ТЕХНОЛОГІЧНА БРОШУРА

КГУ для виробництва тепла та електроенергії
VITOBLOC

Комбіноване
виробництво тепла
та електроенергії
Інвестиція у
ефективність

більшу
— це

інвестиція в майбутнє.
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КГУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТ ВА Т Е ПЛА Т А Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р ГІ Ї

Інвестиція у більшу ефективність —
це інвестиція в майбутнє!
Сьогодні децентралізоване виробництво енергії —
комбіноване виробництво тепла та електроенергії є
одним із найбільш економічних способів отримання
електроенергії та тепла і збереження ресурсів. Його
явною перевагою перед традиційною генерацією є
більш ефективне використання первинної енергії.
Майже відсутні втрати тепла або втрати при передачі
електромережі роблять КГУ хорошою альтернативою
з точки зору зменшення викидів CО 2 та збереження
цінних енергетичних ресурсів.
Екологічний ефект — не єдиний позитивний наслідок.
Витрати на електроенергію та опалення значно
зменшуються та забезпечують значну економічну
перевагу. Електроенергія, що генерується самостійно
поблизу місця використання — набагато дешевша за
електроенергію з мережі.
Viessmann розробляє системи як для комерційного, так
і для комунального використання. Лінійка з різними
варіантам потужності та з урахуванням
експлуатаційних процесів для надійного постачання
електроенергії, тепла, охолодження та гарячої води. Ви
дізнаєтесь більше про застосування КГУ в цій брошурі.
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КОМБІ НОВАНЕ ВИРОБНИЦТ ВО Т Е ПЛ А Т А Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р ГІ Ї

Комбіноване виробництво тепла та
електроенергії: децентралізоване
виробництво тепла та електроенергії

У більшості випадків первинна енергія
використовується лише або для
виробництва тепла або електроенергії.
При комбінованому виробництві тепла
та електроенергії енергія повністю
використовується: це тому, що
установки КГУ одночасно
забезпечують тепло і електроенергію.
Комбіновані системи виробництва
тепла та електроенергії ідеально
відповідають вимогам
високоефективного обладнання. Вони
ефективні, а отже, економічно вигідні,
і їх можна використовувати на
децентралізованій основі та
практично у всіх масштабах.

Зазвичай центральні
електростанції виробляють
лише електроенергію.
Отримане тепло втрачається.
З іншого боку, до 36 %
менше первинної енергії
використовується при
комбінованому виробництві
тепла та електроенергії (КГУ)
— це означає значне
зменшення енергетичних
витрат.

Перевірена технологія

Тепло: ефективне використання

інноваційного енергопостачання
Когенераційні установки (КГУ)

без втрат
На відміну від систем

одночасно виробляють електричну

централізованого теплопостачання,

енергію і тепло, що забезпечується

тепло, що виробляється в КГУ, не

завдяки спеціальному двигуну

втрачається. Тепло без втрат

внутрішнього згоряння, з високою

подається в місцеву теплову мережу.

ефективністю приводу генератора

Разом із додатковим

для виробництва електроенергії.

теплогенератором, наприклад, з
котлом, будівля забезпечується

Електроенергія: для споживання

електрикою, теплом та гарячою

на місці або продажу в мережу

водою майже без втрат. Потреби в

Електроенергія виробляється в

охолодженні також можуть бути

установках для споживання на місці.

повністю або частково забезпечені

Надлишкову енергію можна

підключенням адсорбційного або

продавати в публічну електромережу.

абсорбційного холодильного
модулю.

Електропостачання електростанцією

45 %
електрики

100 %
палива

Децентралізоване електропостачання з КГУ

38 %
електрики

100 %
палива

52 %
тепла
55 %
втрат

10 %
втрат

Когенераційні установки Viessmann досягають
загальної ефективності до 95 %. Разом з
одночасним виробництвом електроенергії та
тепла це робить установки КГУ надзвичайно
ефективними.

