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Zodpovědné vytápění s produkty Viessmann
Nedostatečné zdroje a globální klimatické změny staví svět před ohromné výzvy.
Viessmann se svou špičkovou technologií přináší jasná řešení.

Vědci a politici jsou v jedné otázce zajedno.
Pokud se má zabránit globálním změnám
klimatu s nekontrolovatelnými následky,
nesmí zvyšování teploty překročit dva stupně
Celsia.
Proto je nutné snížit emise CO2 z roku
1990 do roku 2050 minimálně na polovinu.
Ty se však do dnešního dne o téměř 50 %
zvýšily.
Ohromný potenciál úspory na trhu
zabývajícím se výrobou tepla
K dosažení politických cílů zaměřených na
úsporu energie a ochranu ovzduší může rozhodujícím způsobem přispět sektor zabývající
se výrobou tepla. Ve většině průmyslových
zemí dosahuje právě tento sektor nejvyššího
podílů spotřeby energie, ve spotřebě stojí
dokonce před sektory dopravy a výroby
elektřiny.
Šetrným a zodpovědným zacházením s fosilními zdroji energie a využitím inovační techniky
může každý majitel domu aktivně přispět
k ochraně životního prostředí. Investicí do
moderní topné techniky zároveň hned
od počátku šetří náklady, protože spotřeba
energie se tak ve srovnání se starým zařízením výrazně snižuje.

Aktivní ochrana zdrojů
S produkty ﬁrmy Viessmann se budete
aktivně podílet na ochraně ovzduší. Ničení
přírody a životního prostředí začíná být
neudržitelné. Do budoucna bude možné
spotřebovat jen tolik zdrojů, kolik ve stejném
období zase vznikne. Každý provozovatel topného zařízení může k ochraně ovzduší přispět
svým dílem a postarat se o co nejmenší
spotřebu energie.
Postavme se této výzvě společně
Firma Viessmann přistupuje k udržitelnosti
takovým způsobem, aby zůstaly v souladu
ekonomie, ekologie a sociální zodpovědnost.
Zasazuje se o ochranu zdrojů se záměrem
ulevit životnímu prostředí a zpomalit klimatické změny.
Viessmann prosazuje trvalou udržitelnost
Viessmann v rámci trvalé udržitelnosti
představil svůj projekt Efektivita Plus, jehož
jednotný koncept klade důraz na využívání
zdrojů, ochranu klimatu a udržení pracovních
míst. Spotřeba fosilní energie byla v sídle podniku v Allendorfu (Eder) v konečném výsledku
snížena o dvě třetiny a množství vyloučeného
CO2 o více než 80 %. Viessmann tak na konkrétním příkladě dokazuje, že politických cílů
pro rok 2050, které jsou zaměřeny na úsporu
energie a ochranu ovzduší, by bylo možné
dosáhnout již dnes, a to pomocí techniky
dostupné na trhu.

Viessmann poskytuje energeticky
úsporné topné systémy na olej
a plyn, solární energii, biomasu
a teplo z přírody. Piktogramy
usnadňují orientaci při výběru
vhodného systému.

Úvod

Inovační topná technika pro průmyslovou,
podnikatelskou a komunální sféru
Moderní kondenzační technika určená pro efektivní využití oleje, plynu, regenerativních
energií a kogenerační jednotky jsou sehraný tým pro výrobu energie a tepla.

S vysoce účinnou kondenzační technikou na
olej a plyn poskytuje Viessmann progresivní
topné systémy, které pomáhají šetřit náklady
a chránit životní prostředí. Moderní
kondenzační technika dnes dosahuje účinnosti 98 % (Hs)/109 % (Hi), a je tak zdaleka
nejúčinnější technikou pro výrobu tepla. Tato
technika je v soukromém sektoru již velmi
rozšířena a stále více se prosazuje i v průmyslové, podnikatelské a komunální sféře.
Teplo díky obnovitelným energiím
K fosilním nosičům energie – oleji a plynu – se
přidávají obnovitelné energie. I v tomto směru
poskytuje kompletní program Viessmann
inovační a výkonnou techniku, která se dá až
do detailu sladit s Vašimi přáními a požadavky.
Pro trh zabývající se výrobou tepla je důležitá
např. solární termie i využití tepla z přírody
prostřednictvím tepelných čerpadel a použití
biomasy např. ke spalování dřeva.
Vhodné doplnění: solární zařízení
Solární termie a solární fotovoltaika, které se
dnes využívají jako ekologické způsoby výroby
tepla a energie, poskytují mnoho výhod. Sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely se
dají zpravidla bez větších výdajů a na pohled
nenápadně integrovat na střechu nebo na
fasádu domu.
Přispívají pak k zásobování budov a provozů
energií, což se investorovi vyplatí, protože na
jejich pořízení se podle oblasti použití poskytují dotační příspěvky.

Kompetence pro multivalentní
topné systémy
Stále více se v podnikatelské sféře prosazují
multivalentní systémy, které se skládají z topných systémů pro regenerativní a fosilní nosiče
energie.
Viessmann poskytuje pro tento účel potřebnou systémovou techniku jak pro pokrytí
základního zatížení kotlů na biomasu, tepelnými
čerpadly nebo kogeneračními jednotkami.
Krytí špičkového výkonu je zajištěno olejovými/
plynovými kotli.
Výroba tepla a elektrické energie
Stále roste význam kogeneračních jednotek
(BHKW), protože kromě tepla je potřeba
vyrábět i elektrickou energii. Kogenerační
jednotka je vhodným řešením zejména pro
bytové domy, protože tam se vyrobená
elektřina zároveň i spotřebuje.
Modernizace, úspora a ochrana
Výměna zastaralých topných zařízení za nová,
která jsou vybavena inovační a energeticky
účinnou technikou, znamená, že se zmenší
závislost na dovozu energií, což má pozitivní
dopad na ochranu klimatu.
Investice do kondenzační techniky je ve
většině případů rozhodnutím s ohledem na
budoucnost. V kombinaci s biologickým
palivem je moderní kondenzační technika
Viessmann již dnes připravena na budoucí
vývoj. Modernizace topení navíc aktivně
přispívá k ochraně klimatu.
Více o jednotlivých energetických nosičích
a příkladech multivalentních zařízení najdete
na následujících stranách.
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Příklady ročních topných křivek pro topné zatížení v různých objektech a při různém použití.
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Roční topné křivky ukazují spotřebu energie
v různých oblastech. Dá se z nich odvodit,
jaký způsob vytápění je pro ten který objekt
tím nejvhodnějším. Jako ideální a ekonomicky
nejvýhodnější se často ukáže být kombinace
různých energetických zdrojů. Pro všechna
použití se předpokládá trvale vysoká potřeba
tepla v chladném ročním období kolem 500
hodin.

= 1 Rok

Bytový objekt
Škola
Nemocnice
Bazén
Administrativní budova
Síť centrálního vytápění

Křivky ukazují příklady rozdílné
spotřeby tepla při různém použití.

Bytový objekt

Bivalentní topný systém s plynovým kotlem a solární podporou vytápění

1

1

Zemní plyn

2

3

4

4

1

Solární zařízení Vitosol 200-F

2

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300 (hlavní zdroj)

3

Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 300 (pokrytí výkonových špiček)

4

Decentrální dodávky teplé vody

Bytový objekt, zdroj tepla 600 kW
Plynový kondenzační kotel jako hlavní zdroj tepla; nízkoteplotní plynový kotel
pro pokrytí výkonových špiček; solární zařízení pro ohřev pitné vody
100
Vitocrossal 300

Nízkoteplotní plynový kotel

Vitoplex 300
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Plynový kondenzační kotel
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Solární zařízení
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V bytovém objektu vyrábí teplo plynový
kondenzační kotel Vitocrossal 300.
Nízkoteplotní kondenzační kotel
Vitoplex 300 se zapne v případě
pokrytí výkonových špiček. Solární
zařízení s plochými kolektory Vitosol
200-F přebírá ohřev pitné vody.
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Plynový kondenzační kotel a solární systém:
silný výkon a efektivita
V případě obytného objektu se použitím kondenzačního kotle sníží spotřeba energie
v porovnání se starým topným zařízením až o 25 %.

