycznej i klimatycznej walnie może przyczynić
się sektor ciepła. W większości zachodnich
krajów uprzemysłowionych ma on największy
udział w zużyciu energii, wyprzedzając sektor
komunikacji i elektroenergetyki.
Przez oszczędne i odpowiedzialne obchodzenie się z kopalnymi nośnikami energii
i zastosowanie innowacyjnej techniki grzewczej każdy właściciel nieruchomości może
wnieść aktywny wkład w ochronę środowiska. Równocześnie zainwestowanie w nowoczesną technikę grzewczą od razu redukuje
koszty, gdyż zużycie energii w porównaniu
ze starymi instalacjami maleje drastycznie.

Olej i gaz będą również w przyszłości nieodzownymi
nośnikami energii. Udział energii odnawialnych, jak
np. biomasy będzie dalej wzrastał. Systemy grzewcze Viessmann są już teraz na to przygotowane.

Aktywna ochrona zasobów
Ogrzewanie techniką Viessmann oznacza także ochronę klimatu i zachowanie naturalnych
podstaw egzystencji człowieka. Rabunkowa
eksploatacja natury nie może trwać dłużej.
Na dłuższą metę wolno zużywać tylko tyle
zasobów, ile w tym samym czasie ulega odnowieniu. Każdy użytkownik instalacji może
więc wnieść swój wkład, troszcząc się o jak
najniższe zużycie energii.
Wspólnie sprostać wyzwaniu
Zrównoważony rozwój oznacza harmonię ekonomii, ekologii i odpowiedzialności społecznej.
Dlatego Viessmann włącza się w ochronę zasobów naturalnych, dla odciążenia środowiska i spowolnienia zmian klimatu.
Viessmann praktykuje zrównoważoną
gospodarkę
Osią zaangażowania firmy Viessmann
w sprawy zrównoważonego rozwoju jest
projekt Efektywność Plus, będący całościowo koncepcją efektywnego wykorzystania
zasobów, ochrony klimatu i zabezpieczenia
bytu przedsiębiorstwa. W jego wyniku obniżono zużycie energii kopalnych w macierzystym zakładzie w Allendorf (Eder) o dwie trzecie, a emisję CO2 o ponad 80 procent. W taki
sposób Viessmann demonstruje na własnym
przykładzie, że zakładane na rok 2050 cele
polityki energetycznej i klimatycznej rządu
niemieckiego można przy użyciu dostępnej
już na rynku techniki osiągnąć już dzisiaj.

Viessmann oferuje energooszczędne
systemy grzewcze dla oleju, gazu,
energii solarnej, biomasy i ciepła
z natury. Orientację w wyborze
pożądanego systemu ułatwiają
piktogramy.

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Pompy ciepła
Kotły olejowe i gazowe

Zakład produkcyjny SEST-LUVE
w Gliwicach
Firma zajmująca się produkcją generatorów
pary, z wyjątkiem bojlerów do centralnego
ogrzewania gorącą wodą. Powstała w 2000
roku i znajduje się w Gliwicach.
Instalacja 5 pomp ciepła powietrze woda
o łącznej mocy grzewczej 1,25 MW do produkcji ciepła oraz chłodu.
Współpraca z kotłownią gazową

Pompy ciepła powietrze-woda Energycal

Jeden z dwóch kotłów gazowych Vitoplex 200 (1950 kW)
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX w., odrestaurowanym ze zniszczeń wojennych w latach 19661969. Muzeum posiada dziewięć działów:
Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny,
Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki
Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii
Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich,
Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii
i Oświatowo-Promocyjny.
Instalacja 2 pomp ciepła solanka-woda
o łącznej mocy grzewczej 175 kW do produkcji
ciepła oraz chłodu.
Współpraca z kotłownią olejową

Pompy ciepła Vitocal 300-G PRO (BW 301.C090)

Kondensacyjny kocioł olejowy
Vitorondens 200-T

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Panele fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Kotły olejowe

Inkubator Technologiczny w Słupsku
Obiekt rozpoczął działalność w 2012
r. i swoje usługi kieruje do przyszłych
przedsiębiorców oraz już funkcjonujących
oferując wsparcie, powierzchnie biurową,
powierzchnie produkcyjną, dostęp do
szerokopasmowego internetu oraz 200 miejsc
parkingowych. Na dachu Słupskiego Inubatora
Technologicznego zamontowana jest,
składająca się z 668 paneli fotowoltaicznych
o mocy jednostkowej 270 W P instalacja PV
o mocy szczytowej 180,36 kW P.