Переконливі дані
Очевидною перевагою

Використовувати електроенергію
на місці чи експортувати її до
мережі?
Оператори систем КГУ досягають

комбінованого виробництва тепла та

макисимальної ефективності, якщо
самі використовують 100 %

роздільним виробництвом

електроенергії виробленої на КГУ. В

ефективніше використання енергії.

такому разі дешевше виробляти

Загальна ефективність КГУ від

самостійно на місці, ніж купляти у

Viessmann може досягати 95%.

постачальника енергії.

Наприклад, модуль Vitobloc 200
ЕM-20/ 39 досягає теплової

електроенергії перед традиційним
електроенергії та тепла є

ефективності більше 63% та
електричної ефективності понад
32%.

Для приватних домогосподарств
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Вартість електроенергії постійно зростає. Тому
слід розглянути можливість самостійної генерації
за допомогою КГУ.
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СФЕР А ЗАСТ ОСУВАННЯ

Перевірена технологія для різноманітних сфер застосування

Когенераційні установки Viessmann,
розроблені спеціально для
комерційного використання, можуть
використовуватись скрізь, де постійно
потрібні електроенергія та тепло.
Сьогодні витрати на електроенергію
та опалення є важливим фактором
для багатьох комерційних та
виробничих компаній, для
комунальних закладів, а також у
закладах культури та житлових
будинках. Когенераційні установки
тут надають величезні можливості

Промисловість

Майстерні

економії: завдяки високоефективному
використанню палива без
транспортних втрат вони гарантують
низькі експлуатаційні витрати та
швидку амортизацію інвестицій.
Завдяки своїй продуктивності вони
підходять для комерційних компаній
та житлових будинків, де існує
постійний попит на електроенергію та
тепло.
Всю інформацію можна знайти на
сайті www.viessmann.ua.

Лікарні

Бізнес-центри

Автомийки

Маючи більш ніж 25-річний досвід
роботи в цій галузі, Viessmann
пропонує ефективні газові системи
для комбінованого виробництва
тепла та електроенергії. Поряд зі
стандартними продуктами, компанія
також виробляє КГУ, спеціально
пристосовані до індивідуальних
потреб споживачів.
Як стандарт, Viessmann пропонує
одинадцять різних потужностей КГУ
від 6 до 530 кВт. Цей великий
діапазон потужностей компактних
когенераційних модулів означає, що
весь асортимент продукції відповідає
всім вимогам.

К ГУ М О Д У Л І Д Л Я В И Р О Б Н И Ц Т В А
Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р ГІ Ї Т А Т Е П Л А — Х Т О
М О Ж Е О Т Р И М А Т И В И ГО Д У В І Д
ЗАСТОСУВАННЯ
_ Ш
коли та навчальні заклади
_ Дитячі садки
_ Басейни, спортивні зали та арени
_ Комплекси для проведення заходів
_ Лікарні, клініки та медичні центри
_ Промислові та комерційні будівлі
_ Офісні та адміністративні будівлі
_ Автомобільні майстерні та сервіси
_ Будинки престарілих
_ Великі житлові комплекси
_ Котеджні містечка
_ Готелі і ресторани

Застосовувати комбіноване виробництво тепла та
електроенергії варто там, де є паралельний попит
на електроенергію та тепло.

Готелі

Хоспіси

Житлові комплекси

Котеджні містечка

Дитячі садки

Басейни
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ЛІНІЙКА VI T OBL OC 2 0 0

Індивідуальні енергетичні концепції
середньої потужності

Група компаній Viessmann є
міжнародним лідером у виробництві
систем опалення, промислової
генерації енергії та охолодження. У
сфері КГУ також доступні
індивідуальні рішення з ефективними
системами та широким діапазоном
потужностей —- для покриття будьяких потреб та способів застосувань.
Когенераційні установки Viessmann
вражають своєю високою якістю та
хорошою системною інтеграцією. Це
означає, що оператори завжди можуть
бути впевнені, що їхні інвестиції
ефективними.

Vitobloc 200: повністю готові до підключення та
перевірені на заводі компактні модулі —
заощаджують час та гроші при плануванні, монтажі
та введенні в експлуатацію.