Kondenzační technika je zdaleka nejefektivnější metodou k přeměně oleje a plynu na
teplo. Téměř úplně se tak zužitkuje obsah
energie použitého paliva, protože kondenzační
kotle přemění na výhřevné teplo i latentní
teplo obsažené ve spalinách. V opačném
případě toto odpadní teplo bez využití unikne
komínem.
Oproti starému topnému zařízení může spotřeba energie díky kondenzačnímu kotli s vyladěným hydraulickým vyrovnáním klesnout
o 25 %, takže se investice vrátí již po několika
málo letech. Zapojení do stávajících systémů
je možné kdykoliv.
Kombinace kondenzačního a nízkoteplotního kotle
Nejvhodnější volbu pro sídliště s bytovými
domy představuje právě kombinace kondenzačních a nízkoteplotních kotlů.
V takovém případě se v centrálně umístěné
budově instaluje topné zařízení a pomocí
topné techniky se pak napojují ostatní objekty.
Tepelné výměníky popř. nabíjecí zásobníkové
systémy přebírají necentrálně v jednotlivých
budovách přípravu teplé vody.
Celou síť zásobuje teplem plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300. Protože ze zkušeností víme, že během jednoho až dvou měsíců
během celého roku se zvyšuje potřeba tepla,
je v tomto období k pokrytí výkonových špiček
zapojen nízkoteplotní kotel Vitoplex 300.

Sídliště

Staré zařízení

Topný výkon
Roční topná práce

K pokrytí ztrát způsobených zařízením nebo
rozvodem energie byl do konceptu zásobování
teplem integrován termický solární systém
s cca 200 m2.

[kW]

Nové zařízení

600

600

[kWh/rok] 966.000

Zdroj tepla

Typ

Plynový kotel

Podíl zdroje tepla

[%]

100

966.000
898.000
68.000
Plyn. kond. kotel Nízkotep. plyn. kotel Solární systém
Vitocrossal 300

[%]
[kWh/rok]
Stupeň využití zařízení

[%]

75

Skutečná roční topná práce [kWh/rok] 1.288.000
Množství paliva 1)
Emise CO2

2)

Úspora paliva
1)

Výhřevnost zemního plynu: 10 kWh/m 3

[m 3]

128.800

[t/rok]

371

[%]
2)

Vitoplex 300
93
13

718.400

116.000

98

88

733.061

132.659

249
32

Zemní plyn: 288 g/kWh

7

80

86.572

Vitosol 200-F

Škola

Bivalentní topný systém s kotlem na dřevo, nízkoteplotním olejovým kotlem
a fotovoltaickými panely

7

WR

8
Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %

– 30 %

– 42 GWh

– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

3

4

5

Öl

CO2

Endenergie

CO2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6

1

Sklad na dřevěné pelety

4

Výměník pro ohřev pitné vody

6

Olejová nádrž

2

Peletový kotel Pyrot

5

Nízkoteplotní olejový kotel Vitoplex 200

7

Fotovoltaické panely s měničem

3

Akumulační zásobník topné vody

8

Zobrazení energetických bilancí

Škola, zdroj tepla 270 kW
Kotel na biomasu – hlavní zdroj tepla; nízkoteplotní olejový kotel – pokrytí
výkonových špiček
Pyrot

Vitoplex 200

100

Nízkoteplotní olejový kotel
Kotel na biomasu

90
80
70
60
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40
30
Na vytápění stačí kotel na biomasu
Pyrot s výkonem 220 kW. Až při
velmi nízkých venkovních teplotách
se zapne nízkoteplotní olejový kotel
Vitoplex 200 s výkonem 270 kW,
který slouží při údržbě a servisu také
jako náhradní zdroj tepla.
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Biomasa a olejová nízkoteplotní technika:
menší závislost na fosilní energii
Vytápění biomasou znamená vytápění ekologickou energií. Spalování dřeva je CO2 neutrální.
Závislost na fosilních palivech se snižuje.

Technika spalování dřeva Viessmann představuje přirozenou alternativu k vytápění olejem
nebo plynem. Ale zodpovědný přístup k životnímu prostředí není jediným argumentem pro
tuto surovinu. Dřevo je ve většině zemí domácím
palivem. To znamená, že jeho dodávka je
vždy zaručena a snižuje závislost na fosilních
palivech.
Provozovatel kotle na dřevo navíc aktivně
přispívá k trvalé ochraně ovzduší: vytápění
biomasou je CO2 neutrální – do okolního
prostředí se odvádí jen tolik CO2, kolik např.
dřevo pojme v období svého růstu.
Doplnění stávajícího topného zařízení o kotel
na dřevo výrazně snižuje náklady na olej
a plyn, tato investice se velmi brzy vrátí.

Olejový nízkoteplotní kotel k pokrytí
špičkového zatížení
Olejový nízkoteplotní kotel Vitoplex 200 o výkonu 270 kW dodává v mimořádně chladných
dnech dodatečné teplo a navíc má za úkol
převzít během údržby kotle na dřevo výrobu
tepla. Používá se však i v oblasti malého
zatížení, kde je omezena možnost regulování
provozu peletového kotle.
Fotovoltaický systém k získání
elektrické energie
Školská střediska jsou velmi vhodná pro
provoz fotovoltaického zařízení. Kromě výroby
elektrické energie se dají školákům na displejích jasně demonstrovat pozitivní energetické
bilance díky úsporám.

Peletový kotel k pokrytí
základního zatížení
K dodávkám tepla do školicího střediska
s pomocnou budovou a sportovní halou je
zapotřebí výkonu 270 kW. Bivalentní topný
zdroj se skládá z peletového kotle Pyrot
o výkonu 220 kW a olejového nízkoteplotního kotle Vitoplex 200 o výkonu 270 kW.
Na rozdíl od starého zařízení se s touto kombinací snižuje spotřeba paliva o téměř deset
procent a emise CO2, které škodí ovzduší,
o více než 32 %.
Protože peletový kotel v podstatě pokrývá
potřebný základní výkon, trvale se snižuje
spotřeba primární energie pro objekt.
Školské středisko

Staré zařízení

Topný výkon

Nové zařízení

[kW]

270

[kWh/rok]

500.000

Typ

Kotel

Podíl zdrojů tepla

[%]

100

80

20

Stupeň využití zařízení

[%]

78

86

89

[kWh/rok]

641.026

465.116

112.360

[l/rok]
[t/rok]

64.103

[t/rok]

198

Roční topná práce
Zdroj tepla

Skutečná roční topná práce
Množství paliva

1) 2)

Emise CO2 3)
Úspora paliva
1) Výhřevnost

oleje: 10 kWh/l

Výhřevnost pelet: 4,8 kW/m 3

Peletový kotel
Pyrot 220 kW

Olejový-NT-kotel
Vitoplex 200 (270 kW)

11.236
96,9

[%]
2)

270
500.000

29

34,7
10

3)

Olej: 309,1 g/kWh, Pelety: 62,4 g/kWh

Nemocnice

Kombinované topné systémy s kogeneračními jednotkami, kotli
na biomasu, topnými kotli a kotli pro výrobu středotlaké páry

Elektrická síť

1

2

3

4

5

6

1

Sklad na štěpku

5

Zásobníkový ohřívač vody

2

Kotel na biomasu Pyrotec

6

Rozdělovač

3

Akumulační zásobník topné vody

7

Kaskáda dvou kotlů Vitomax 200-LW

4

Kogenerační jednotka Vitobloc (2x)

7

8

8

Středotlaké parní kotel Vitomax 200-HS
s tepelnou a chemickou úpravnou vody

se spalinovým výměníkem tepla Vitotrans 300

Pomocí kombinované výroby elektrické energie a tepla
se dvěma kogeneračními jednotkami Vitobloc 200 se vyrobí
část potřebné elektřiny. K ohřevu topné a pitné vody pracují
současně kotel na biomasu Pyrotec a dva kotle Vitomax 200-LW
a Vitotrans 300. Čistou páru pro klinické účely vyrábí
Pyrotec

2x Vitobloc 200

2x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Nemocnice, zdroj tepla 6300 kW*
Multivalentní systém s velmi spolehlivými dodávkami

parní kotel na výrobu středotlaké páry Vitomax 200-HS.