Panele fotowoltaiczne Vitovolt 300.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Końskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego, będąca własnością Gminy Końskie.
Przedmiotem działalności Spółki jest realizowanie zadań Gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.
Pompy ciepła o łącznej mocy 317 kW
do ogrzewania i wytwarzania ciepła technologicznego.
Cecha szczególna: odbiór ciepła z kanału
zrzutowego ścieków oczyszczonych.

Pompy ciepła Vitocal 300-G PRO (BW 302.B120)

Olejowe kotły kondensacyjne Vitoplex 300 (2×235 kW)

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Pompy ciepła
Kolektory słoneczne

Hotel& SPA – Zamek Uroczysko,
Gola Dzierżoniowska
Jako jeden z unikalnych obiektów wybudowanych w XVI wieku do dziś zachował motyw
epoki odrodzenia. Nieznaczne przebudowy
obejmowały jedynie dobudowanie stylizowanych, neogotyckich murów obronnych i
krenelaży w XIX wieku. Pałac w Goli Dzierżoniowskiej dzięki swojemu autentyzmowi jest
wyjątkowo cennym świadectwem renesansowej architektury.

Instalacja 2 pomp ciepła solanka/woda o mocy 480 kW
(2×240 kW, przy B0/W35)
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Kamień Śląski – Sanktuarium św. Jacka
Kamień Śląski to miejscowość znajdująca
się niedaleko Opola. Jest ona znana i chętnie
odwiedzana nie tylko przez mieszkańców
Śląska, ale także przez wielu gości z całego
świata. Zasłynęła przede wszystkim jako
miejsce urodzenia św. Jacka, bł. Czesława i bł.
Bronisławy. O szczególnej roli Kamienia Śląskiego w dziejach Śląska Opolskiego decydują
także inne czynniki o motywie historycznym
i kulturowym. Pierwsze udokumentowane
informacje o Kamieniu Śląskim pochodzą z
początku XII w. Był to wówczas potężny gród
rycerski należący do słynnej w Europie rodziny
Odrowążów. W 1104 r., według przekazu
„Kroniki Polskiej” Galla Anonima, miał w Kamieniu Śląskim stacjonować książę Bolesław
Krzywousty.
Zainstalowano 10 pomp ciepła solanka-woda
Vitocal 300-G o łącznej mocy 428 kW.

Kolektory słoneczne Vitosol 300-TM.

Regulator pompy ciepła Vitocal 300-G

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Panele fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Kotły gazowe

Sanktuarium Góra Świętej Anny,
Góra Świętej Anny
Góra św. Anny to popularne miejsce wśród
pielgrzymów z kraju i nie tylko. Znajduje się
tu przepiękne sanktuarium ku czci św. Anny
Samotrzeciej, której relikwie znajdują się w
środku świątyni.
Układ pomp ciepła zasilany z instalacji fotowoltaicznej o zerowym bilansie energii
elektrycznej w skali roku.

Instalacja 2 pomp ciepła solanka/woda o łącznej mocy grzewczej 164 kW

Instalacja paneli fotowoltaicznych Vitovolt 200
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Hala sportowa przy Szkole Podstawowej
w Cedrach Wielkich
Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza
w Cedrach Wielkich. Szkoła funkcjonuje od
1946r.
Zainstalowane 2 pompy ciepła solanka/woda
o łącznej mocy grzewczej 269 kW oraz chłodniczej 213 kW, współpracujące z gazowym
kotłem kondensacyjnym Vitocrossal 100 CI
o mocy 120 kW.