Комплексні рішення: більш ефективні
КГУ — це серце ефективного
постачання електроенергії та тепла.
Однак говорити про ефективність
можна лише за умови наявності
енергоефективних мереж. Viessmann
постачає комплексні рішення: від
підключення до подачі води та
електроенергії до інтеграції в контур
опалення до відведення відпрацьованих
газів.

КГУ для комбінованого виробництва електроенергії та тепла з діапазоном потужності від 6 до
530 кВтел.

Висока ефективність
Когенераційні установки Viessmann
вражають своєю ефективністю. КГУ
Vitobloc 200 особливо прості в
обслуговуванні з інтервалами ТО до
6000 годин без необхідності заливки
масла. Деякі з них мають
інтегровану технологію
конденсаційного котла і, як
результат, досягають загальної
ефективності до 95%. Вони також
мають можливість електричної
модуляції до 50%, і ними можна
керувати як з переважним
виробництво тепла, так і
електроенергії. Іншими плюсами
Vitobloc 200 є його широкий спектр
технічних характеристик з
лічильником електроенергії та
еластичними підключеннями для
газу, вихлопних газів, витяжного
повітря та гарячої води, а також
стандартний витяжний кожух для
значно зниженого рівня шуму під час
роботи.

С К О Р И С Т А Й Т Е С Ь Ц И М И П Е Р Е В А ГА М И

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Досвід: встановлено понад 3000 систем
Низькі додаткові витрати: системи розроблені для низьких
витрат на планування та монтаж
Модуляція: КГУ Vitobloc 200 можуть працювати з
переважанням виробництва електроенергії або тепла
Безпека: вбудоване розділення гідравлічної системи
Режим заміни мережі: стандарт
Загальнодоступна енергосистема: вимоги щодо підключення
операторів мережі до доступу забезпечені
Гнучкість: конфігурація продукту відповідно до палива
Висока доступність: тривалі інтервали технічного
обслуговування та великий обсяг масла
Перевірена якість: усі моделі проходять гарячу перевірку на
заводі
Надійність роботи: перевірені концепції дистанційного
моніторингу та автоматизації
Якість сервісу: комплексні індивідуальні або стандартизовані
концепції обслуговування

ОГЛЯД ПРОДУКТ У
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Ефективне тепло- та електропостачання завдяки
компактним когенераційним установкам

М ОДУЛЬ Г АЗОВОГ О ДВ И ГУ Н А П Р И Р О Б О Т І Н А ГА З І
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Когенераційна
установка
Vitobloc 200
Модуль

Кількість

Потужність1)

циліндрів/
розташування

кВт

EM-6/15

3/в ряд

6

14,9

22,2

Lambda = 14)

EM-9/20

3/в ряд

8,5

20,1

30,1

Lambda = 14)

EM-20/39

4/в ряд

20

39

62

Lambda = 14)

EM-50/81

4/в ряд

50

83

145

Lambda = 14)

EM-70/115

6/в ряд

70

117

204

Lambda = 14)

електр2)
cos = 1,0

Використання
газу кВт
тепло3)
± 7%

Процес

DIN ISO 3046
±5%

811/2013

Енергоефективність на
найвищому рівні, зображення
на енергетичній етикетці
Viessmann КГУ до 20 кВт

Vitobloc 200
ЕM-6/15
ЕM-9/20
Клас енергоефективності А++

Vitobloc 200
ЕM-20/39

Клас енергоефективності А++

Vitobloc 200
ЕM-50/81
ЕM-70/115

Когенераційна
установка
Vitobloc 200
Модуль

Кількість

Потужність1)

циліндрів/
розташування

кВт
електр2)
cos = 1,0

тепло3)
±7%

DIN ISO 3046
±5%

EM-100/167

6/в ряд

99

167

280

Lambda = 14)

EM-140/207

6/в ряд

140

209

384

Lambda = 14)

EM-199/263

6/в ряд

199

265

538

Lean turbo з
інтеркулером5)