Spotřeba elektrické energie 1500 kW

1500
1400

100
90

Nízkotlaký
1200

80
70

Kotel na biomasu

60

Kogenerační jednotky

1000
800

50

600

40

Prodej do sítě
Výkon [kWel]

Výkon [%]
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Vlastní potřeba
1000
Čas [h]
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* Bez parní dezinfekce
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Kombinované topné systémy s velkým výkonem
a velmi spolehlivými dodávkami
Systémový mix z kotle na biomasu, kogenerační jednotky a velkého kotle s využitím
kondenzačního účinku je hospodárným řešením pro velké budovy s vysokou spotřebou
tepla a elektrické energie.
Ve velkých komplexech budov s velkým
společenským ruchem a četností návštěv
(např. nemocnice, univerzity, nákupní
střediska) mají velký význam spolehlivé
dodávky tepla. Tyto požadavky splňují
kombinované topné systémy.
Kromě nutnosti vyrobit dostatek tepla je na
těchto místech většinou i vysoká spotřeba
elektrické energie, která se dá zčásti pokrýt
použitím kogeneračních jednotek. Předpokladem pro její hospodárný provoz je vysoká
roční pracovní doba více než 5500 hodin.
Kogenerační jednotka pro pokrytí
základního zatížení
Na příkladu nemocnice s celkovou spotřebou
tepla 6 300 kW (15,75 mil. kWh/rok) jsou
jasně vidět výhody pro použití kombinované
výroby tepla a elektrické energie: k pokrytí
základního výkonu dodává kogenerační jednotka nejen teplo, ale vyrábí také elektrickou
energii, která se napájí do vlastní sítě, a může
tak sloužit jako záložní napájecí zdroj. Samozřejmě ji lze využít pro vlastní potřebu.

V případě zařízení se dvěma moduly, které je
zde představeno, jsou přes jeden akumulační
zásobník topné vody hydraulicky zapojeny
dvě zařízení Vitobloc 200, typ EM 199 kWel. /
293 kW tep. Akumulační zásobník topné vody
působí vyváženě na provoz kogenerační
jednotky a zajišťuje příslušné minimální doby
chodu. Kogenerační jednotky pracují na zemní
plyn, rovněž je však možný provoz na bioplyn
a bio zemní plyn.
Kotel na biomasu chrání ovzduší
K dalšímu pokrytí základního zatížení je nainstalován kotel na dřevní štěpku Pyrotec s výkonem 1250 kW. Jeho provoz je CO2 neutrální
a chrání životní prostředí.
Pokrytí maximální potřeby tepla
s využitím kondenzačního účinku
Kaskáda dvou kotlů Vitomax 200-LW zabezpečí dodatečnou potřebu tepla. K efektivnímu využití energie mají tyto kotle zapojené
výměníky tepla Vitotrans 300 k využití
kondezačního účinku.

Nemocnice
Topný výkon 5)

Staré zařízení

Nové zařízení

[kW]

6.300

6.300

[kWh/rok]

15.750.000

15.750.000

Odběr elektřiny

[kW]

1.500

1.500

Výroba elektřiny

[kW]

–

380 (2x 190 kW s KJ v kaskádě)

Zemní plyn

Zemní plyn

Štěpka

Zemní plyn

Typ

plynový kotel

2x Vitomax 200-LW
s Vitotrans 300
vždy s 2300 kW

Pyrotec
1250 kW

2x Vitobloc 200
EM 190/293

[%]
[kWh/rok]

100

70
11.025.000

20
3.150.500

10
1.575.000

Roční topná práce

Palivo
Zdroj tepla

Podíl zdrojů tepla
Stupeň využití zařízení

[%]

82,5

97

86

88

Skutečná roční topná práce

[kWh/rok]

19.091.000

11.366.000

3.663.000

1.790.000

Množství paliva 1) 2)

[m 3/ rok]
[kg/rok]

1.909.100

1.136.600

[t/ rok]

4.353 3)

Emise CO2
Úspora paliva
1) Výhřevnost

179.000
915.750

2.591 3)

[%]

plynu: 10 kWh/ m 3 2) Výhřevnost štěpky: 4 kWh/kg
5) Energetické hodnocení bez parní dezinfekce

228 4)
12

3)

Zemní plyn: 228 g/kWh

4)

Štěpka/pelety: 62,4 g/kWh

408 3)

Průmyslový provoz

Monovalentní topné zařízení k využití odpadního tepla

2

3

4

Rozvodná síť

1

1

Vysoce efektivní tepelné čerpadlo

2

Systémy pro nasávání chladného vzduchu

3

Ohřívač vzduchu

4

Podlahové vytápění (aktivace betonového jádra)

Průmyslový provoz, zdroj tepla 250 kW
Monovalentní systém využívající procesní teplo

Tepelné čerpadlo

100

Tepelné čerpadlo KWT

90
80
70
60
50
40

Pro tento průmyslový provoz vyrábí
vysoce efektivní tepelné čerpadlo
KWT teplo a chlad. K tomu odebírá
odpadní teplo obsažené v procesním
teple.

Výkon [%]

30
20
10

1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Efektivní využití energie z odpadního tepla a vody
k vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel
Využití odpadního tepla je současná a úsporná alternativa k vytápění olejem a plynem.
Je v podstatě zadarmo a zmenšuje závislost na dodávkách fosilních paliv.

Pro správné využití odpadního tepla jsou vhodná
velká tepelná čerpadla ﬁrmy KWT, která patří
ke skupině Viessmann. Čerpadla pracují velmi
efektivně a dodávají vodu o teplotě až 75 °C.
Využití odpadního tepla k chlazení
Ne vždy je vytápění na prvním místě.
V mnoha průmyslových odvětvích je nutné
chladit. K tomu se často využívají chladicí
věže.

Bezplatný ohřev pitné vody
Nejen ve výrobním průmyslu, ale i v hotelích
a rekreačních zařízeních lze využívat odpadní vodu k získávání tepla. Zbytkové teploty
se obvykle pohybují ještě mezi 25 a 35 °C.
Toto „bezplatné“ teplo lze pomocí tepelného
čerpadla opět využít pro přípravu teplé vody.

Tepelné čerpadlo KWT představuje efektivnější a obvykle také úspornější řešení. Hlavně
v případech, kdy lze teplo odebírané z chladicího procesu využít zase na jiném místě. Pro
tyto oblasti použití vyvíjí a staví ﬁrma KWT
speciální tepelná čerpadla, která se mnoho
let osvědčují jako systémová řešení.