Kolektory słoneczne Vitosol 300-TM.

Rekulator pompy ciepła

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Pompy ciepła

Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie
Szkoła osiągająca wysokie wyniki dydaktyczne i wychowawcze co potwierdzają wyniki
ogólnopolskiego testu kompetencji.

Pompy ciepła solanka-woda Vitocal 300-G w układzie Master-Slave (3×43 kW).
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Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia
w Grudziądzu
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
to firma, która posiada ponad 110 lat historii.
Od 1899 roku firma służy społeczeństwu
Grudziądza oraz ochronie jego naturalnego
środowiska. Dzięki pracy setek ludzi, ich
zaangażowaniu, poświęceniu, wodociągi się
rozwijają, obejmując swym zasięgiem działania nie tylko obszar miasta, ale również gminy
Grudziądz.
Pompy ciepła w układzie woda-woda
o łącznej mocy mocy 480 kW
Cecha szczególna: odbiór ciepła z wody
wodociągowej

Pompa ciepła Vitocal 300

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Pompy ciepła
Elektrociepłownie blokowe
Panele fotowoltaiczne

Dom na wodzie, Wrocław
Pierwszy dom na wodzie w Polsce.
Powierzchnia użytkowa: 250m2, jest w pełni
wyposażonym domem całorocznym.

Pompa ciepła powietrze-woda Vitocal 200-S, jednostka zewnętrzna
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Hotel Baltic Plaza w Kołobrzegu
Baltic Plaza Hotel Medi SPA **** usytuowany jest w największym polskim nadmorskim
uzdrowisku, w zachodniej części Kołobrzegu.
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy
125 kW z odzyskiem ciepła do równoczesnej
produkcji ciepła i chłodu. Pompa ciepła woda-woda o mocy 106 kW, trigeneracja gazowa
o mocy 207 kW oraz instalacja fotowoltaiczna
80 kWp.

Elektrociepłownia blokowa Vitobloc 200

Panele fotowoltaiczne

Pompa ciepła Vitocal 300-G PRO

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Pompy ciepła
Elektrociepłowni blokowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji we Wrocławiu
Spółka dostarcza wysokiej jakości wodę z Oławy i Nysy Kłodzkiej do 700 tysięcy odbiorców
z Wrocławia i 7 gmin ościennych.
Pompy ciepła w układzie woda-woda.
Kaskada 4 pomp ciepła Vitocal 300-G Pro
o łącznej mocy 764 kW
Cecha szczególna: ogrzewanie i chłodzenie
budynków z wykorzystaniem wody
wodociągowej jako dolnego źródła.

Instalacja 4 pomp ciepła Vitocal 300-G Pro
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku
Jeden z największych szpitali w Polsce
z 75–letnią tradycją zatrudniający blisko 3800
pracowników i obsługujący około 120000 pacjetów rocznie. Szpital został utworzony przez
Gdański Uniwersytet Medyczny.

Blok kogeneracyjny Vitobloc 200

Obiekty
referencyjne
w Polsce

Elektrociepłownie blokowe
Kotły gazowe

Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie
Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o jest
największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.
Firma dystrybuuje gaz w Polsce poprzez
ponad 190 tys. km gazociągów. Zadaniem
PSG jest niezawodny i bezpieczny transport
paliw gazowych siecią dystrybującą na terenie
całego kraju.

2 gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W
w układzie kaskadowym.
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Viessmann należy do
wiodących światowych
producentów wysoko
efektywnych systemów
energetycznych.

G R U PA V I E S S M A N N W L I C Z B A C H

1917
12 300
2,65
56
22
68
120

założenie firmy Viessmann
pracowników
miliardów EUR obrotu Grupy
udziału eksportu
	spółki produkcyjne
w 12 krajach
	spółek handlowych
w 31 krajach
	oddziałów handlowych
na całym świecie

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
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09/2021

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