EM-260/390

12/V

263

390

693

Lambda = 14)

EM-401/549

12/V

401

552 + 28

1053

Lean turbo з
інтеркулером5)

EM-530/660

12/V

530

660 + 38

1342

Lean turbo з
інтеркулером5)

Використання
газу кВт

Процес

Потужність згідно DIN ISO 3046, частина 1 (при тиску повітря 1000 мбар, температурі повітря 25° C, відносній вологості повітря 30%, cos
Електрична потужність на клемах генератора при cos = 1
3) Доступна теплова потужність охолоджуючої рідини, мастила та вихлопних газів при охолодженні до 120° C (природний газ) або 150° C
(біогаз); з Vitobloc 200, типу ЕM-6/15 та ЕM-9/20, охолодженим до 60° C (при температурі 30° C нагрівальної води при вході в модуль)
4) Двигуни з триходовим каталізатором і роботою з повітряним співвідношенням Lambda = 1
5) Двигуни з покращеним згорянням, зарвантаженням суміші та зовнішнім охолодженням суміші
1)

2)

Інші варіанти за запитом.

Vitobloc 200
ЕM-100/167
ЕM-140/207

Vitobloc 200
ЕM-199/263
ЕM-260/390

Vitobloc 200
ЕM-401/549
ЕM-530/660

= 1)
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СЕРВІС ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Повний комплекс послуг для кожної системи —
від планування до технічного обслуговування

КГУ Viessmann - це командні гравці.
Вони привносять свою максимальну
ефективність у систему і
індивідуально адаптовані до потреб
для конкретного типу застосування.
Починаючи з системної технології, з
панелей управління для перевизначення функцій управління, і до
індивідуальних контрактів на технічне
обслуговування.

Спеціальні рішення для кожного
конкретного завдання:
індивідуальні панелі управління,
перевірене програмне забезпечення

Зручне та нескладне
введення в експлуатацію
Багато параметрів необхідно
враховувати при введенні в

Вимоги, що пред'являються до

експлуатацію КГУ. Від вибору

технології панелі управління,
різняться практично в кожному КГУ.

правильного місця для системи і до
інформації від оператора мережі,

Viessmann пропонує спеціально

вимоги до установок та способу

створені панелі управління та

підключення до існуючої

програмне забезпечення, яке

інфраструктури. Експерти Viessmann

підходить для них для будь-якого

— у вашому розпорядженні на

застосування: ПЛК, автоматизація,

кожному етапі введення в

мережева муфта, допоміжні приводи,

експлуатацію і підтримають вас у

блоки управління або силові блоки.
Великий досвід в даному обладнанні

тому, що стосується виконання

забезпечує те, що кожна система

остаточного налаштування. Це

точно пристосована до існуючих умов

означає, що з самого початку ви

у кожному застосуванні, що гарантує

можете покладатися на високу

оптимальну ефективність та

доступність вашої системи. Усі

надійність.

системи Viessmann також мають

індивідуальних вимог аж до

мережеві можливості. Це означає, що
і ви, і техніки компанії Viessmann
можете в будь-який час побачити
стан КГУ і вжити заходів, якщо це
необхідно.

Перед відвантаженням кожен модуль КГУ
перевіряється у практичних тестових
операціях, в ході яких задокументовані
задані значення продуктивності кожного
модулю.

Клієнтоорієнтованість:
необхідні саме вам послуги саме
тоді коли вам потрібно
Від введення в експлуатацію до
навчань та повного операційного
управління — з Viessmann ви маєте у
своєму розпорядженні повний пакет
послуг. Оператори можуть зібрати
власний індивідуальний пакет послуг
із доступних варіантів відповідно до
їхніх конкретних потреб та вимог.
Навчання:
для ваших технічних спеціалістів
Viessmann пропонує семінари з
проектувння когенераційних
установок для інженерних бюро та

Технічні спеціалісти компанії Viessmann мають
великий досвід, що дозволяє забезпечити
безперебійну роботу установки.