Průmyslový provoz
Zdroj tepla
Topný výkon

Typ

Staré zařízení

Nové zařízení

Olejový kotel

Tepelné čerpadlo

[kW]

250

250

[kWh/rok]

750.000

750.000

Max. výstupní teplota

[°C]

90

75

Stupeň využití zařízení

[%]

70
70

128 (v provozu s využitím odpadního tepla)
220 (v provozu s využitím studní)

Roční topná práce

COP (provoz na odpadní teplo)

5,5

Množství paliva pro získání
(topného oleje)

[l/rok]

1.087.000

[kWh/rok]

16.000

Emise CO2

[t/rok]

249

Úspora CO2

[%]

Množství elektrické energie

195.000
11
95

Průmyslový provoz/
pivovar

Výroba páry pro průmyslové procesy

Erdgas

1

2

3

4

5

6

1

CWA = chemická úprava vody

5

Vitoplex 300

2

TWA = tepelná úprava vody

6

Olejová nádrž

3

Napájecí voda

4

Kotel na výrobu středokotlaké páry Vitomax 200-HS
s olejovým/plynovým dvoupalivovým hořákem

Parní výkon v t/h
Výroba procesní páry
Kotel na výrobu středokotlaké páry
Doby údržby výrobníků páry
Vitoplex 300

90
80
70
60
50
40
30
U pivovaru stojí v popředí výroba
páry pro výrobní proces. K tomu
jsou k dispozici dva kotle na výrobu
středokotlaké páry Vitomax 200-HS.
Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex
300 zajišťuje dodávky tepla.

Výkon [%]

2x Vitomax 200-HS

100

20
10

1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

8760
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Vysoce efektivní parní kotel pro hospodárnou
výrobu velkého množství páry
Na příkladu pivovaru vedou vysoké úspory při spotřebě paliva a vody během krátké doby
k návratnosti investice.

Pro účely pivovaru již nebylo dostačující
a hospodárné provozovat dva zastaralé kotle
s výkony dvanáct a osm tun za hodinu, teplotami spalin 200 a 210 °C a analogovou spínací
centrálu. Základním požadavkem pro nový
parní kotel bylo tedy výrazné snížení spotřeby
paliva.
Hospodárná výroba páry s integrovaným
ekonomizérem
Viessmann navrhl pro pivovar zcela nové zařízení. Protože je zde zvýšená potřeba páry,
je kladen důraz především na hospodárnost
výroby.
Důležitou roli hraje zároveň disponibilita
a bezpečnost provozu. Navržené řešení se
skládá ze dvou parních kotlů Vitomax 200-HS
s integrovaným ekonomizérem ECO 200
a výkonem šest tun za hodinu.

Výrazné úspory ve spotřebě paliva a vody
Výměna kotle vedla u teploty spalin k poklesu
o 90 až 100 K. Náhlé změny zatížení v odběru
páry, které jsou typické pro speciﬁcká zařízení,
už nedělají žádné problémy, protože konstrukční
princip kotle se vyznačuje velkým vodním
objemem, velkým parním prostorem a s tím
související dobrou akumulační schopností.
Nová úpravna vody ke změkčení a odplyňování
napájecí vody pro kotle výrazně snížila také i spotřebu vody a chemikálií. Dále byly výrazně sníženy ztráty sáláním a díky lepší úpravně vody
se zvýšila efektivita.
Očekávané úspory u spotřeby paliva, vody
a chemikálií povedou v krátké době k návratnosti investice.

Také všechny komponenty pro přípravu teplé
vody, stejně jako skříňový rozvaděč s digitální
regulací, pocházejí od ﬁrmy Viessmann.

Pivovar

Staré zařízení

Nové zařízení

Typ

Olejový kotel

2x Vitomax 200-HS

Teplota spalin

[°C]

210

110

Provozní tlak zařízení

[bar]

13

13

Stupeň využití kotle

[%]

90

95

Množství paliva (topného oleje)

[%]

100

80

Emise CO2

[%]

100

80

Úspora CO2

[%]

Zdroj tepla

20

Bazén

Multivalentní systém s kogenerační jednotkou,
plynovým kondenzačním a plynovým nízkoteplotním kotlem

Zemní plyn/bioplyn

Rozvodná síť

1

2

3

4

1

Kogenerační jednotka Vitobloc 200

2

Akumulační zásobník topné vody

3

Kaskáda plynových kondenzačních kotlů Vitocrossal 200

5

4

Nabíjecí systém zásobníku Vitotrans 200

5

Bazénový výměník tepla Vitotrans 200

se zásobníkem Vitocell 100-L

Bazén, zdroj tepla 1100 kW
Pokrytí základní potřeby tepla kogenerační jednotkou

Vitocrossal 200

100

Plynový nízkoteplotní kotel

90

Plynový kondenzační kotel
Kogenerační jednotka

80
70
60
50
40
30
V tomto vícekotlovém zařízení
vyrábí kogenerační jednotka
Vitobloc 200 teplo a elektřinu
po celý rok. Vitocrossal 200 zajišťuje neomezené dodávky tepla pro
veřejná koupaliště.

Výkon [%]

Vitobloc 200

20
10

1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je ekologická
a má vysoký stupeň využití.
Kogenerační jednotky s provozem na zemní plyn a bioplyn jsou hospodárnými řešeními
v případě vysoké a plynulé potřeby tepla.

Instalace kogenerační jednotky je nejhospodárnějším řešením v místech se zvýšenou
potřebou tepla po celé dlouhé období. Moderní
kogenerační jednotky s provozem na plyn
vyrábí současně teplo a elektrickou energii.
Jejich výkony jsou dimenzovány pro veřejná
koupaliště, obytné objekty, nemocnice,
hotely atd.
V případě veřejného koupaliště se kogenerační jednotka na straně tepla provozuje
paralelně s kotlem. Všechny zdroje tepla jsou
připojeny k topnému zařízení pro ohřev topné,
bazénové a pitné vody. Voda v nádrži se ohřívá
přes bazénový výměník tepla Vitotrans 200.

zatížením, a tím se nejvíce kondenzačního
účinku. Nízké teploty vratné vody nakonec
přispívají k velmi efektivnímu využití tepla,
které dodává kotel.
Hygienický ohřev pitné vody s vysokým
výkonem
Hygienický ohřev pitné vody zajišťuje zásobníkový nabíjecí systém Vitocell 100-L v kombinaci s výměníkem tepla Vitotrans 200. Vlivem
úplného ohřátí celého objemu vody v zásobníku se zabraňuje kritickým zónám vzniku
choroboplodných zárodků.

Vysoký užitek kondenzačního tepla díky
nízkým teplotám vratné vody
K pokrytí potřebného špičkového výkonu byla
na koupališti instalována kaskáda plynových
kotlů Vitocrossal 200 s výkonem 628 kW. Oba
kotle pracují paralelně v provozu s částečným

Veřejné koupaliště
Topný výkon
Roční topná práce

Zdroj tepla

Podíl zdroje tepla

Stupeň využití zařízení

Nové zařízení

1.100

1.100

[kWh/rok]

2.350.000

2.350.000

[kWh/rok]

–

Typ

Plynový kotel

[%]
[%]
[kWh/rok]

100

1.880.000
Plynový kond. kotel
Vitocrossal 200
575/628 kW

470.000

Plynový kond. kotel
Vitocrossal 200
575/628 kW

80
50
940.000

Kogen. jednotka
Vitobloc 200
EM 140/207
20

50
940.000

[%]

80

98

98

88

Skutečná roční topná práce

[kWh/rok]

2.937.500

959.184

959.184

534.091

Množství paliva 1)

[m 3/rok]
[kWh/rok]

293.750

191.837
1.918. 367

[t/rok]

846

552

Emise CO2
Úspora paliva
1)

Staré zařízení
[kW]

Výhřevnost plynu: 10 kWh/m 3

[%]

53.409
15
16,5

Síť centrálního
vytápění

Síť centrálního vytápění s kogenerační jednotkou,
kotlem na biomasu a plynovým kondenzačním kotlem

Administrativní budova

Průmyslový provoz

Rekreační zařízení

Bytový dům

Topná centrála

Obytný objekt

Zemní plyn/Bio zemní plyn

Rozvodná síť

1

2

3

4

5

1

Sklad na štěpku

2

Kotel na dřevo Pyroﬂex FSR

3

Akumulační zásobník topné vody

4

Zařízení se dvěma moduly Vitobloc 200

5

Kaskáda se dvěma kotli Vitomax 200-LW

Síť centrálního vytápění, zdroj tepla 7,5 MW
Topný systém s více zdroji tepla

100
2x Vitobloc 200

Teplovodní kotel

2x Vitomax 200-LW

90
Kotel na biomasu

80

Kogenerační jednotky

70
60
50

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny
se dvěma kogeneračními jednotkami

40

Vitobloc 200 vyrobí část potřebného

30

elektrického proudu. K ohřevu topné
a pitné vody slouží Pyrotex – kotel
na biomasu. Pro další potřebu tepla
a jako náhradní zdroj v případě provádění servisu a údržby jsou k dispozici dva kotle Vitomax 200-LW
s Vitotrans 300.

Výkon [%]

Pyroﬂex

20
10

1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Všechny komponenty pro sítě centrálního
vytápění z jedné ruky
Efektivní topná řešení s co největším komfortem teplé vody pro větší obytné budovy,
sídliště, veřejná zařízení a bioenergetické vesnice.

Síť centrálního vytápění je efektivní a ideální
pro větší zařízení. Nejen pro větší obytné budovy, ale také pro zástavby rodinných domů,
bioenergetické vesnice i veřejná zařízení se
otevírají velké možnosti jak od začátku ušetřit
na topných nákladech a hospodařit se zdroji
s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Pro všechny připojené domácnosti se na okraji
zástavby vyrábí energie pomocí obnovitelných
paliv. Proto je každá bioenergetická vesnice
strategickým projektem trvale udržitelného
rozvoje – chrání ovzduší a životní prostředí
a v ideálním případě nespotřebuje žádná
fosilní paliva, jako je olej nebo plyn.

Koncept sítí centrálního vytápění
Viessmann
Trh zabývající se výrobou tepla spotřebuje
s 40 % největší podíl energie. Instalací vysoce
efektivních moderních zařízení by se přitom
ušetřila až třetina energie.

Od ﬁrmy Viessmann vše z jedné ruky
Viessmann dodává všechny komponenty
pro kompletní sítě centrálního vytápění
z jedné ruky: od klasických topných kotlů až
po topné systémy na dřevo, tepelná čerpadla
pro velké výkony nebo kogenerační jednotky.
Ty kryjí základní potřebu, zatímco při zvýšené
spotřebě vysoce efektivní olejové a plynové kondenzační kotle přebírají krytí špiček.
Kompletní bioplynové jednotky mokré a suché
fermentace nabídku doplňují.

Koncepce sítí centrálního vytápění ﬁrmy
Viessmann přináší trvale udržitelná řešení.
Poskytuje jeden decentrální zdroj k dodávce
tepla a ohřevu vody, samostatné jednotky
jsou pak nezávislé a je možné je individuálně
regulovat. Přitom není podstatné, o jaký druh
zdroje tepla se jedná: ať už o kotel na fosilní
nebo obnovitelná paliva, tepelné čerpadlo
nebo kogenerační jednotku.
Alternativní řešení pro bioenergetické
vesnice
Opravdu ekologickou variantou jsou sítě centrálního vytápění pro bioenergetické vesnice.

V takovém případě se využije ucelený rozsah
dodávky od ﬁrmy Viessmann. Od výroby tepla
přes rozvod až po regulaci dostane zákazník
vše z jedné ruky. Přitom jsou všechny komponenty vzájemně dokonale sladěny, od plánování a realizaci až po provoz a servis.

Síť centrálního vytápění
Topný výkon
Roční topná práce

Zdroj tepla

Podíl zdroje tepla

Max. výstupní teplota
Palivo

1)

Množství paliva

Emise CO2

Staré zařízení

Nové zařízení

[kW]

7.500

7.500

[MWh/rok]

30

Typ

2 Olejové kotle

Úspora CO2
Výhřevnost oleje: 10 kWh/l

14

30
6

10

2x BHKW
Vitobloc
EM 401/549

Plynový kotel
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Plynový kotel
Vitomax 200-LW
2,8 MW

á 3,7 MW

Kotel na štěpku
Pyroﬂex FSR
2,6 MW

[%]
[MWh/rok]

100

35

10
30

55

35

[°C]

90

bis 110

80

80

80

Druh

Olej

Štěpka

Zemní plyn

Zemní plyn

Zemní plyn

[l/rok]
[m 3/rok]
[t/rok]

350.000
3.200
2.500

600.000

1.000.000

110

1.368
3.758

2.280

[t/rok]
3.200

1)

Rezerva

[%]
Výhřevnost pelet: 4 kWh/kg

48
Výhřevnost plynu: 10 kWh/m3

Kompletní program ﬁrmy Viessmann

Olejové kotle
pro výrobu tepla do 116 MW,
příp. páry do 120 t/h

Plynové kotle
pro výrobu tepla do 116 MW,
příp. páry do 120 t/h

Solární termické
systémy a fotovoltaika

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zásobování teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a všechny oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako jeden z předních mezinárodních
výrobců nabízí Viessmann inteligentní
komfortní a efektivní systémy pro zásobování
teplem, chladem, větráním a elektřinou.
Produkty a systém Viessmann představují
vysokou účinnost a spolehlivost.
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend celému
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, ﬁrmy a průmyslové objekty nebo
místní sítě dálkového vytápění. Přitom je
nepodstatné, zda je zařízení určené pro
modernizaci nebo novostavbu.

22/23

Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
do 50 MW

Tepelná čerpadla
země, voda a vzduch

Systémové
komponenty

Chladicí technika

do 2 MW

Kompletní program ﬁrmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ní stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a kladou stejně
silně důraz na inovativní řešení.
Výkonové spektrum zahrnuje:
Plynové a olejové kotle pro výrobu
tepla do 116 MW, příp. páry do 120 t/h
Kogenerační jednotky od 6 kWel. do 50 MWel.
Tepelná čerpadla do 2 MW
Zařízení pro spalování dřeva do 50 MW
Zařízení na bioplyn od 18 kWel.
do 20 MW tep.
Zařízení na úpravu bioplynu
do 3000 m3/h
Solární termiku
Fotovoltaiku
Příslušenství
 Chladicí techniku

Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

Vytápění olejem
a plynem

Střední a velké kotle od 300 kW do 20 MW

Silné výkony: střední a velké kotle
pro průmyslovou a komunální sféru
Kondenzační technika zvyšuje efektivitu výroby tepla a je nejhospodárnějším
opatřením při modernizování.

Střední a velké kotle Viessmann mají na
základě své konstrukce a vybavení nejlepší
předpoklady pro splnění individuálních
požadavků v oblasti průmyslu a obchodu.
Mnohé inovační, konstrukční detaily provedení středních kotlů Vitoradial a Vitocrossal,
dlouholeté zkušenosti s výrobou velkých kotlů
Vitomax a důsledný další vývoj zabezpečují
požadovanou kvalitu. Tato zařízení zaručují velkou spolehlivost provozu a dlouhou životnost.
Odborníci na stavbu tepelných zařízení a techniku velkých kotlů vypracují na základě Vašich
potřeb a projektu ekonomické a perspektivní

řešení přesně na míru. Realizace projektu
přihlíží k individuálním požadavkům, ale
i bezpečnostním předpisům u veškerých dílů
vybavení: od zásobování palivem po komín –
se všemi potřebnými infrastrukturami.
Kompletní nabídka z jedné ruky
Kompletní nabídka Viessmann zahrnuje
nízkoteplotní a kondenzační kotle, nízkotlaké
a středokotlaké teplovodní a horkovodní kotle
do 20 MW, ale i kotle pro výrobu nízkotlaké či
středokotlaké páry do 25 t/h.
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Vitocrossal 300
Představuje kvalitní
kondenzační techniku
s vynikajícím poměrem
cena/výkon

Třítahová konstrukce s nízkým zatížením spalovacího prostoru, vodou chlazené vratné komory a zavedení hořáků bez vyzdívek zajišťují
spalování oleje a plynu s nízkým obsahem
škodlivin, a to pomocí známých moderních
systémů hořáků, které jsou dostupné na trhu.
Zvolená konstrukce zaručuje vždy nejvyšší
účinnost.
Vysoká bezpečnost provozu
Velké kotle Viessmann Vitomax se vyznačují
vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Je
to dáno jejich konstrukcí, která se vyznačuje
širokými stěnami, to znamená, že jsou velké
vzdálenosti mezi spalinovými trubkami a spalinovým prostorem a venkovními stěnami. Kotle
mají také velký objem vody s vlastní dobrou
cirkulací a spolehlivým přenosem tepla.