спеціалізованих теплоенергетичних
компанії. Спеціальна програма
допомогає в обчисленні економічності
та розмірів КГУ.
Проектування проекту:
підтримка з початку проекту
Фахівці компанії Viessmann постійно
перебувають у вашому
розпорядженні для планування та
управління проектами. Вони
допоможуть у вирішенні всіх питань,
що стосуються розмірів, надаючи
дані про споживання енергії,
спостереження за економічністю
або при зверненні за грантовою
підтримкою.

Комплексне обслуговування:
збереження вартості в
довгостроковій перспективі
Регулярні перевірки та технічне
обслуговування допомагають
підтримувати вартість вашого КГУ. З
цією метою Viessmann складає
контракти на технічне
обслуговування, інтервали та обсяг
яких можуть бути скориговані
відповідно до конкретних
індивідуальних потреб. Тут ви можете
вибрати необхідні вам послуги з
комплексного пакету послуг з
технічного обслуговування.

Сервісний огляд: новий
Сервіс Плюс від Viessmann
Сервісна інспекція від Viessmann
включає в себе контроль якості
проведених робіт з технічного
обслуговування, а також постійний
аналіз та експертну оцінку стану
системи. Це означає, що ми не тільки
зменшуємо ризик збоїв, але і
визначаємо яке навчання потрібне
технічному персоналу, тим самим
підвищуючи якість роботи з
обслуговування.

14 / 15

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Підключення: найкраще підключення для високої
економічної ефективності

Постійний доступ до сервісу
необхідний для того, щоб гарантувати
оптимальну роботу та максимально
можливий рівень доступності. Це
ідеально, коли установка КГУ має
цифровий зв'язок. Це створює
прозорість для клієнтів та сервісних
партнерів.

Завжди правильне підключення
Підключення Viessmann TeleControl
дозволяє підключати кожну систему КГУ
через Інтернет до відповідного
сервісного центру Viessmann. Це означає,
що багато сервісних робіт можна
виконати без наявності технічного
спеціаліста в місці установки.

Можлива щоденна звітність у центрі
управління та підключення до SАP.
Завжди максимально можлива
доступність
Помилки та несправності можна
уникнути з допомогою профілактичного обслуговування. Наприклад,
автоматичне повідомлення про

Будь то оновлення програмного
забезпечення, нова вимога
оператора мережі або оптимізація
самої системи — цифрові інтерфейси
дозволяють швидкий, нескладний та
недорогий зв'язок безпосередньо з
модулем КГУ. Це стало можливим
завдяки підключенню КГУ до
Інтернету.

Завжди повний огляд стану

незвичні або важливі параметри та

Крім того, доступ через Інтернет

стан роботи. Автоматичний аналіз

дозволяє постійно контролювати роботу

даних порівнює всі доступні

та стан системи: дані можна отримати з

параметри між собою. У багатьох

будь-якого місця в будь-який час за

випадках можливе безпосереднє

допомогою програми на ПК, смартфоні

втручання в систему та забезпечення

чи планшеті. Ви і служба обслуговування

роботи. Модернізація існуючих

Viessmann автоматично отримуєте всі

систем також не може бути

повідомлення про помилки та

простішою: з доступом до локальної

попередження — ідеально підходить для

мережі до системи та модулем

планування робіт з технічного

локальної мережі Telecontrol на

обслуговування та для раннього

наявній панелі управління.

виявлення несправностей.

СЕ РВІ С — Ц И Ф Р О В И Й І М Е Р Е Ж Е В И Й

Клієнт

Модуль КГУ

Центр управління

Безпека даних: підключаючись до більших мереж компанії, співпраця між ІТ-спеціалістами Viessmann та
вашим ІТ-відділом забезпечить максимально можливий рівень надійності вашої мережі.

Зрозумілий,
простий,
інтуїтивно
зрозумілий — регулятор міні-КГУ
Viessmann Vitobloc 200.