Vitomax 300-LT
V kategorii „Industrial
Goods and Materials“
byl kotel Vitomax 300-LT
oceněn německou cenou
Design Award GOLD 2014.

Bezpečnostní a regulační technika v souladu
s místními předpisy patří k volitelnému příslušenství. Velké čisticí dveře a revizní otvory
usnadňují servis – což snižuje náklady na
údržbu.

Vitomax 200-HS
Kotel na výrobu vysokotlaké páry s výkonem do
50 t/h Nízké zatížení
parního prostoru a velká
výparná plocha zajišťují
nejvyšší a konstantní
kvalitu páry.

Hospodárný díky vysoké účinnosti
Se silným výkonem, a přesto úsporný ve
spotřebě energie: mimořádně silná izolace
stěn a opláštění kotle ze stabilního velmi kvalitního povrstveného ocelového plechu ve spojení se spalinovými komorami bez vyzdívky
snižují ztráty na minimum. Podle velikosti kotle
se dosahuje účinnosti až 93,5 %. Použitím
dodatečných výhřevných ploch lze dosáhnout
těchto hodnot až do oblasti kondenzace.
S Viessmannem v dobrých rukou
Velké kotle s vysokým topným výkonem
vyžadují systémová řešení a speciﬁcký servis.
Viessmann má prodejní pobočky po celém
světě a poskytuje tak obojí z jedné ruky:
sladěné systémové komponenty a služby ke
každému produktu. To je rozhodující. Počínaje
podporou projektování s Basic engineeringem,
zpracováním a realizací každého projektu až
po uvedení do provozu a předání. Technika
samotná však není všechno.
Důležitá je také dlouholetá pozáruční péče
a dostupnost náhradních dílů. To vše zajišťuje
servisní služba Viessmann.

Náš tip

Olejové a plynové kotle pro střední a velké výkony

Podrobné technické
informace o programu
středních a velkých
kotlů ﬁrmy Viessmann
jsou uvedeny v příručce
„Olejové a plynové kotle
pro střední a velké
výkony“.

Vytápění biomasou

Topné systémy a kotle na dřevo
4 až 13 000 kW

Pyrot – inovační kotel na dřevo
s rotační spalovací komorou
na pelety, štěpku a třísky.

Výkonné kotle na pelety, kusové dřevo, štěpku
a třísky
S ohledem na zvyšující se ceny za energie, omezené zdroje fosilního paliva a zvýšené
požadavky na ochranu klimatu stále roste význam biomasy.

Ke skupině Viessmann patří i ﬁrmy Köb
a MAWERA. Obě ﬁrmy mají osvědčené
know-how pro stavbu kotlů na pevná paliva.
Köb pokrývá se svými produkty oblast středních výkonů od 100 do 1250 kW
Jsou k dispozici také kotle na spalování kusového dřeva, třísek, pelet a štěpky. Systémy na
podávání a vynášení paliva, spalinové cyklony,
ﬁltry na jemný prach až po kontejnery na dřevo
a topné centrály dostane zákazník z jedné ruky.

MAWERA poskytuje širokou škálu výkonů
od 110 do 13 000 kW. Specialista na biomasu
dodává zařízení zaměřená zejména na průmyslovou, obchodní a komunální sféru. Jako jeden
z předních výrobců kotlů na spalování dřeva
a systémů na spalování biomasy přesvědčí
Mawera svými kompletními řešeními pro
výrobu tepla z biomasy s téměř každým
dřevěným palivem.
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Kotle na dřevo od ﬁrem Köb a MAWERA
jsou vhodné pro multivalentní provoz a ideálně
se hodí pro pokrytí základní potřeby tepla.
V případě vyšší potřeby tepla způsobené
extrémně nízkými teplotami lze dodatečně
instalovat kotel na fosilní paliva.

Pyrot
Inovační kotel na dřevo
s rotačním spalováním
pro pelety, štěpku a třísky
(100 až 540 kW).

Emise CO2 a NOx splňují již dnes hraniční
hodnoty budoucích předpisů.
Obsáhlé služby
Zpravidla se každý projekt plánuje individuálně
a přizpůsobuje se speciálním potřebám
uživatele. Samozřejmostí jsou i obsáhlé služby
jako vypracování konceptu, organizace servisu
a montáže, měření emisí a analýzy i sanace
starých zařízení. Rychlý servis funguje jako horká
linka a spolu s vlastním skladem náhradních
dílů jsou tak sníženy doby výpadku vytápění
na minimum.

Pyrotec
Plně automatický kotel
na dřevo s roštovým
spalováním, pro pelety,
dřevní štěpku, třísky
a smíšené dřevo
(390 až 1250 kW).

Digitální regulace k zapojení do systému
Viessmann
Regulace Ecotronic slouží k řízení celých
kompletních systémů, jako jsou zásobníky,
rozdělovače tepla, solární systémy atd. lze
regulovat pomocí regulace Ecotronic.
Regulace kotle – včetně obslužné jednotky –
je odolná proti prachů a nečistotám.

Pyroﬂex
Pro transport paliva u tohoto
kotle Mawera jsou jako
příslušenství k dostání
šnekové dopravníky,
hydraulický posun nebo
řetězové dopravníky
(110 až 13 000 kW).

Pyroﬂex SRT
Kotel na dřevo Pyroﬂex
SRT je navržen pro použití
v komunální sféře a u dodavatelů energie. Stupňovité
roštové spalování je dimenzováno pro trvalý provoz
více než 8000 hodin za rok.

Naše tipy

Topné systémy na dřevo do 13 000 kW

Podrobné technické
informace o zařízeních
na spalování dřeva
ﬁrmy MAWERA jsou
uvedeny v brožuře
„Topné systémy na
dřevo do 13 000 kW“.

Topné systémy na dřevo od 100 do 1 250 kW

Podrobné technické
informace o zařízeních
na spalování dřeva
ﬁrmy Köb jsou uvedeny
v brožuře „Topné
systémy na dřevo
od 100 do 1250 kW“.

Vytápění teplem
z přírody

Tepelná čerpadla
1,7 až 2000 kW

Vysoce výkonný topný systém
s tepelným čerpadlem KWT.

Tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních
palivech
Teplo z přírody je regenerativní úsporný zdroj energie, jehož využitím lze podstatně přispět
ke snížení emisí CO2 .
Provozovatel tepelného čerpadla je nezávislý
na oleji a plynu: využívá bezplatné teplo
z přírody – buď ze země, ze spodní vody
nebo ze vzduchu.

Standardizování poskytuje spolehlivost
při projektování
Pro průmyslová použití do 300 kW (jako kaskáda do 1,2 MW) poskytují tepelná čerpadla
Vitocal jednotnou techniku. Sériový výrobní
program přitom umožňuje rychlé a obsáhlé
plánování i transparentně zadané hodnoty
pro kalkulaci. Ve svých třídách jsou tepelná
čerpadla Vitocal 300-G Pro a Vitocal 350-G
Pro jedinými tepelnými čerpadly s integrovaným bilancováním energie.
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Dvoustupňové tepelné čerpadlo pro
vysoké výkony
Dvoustupňové provedení tepelného čerpadla
Vitocal 300-G dosahuje topného výkonu až
117,8 kW – je proto dokonalým řešením pro
budovy s vysokou potřebou tepla. Jako zdroj
tepla lze zvolit spodní vodu nebo teplo ze
země. Digitální regulace může kromě dalšího
bežného zdroje tepla řídit také až tři další
tepelná čerpadla. Tak lze bez dalších nákladů
realizovat kompletní topné centrály, např. pro
větší průmyslové stavby.
Řízení přebírá management celého topného
zařízení a – v případě potřeby – regulace
solárního zařízení.
Velká a speciální tepelná čerpadla pro
každou potřebu
Tepelná čerpadla dceřinné společnosti skupiny Viessmann, ﬁrmy KWT se vyrábí na míru
a dají se zabudovat i za ztížených podmínek a na
malém prostoru. Rovněž je možné realizovat
bivalentní topné zařízení. Tepelné čerpadlo
zajišťuje základní ohřev topné a pitné vody.
K pokrytí špiček – například při mimořádně
nízkých teplotách – se potom automaticky
zapojuje olejový nebo plynový kondenzační
kotel.
Produkty ﬁrmy KWT kladou důraz na
dodržování nařízení o nebezpečných látkách
pro chladivo a splňují všechny zákonné úpravy
pro taková zařízení. Všechny použité materiály
jsou certiﬁkované a již od roku 1996 vyznamenané pečetí jakosti ISO 9001.
Podle potřeby se vypracuje příslušný koncept
zařízení, který se optimalizuje pomocí simulací.

Vitocal 350-G
Dvoustupňové provedení
Vitocal 350-G/300-G
dodává topný výkon až
85,6 kW a vysoké teploty
až 70 °C.

Vitocal 300-G Pro
S pěti velikostmi výkonů
splňuje Vitocal 300-G
Pro Serie spolehlivě většinu
požadavků z oblasti výstavby
bytů a komerčních objektů.

Tepelná čerpadla KWT
Velká a speciální tepelná
čerpadla se projektují
a individuálně staví pro
konkrétní systém.

Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky
Vitobloc 200

Energetická centrála s pěti kogeneračními jednotkami Vitobloc 200
(238 kWel. /363 kW tep.).

Špičkové kogenerační jednotky pro výrobu
elektřiny a tepla
Špičkové kogenerační jednotky představují energetické koncepty podle individuálních
požadavků pro mnoho použití v komunální, průmyslové a obchodní sféře.

Pro výrobu tepla se kogenerační jednotka
provozuje paralelně s kotlem. Oba zdroje
tepla jsou připojeny k topnému systému
na ohřev topné a teplé vody.
V případě kompaktních zařizení ESS stojí
v popředí myšlenka decentrálních kogeneračních jednotek řízených podle výroby tepla.

V jednotkách se na jedné straně vyrábí elektrická energie pro vlastní potřebu, na druhé
straně se současně vznikající teplo využívá
v maximální míře a beze ztrát pro vytápění.
Přebytečná elektrická energie se napájí do
veřejné sítě a hradí ji dodavatel elektrické
energie (dle podmínek distributora).
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Aby bylo použití kogenerační jednotky s provozem na zemní plyn ekonomicky realizovatelné,
doporučuje se přesně sladit výkon s potřebou
tepla a elektrické energie. Tepelný výkon kotle
by měl být větší než 200 kW nebo spotřeba
plynu nad 300 000 kWh/a a roční spotřeba
elektřiny více než 80 000 kilowatthodin.

Vitobloc 200
Modul EM 20/39
výkony:
20 kWel., 39 kW tep.
Palivo:
Zemní plyn, bio zemní plyn
4válcový plynový spalovací
motor
Celková účinnost: 94,9 % (Hi).

Náhradní síťový provoz jako sériové
vybavení
Takřka všechny kogenerační jednotky Vitobloc
s provozem na zemní plyn jsou sériově vybaveny synchronním generátorem a startovacími
bateriemi. Tak je lze v případě výpadku elektrické sítě provozovat v náhradním síťovém
provozu.

Vitobloc 200
Modul EM-401/549
výkony:
401 kWel., 549 kW tep.
Palivo:
Zemní plyn, bio zemní plyn
12válcový plynový spalovací
motor
Celková účinnost: 92,8 % (Hi).

Obsáhlé sériové vybavení šetří čas a náklady
v případě projektování, montáže na místě
a při provozu samotném. Provozovatel se
může spolehnout na techniku proveřenou již
ve více než 1000 instalovaných zařízeních.
Po modernizaci přebere existující kotel dodávky tepla ve špičkách, kogenerační jednotka
pak zajišťuje základní potřebu tepla.
Ekologické vytápění bioplynem
Mimořadně ekologicky se dá kogenerační jednotka provozovat i na bioplyn nebo bio zemní
plyn – pracuje tak CO2 neutrálně. Provozovatel
se stává nezávislým na fosilním palivu, jako
je zemní plyn, protože se v případě bioplynu
nebo bio zemního plynu jedná o energetický
zdroj vyráběný v jeho regionu.
Společnosti BIOFerm a Schmack, které
rovněž patří do skupiny Viessmann, navrhují
a staví zařízení na výrobu a úpravu bioplynu.
Takto získaný bioplyn se dá ideálně využít
k provozu kogenerační jednotky.

Náš tip

Kogenerační jednotky pro kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie

Podrobné technické informace o kogeneračních
jednotkách ﬁrmy ESS
jsou uvedeny v příručce
„Kogenerační jednotky
pro kombinovanou výrobu
tepla a elektrické energie“.

Energie z biomasy

Bioplynové stanice k suchému a mokrému kvašení

Zařízení na výrobu bioplynu
prostřednictvím mokré fermentace.

Bioplynové stanice pro suchou a mokrou
fermentaci: cenná energie z biomasy
Firmy BioFerm a Schmack jsou ve skupině Viessmann specialisty v oblasti bioplynu.
S inovační technikou aktivně přispívají k CO2 neutrálnímu získávání energie.
Bioplynové stanice efektivně vyrábějí primární
energii z bioodpadu, dorůstajících surovin
a organických zbytkových látek. K provozu
těchto zařízení se používají domácí energetické zdroje, které není nutné dovážet ze
vzdálených regionů.
Zařízení na suché a mokré kvašení
K inovačním postupům postupům patří
kvašení pevných látek (suchá fermentace)
dceřinné společnosti BioFerm.

Technika BIOFerm umožňuje výrobu primární
energie z biologického odpadu a kompostu.
Výroba je ekologická, regenerativní a CO2 neutrální. V úvahu přichází sypké, organické pevné
látky jako např. biologický odpad, zelená píce
a hnůj s podílem suchého substrátu do 60 %.
Drahé a v potravinářském průmyslu využitelné
suroviny se k výrobě bioplynu nepoužívají.
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Ke skupině Viessmann patří rovněž ﬁrma
Schmack Biogas. Dceřinná ﬁrma vyvíjí,
plánuje, staví a provozuje zařízení k mokré
fermentaci energetických rostlin, močůvky
a hnoje. Největší výhodou jsou standardizované systémy zařízení.

Metodou, kterou si patentovala
ﬁrma BioFerm, se získává kvalitní
bioplyn ze suché fermentace
biomasy.