Оснащений на майбутнє
Компактні КГУ Viessmann вже
відповідають вимогам майбутніх
технічних підключень постачальників
енергії. Наприклад, синхронний
генератор та інтелектуальний блок
управління дозволяють, серед іншого,
регулювати зміщення фази за
допомогою програмного
забезпечення. І без апаратних
пристосувань. Всі європейські умови
підключення до електричної мережі
також виконуються.

С К О Р И С Т А Й Т Е С Ь Ц И М И П Е Р Е В А ГА М И

+
+
+
+
+
+

Оптимізоване управління системою завдяки
постійній доступності всіх параметрів
Надійна та швидка доступність, а також збереження
всіх відповідних даних
Профілактичне планування робіт з технічного
обслуговування
Раннє виявлення несправностей та помилок
Захист даних завдяки найновішим стандартам
безпеки
Можливість підключення до систем SАP
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РЕФЕРЕНСИ

Вражайте в усіх аспектах завдяки надійності та економічності

Компанія Viessmann має багато
задоволених клієнтів завдяки високій якості
та широкій лінійці своєї продукції.
Когенераційні установки є не лише
правильним вибором для забудовників, які
інвестують у житлові комплекси та
котеджні містечка; їх ефективність та
економія роблять їх однаково
привабливими для багатьох інших
застосувань. КГУ Viessmann найчастіше
використовують в таких сферах:

+
+
Парк-готель Egerner Höfe

+
+
+

Комерція та промисловість
Харчова промисловість,
фармацевтична та хімічна
промисловість
Туризм, гостьові будинки, готелі
Будинкове та центральне
теплопостачання
Муніципальна влада, міста,
підрядники

Котельня парк-готелю Egerner Höfe Після
капітального ремонту близько 68%
загальної потреби в електроенергії в даний
час забезпечується КГУ. Ця установка була
повністю профінансована та управляється
компанією-підрядником. Вся система
опалення працює внутрішньо як локальна
теплова мережа.
Комплекс для відпочинку Centerparc Tossens

+ модуль КГУ:

Viessmann Vitobloc 200 EM-140/207

+ Газовий конденсаційний котел:

2 x Vitocrossal 200, тип CT2
(кожен 198 - 593 кВт)
+ Буферна ємність для гарячого
водопостачання: 4 x 2200 літрів
+ Блок управління КГУ:
Система оснащена дистанційним
моніторингом Telecontrol та Vitocom
300. Це забезпечує широкий спектр
даних, включаючи температуру
буфера, розрядку та зарядку насосами
Wilo Stratos через W ilo-Digicon, а
також інформацію з лічильників тепла.

Басейн Inselbad Landsberg

Маючи понад 5000 встановлених систем та електричну
потужність понад 300 МВт, Viessmann є лідером у
розробці та будівництві когенераційних установок.
Лікарня Святого Августина,
Дюрен (Німеччина)
Безперервна доступність електрики та тепла
є надзвичайно важливою для роботи клініки. З
терміном експлуатації понад 30000 годин
роботи, цей модуль Vitobloc значно
перевершив очікування своїх власників. Час
простою обмежився необхідними інтервалами
обслуговування. Економія за допомогою КГУ:
завдяки великому споживанню на місці та
меншій залежності від загальнодоступної
мережі, з моменту встановлення блоку було
заощаджено близько 312 000 євро.
Штаб-квартира страхової
компанії Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV)

Vitobloc 200 E M-140/207 у лікарні Святого Августина в Дюрені

П'ять когенераційних установок Vitobloc 200
виробляють електроенергію, яка
використовується всередині самої будівлі. За
несправності мережі, система може
забезпечити аварійне живлення. Ця система
управління заміщенням мережі забезпечується
багатомодульною системою управління
Viessmann MMM 300.
Тепло, яке утворюється, в основному
використовується для роботи абсорбційних
холодильних машин та для опалення будівлі.
За потреби низькотемпературний котел
Vitoplex 300 забезпечує додаткове тепло.

5 КГУ Vitobloc 200 в адміністративній будівлі Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(Державної установи страхування робітників від нещасних випадків)

Комплекс відпочинку Badeparadies
Schwarzwald, Тітізее (Німеччина)
Базове теплове навантаження покривається
весь рік блоком КГУ Vitobloc 200. Близько
8000 робочих годин на рік, КГУ в основному
виробляє електроенергію, яка
використовується в самому плавальному
комплексі. Тепло, яке генерується одночасно,
використовується для центрального опалення
та ГВП, яке влітку покриває 90% потреб.
Взимку система деревної стружки Pyroﬂex
покриває додаткові потреби в теплі. Два
низькотемпературні котли Vitoplex 200 були
встановлені як резервне джерело та для
задоволення можливих вимог до пікових
навантажень.

Модуль КГУ (ліворуч) у комплексі відпочинку Badeparadies Schwarzwald, два котли
Vitoplex покривають пікові навантаження при необхідності
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ПРО КОМПАНІЮ

Програма поставок
– Газові та рідкопаливні
конденсаційні котли
– Малі когенераційні установки
– Теплові насоси та льодоакумулятори
– Гібридні прилади
– Опалення на біомасі
(пелети, тріски, тирса)
– Термічні геліосистеми та
фотогальванічні системи
– Водонагрівчі
– Допоміжні пристрої та приладдя

Комплексна програма поставок Viessmann
пропонує індивідуальні рішення ефективних
систем потужністю від 1,5 до 120 000 кВт для
всіх енергоносіїв та областей застосування.
Технічна служба VIESSMANN в Україні
Фірмовий сервіс від виробника – сьогодні це
ефективне рішення, що відповідає вимогам часу і
потребам ринку. Фахівці власної технічної служби
ТОВ «Віссманн» завжди готові надати професійну
підтримку з різних питань – як нашим партнерським
фірмам, так і безпосередньо підприємствам, що
мають у власності та/або експлуатують об’єкти
на базі обладнання VIESSMANN.

Як сімейна компанія у третьому
поколінні і міжнародний провідний
виробник опалювальної техніки,
ми усвідомлюємо не лише
суспільну відповідальність, а
також відповідальність за безпеку
майбутніх поколінь. Відповідальність
втілена в життя − це поєднання
економічної, екологічної і соціальної
відповідальності на підприємстві
в цілому, що задовольняє сучасні
потреби, а також зберігає природні
ресурси для майбутніх поколінь.
Прагнучи бути піонером у питаннях
охорони довкілля, компанія Viessmann протягом десятиліть постачає
найефективніші та найекологічніші
системи опалення, що працюють на
газоподібному та рідкому паливі,
а також сонячні системи, опалення на
біомасі та теплові насоси. Більшість
розробок Viessmann стали визначними
етапами в розвитку опалювальної
техніки.

Торговий Партнер №1 в 15 раз поспіль

Ми створюємо життєвий простір
для майбутніх поколінь.
Професійний супровід
Ми пропонуємо професійний супровід
під нашим фаховим контролем на всіх
етапах життєвого циклу обладнання.
Тепер Ви можете отримати фахову
допомогу і різнобічну підтримку на
стадіях проектування та монтажу,
на етапах введення в експлуатацію,
наладки, сервісного обслуговування,
експлуатації, модернізації, а також, при
необхідності, ремонту.

Компанія VIESSMANN пропонує
широкий спектр додаткових
послуг
Академія Viessmann пропонує широку
програму навчання та перепідготовки
для фахівців у галузі теплопостачання,
проектувальників, архітекторів,
комунальних господарств, інженерів,
викладачів технічних навчальних
закладів.

Viessmann — один з
провідних світових
виробників опалювальних,
промислових та
холодильних систем.

ГР УПА VI E SSM ANN В ЦИФ РАХ

1917
12,000
2.5
54
23
12
120
74

заснована компанія Viessmann
працівників
млрд € обороту групи компаній
% експорту
виробничих компаній в
країнах
офісів з продажу в
країнах

ТОВ “ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки, 16
с. Чайки, Києво-Святошинський район,
Київська обл. 08130
Цілодобова інфолінія
0 800 50 99 88
www.viessmann.ua
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