Schmack Biogas dokázala v Německu jako
první ﬁrma realizovat napájení bioplynu do sítě
zemního plynu, a tím zahájila průmyslovou
výrobu bioplynu.
Při výrobě bioplynu kvasí zařízení

Pro komunální provozy znamená zhodnocení bioodpadu v bioplynové stanici výrazné
snížení nákladů. Pro kompostárny znamená
dodatečný zdroj příjmu a rozšíření kapacity.
CO2 neutrální koloběh
Při spalování bioplynu vzniká jen tolik CO2,
kolik bylo předtím během růstu rostlinami
přijato. Bioplyn se bude v budoucnu přimíchávat k zemnímu plynu a sniží tak spotřebu
energetických nosičů – fosilních paliv. Proto
lze neomezeně využívat stávající infrastrukturu
moderních topných systémů.
Bioplyn je energetický nosič, který lze ukládat
a potom kdykoliv použít.
Nejvyšší bezpečnost zařízení
Všechna zařízení mají certiﬁkaci TÜV a splňují
nejvyšší kritéria na bezpečnost provozu. Modulární konstrukce umožňuje kdykoliv později systém rozšířit. Vyrobený bioplyn se spalováním
v kogenerační jednotce přeměňuje na elektřinu a teplo.
Získaná elektrická energie se dá napájet do rozvodné sítě a teplo se může dodávat přes sítě
centrálního vytápění pro zásobování obytných
oblastí.

Schmack biomasu ve velkých
nádržích.

Pomocí zařízení Carbotech se
upravuje bioplyn na bio-zemní
plyn a napájí se do plynovodní sítě.

Energie ze slunce

Solární termické systémy a fotovoltaika

Termické solární systémy na věži
Marco Polo v Hamburu.

Solární termické systémy a fotovoltaika:
šetřete a vydělávejte se sluncem
Slunce je nevyčerpatelný energetický nosič pro přípravu teplé vody,
podporu vytápění a výrobu elektřiny.

Slunce vyzáří na zemi v méně než čtyřech
hodinách roční spotřebu energie celé světové
populace – a to úplně zadarmo. Jeho síla je
nevyčerpatelná. Není proto divu, že sluneční
kolektory a fotovoltaické moduly se těší čím
dál větší oblibě.
Viessmann má v tomto směru více než 30leté
zkušenosti a je jedním z předních evropských
výrobců solárních systémů. Ať už se jedná
o získávání tepla pomocí slunečních kolektorů
nebo výrobu elektřiny prostřednictvím fotovoltaických systémů – Viessmann nabízí

ekologická řešení pro každého. Sluneční
kolektory si mezi zákazníky získaly velké sympatie. Využívají v neomezené míře z okolního
prostředí takovou energii, která je k dispozici
kdykoliv a zadarmo.
Využití síly slunce
Sluneční kolektory jsou ideálním doplněním
každého topného systému. Zatímco se mimořádně hospodárné a univerzálně použitelné
ploché kolektory využívají především pro
přípravu teplé vody, jsou trubicové kolektory
jasnou volbou pro podporu vytápění.
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Vakuové trubice lze bez problému nasměrovat
ke slunci a dosáhnout tím vysokých výtěžků
i v případě slabého slunečního záření.

Vitosol 100-F/200-F
Ploché kolektory

Vítěz testu
Kombi-Solární zařízení*
Stiftung Warentest

Protože je teplo k dispozici nezávisle na jeho
potřebě, musí se k ukládání ohřáté vody zajistit vhodný zásobníkový systém.

V testu:
13 zařízení, 2 vítězové testu
Vydání 3/2009
test Spezial Energie 2012

Výroba elektřiny pomocí fotovoltaiky
Kvalitní fotovoltaické moduly Viessmann
přeměňují sluneční záření přímo na elektřinu.
Systém je vybaven měničem a dá se přes
staticky přezkoušený nerezový upevňovací
systém rychle a snadno namontovat.

* Solární zařízení s Vitosol 200-F,
Vitocell 340-M, Vitosolic 200

Vitosol 300-T/200-T
Vakuové trubicové
kolektory

Vitovolt 200
Fotovoltaické moduly

Naše tipy

Energie ze slunce

Podrobné informace
o solárních zařízeních
jsou uvedeny v příručce
„Energie ze slunce“.

Systémová technika

Vše z jedné ruky

Multivalentní topný systém s kotli
na biomasu od ﬁrmy Köb a kotlem
Vitomax. Pohled na kotelnu radnice
ve městě Hofheim am Taunus.

Kompletní topný systém s obsáhlou systémovou
technikou z jedné ruky
Kompatibilní rozhraní umožňují spolehlivou a ﬂexibilní integraci všech topných systémů
z kompletní nabídky ﬁrmy Viessmann pro více zdrojů tepla.

Komerční sféry, jako oblast průmyslu nebo
sítě centrálního vytápění, často využívají
klasické kotle. Viessmann má v nabídce nejen
nízkoteplotní a kondenzační kotle, nízkotlaké
a středokotlaké, teplovodní a horkovodní kotle
a kotle na výrobu nízkotlaké a středotlaké páry
do 50 t/h, ale i účinná tepelná čerpadla od
ﬁrmy KWT, kogenerační jednotky od ﬁrmy
ESS a kotle na biomasu od ﬁrem Köb a Mawera,
které patří ke skupině Viessmann.

Často se tyto systémy vzájemně kombinují
do multivalentních zařízení, aby se vyhovělo
různé potřebě tepla a teplé vody v každém
ročním období.
Předpokladem jsou jednotná rozhraní, která
umožňují pohodlné řízení systémů.
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Rozvaděč zařízení Vitocontrol
V případě regulační techniky se Viessmann
důsledně spoléhá jen na nejlepší techniku,
která je na trhu dostupná. K zajištění
bezpečného a komfortního provozu zařízení
používá Viessmann pouze přezkoušené,
spolehlivé komponenty.

Vynášecí šnekové
dopravníky
Příčná doprava dřevní
štěpky z vynašeče
s posuvným dnem pro
topné systémy na dřevo.

Perfektní technika velkých kotlů
Velké kotle ﬁrmy Viessmann jsou synonymem
dokonale sladěné systémové techniky.
Patří sem:
 Řídicí a monitorovací systémy
 Měřicí a regulační technika
 Spalovací systémy a přísun paliva
 Úprava vody
 Expanzní nádoby a zařízení na udržení tlaku
 Systémy pro snížení tlaku
 Napájecí nádrže s termickým odplyněním
 Potrubní systémy a spalinová zařízení

Předávací stanice
Předávací stanice pro byty
a sítě centrálního vytápění.

SPS a Vitocontrol
Inteligentní regulaci SPS
lze individuálně přizpůsobit
na stávající kotlové zařízení
a jeho použití. Dotykový
panel lze potom integrovat
do ovládacích skříní Vitocontrol.

Systémové balíčky
Pro kotle Vitomax se dodávají systémové balíčky, které
podstatně zjednodušují
projektování a kalkulaci.

Systémová
technika

Datová komunikace
TeleControl – dálkové monitorování a dálková kontrola

Profesionální monitorování pro dodavatele tepla, dodavatele energie
a závody pro energetické využití
komunálního odpadu.

Vše pod kontrolou – i z dálky
Viessmann TeleControl jsou inovační systémy k přenosu dat z topných zařízení ke všem
běžným komunikačním systémům: přes telefonní linku, bezdrátově a IP sítě.

Ať už se jedná o obytné nebo komerční objekty – Viessmann TeleControl program poskytuje inteligentní řešení pro datovou komunikaci
s topnými systémy a domovní technikou
optimálně sladěné s nejrůznějšími požadavky
provozovatelů topných zařízení, odborných
provozů nebo dodavatelů tepla. A to platí pro
všechny dostupné topné systémy: olejové
a plynové kondenzační kotle a střední a velké
kotle na olej a plyn, termická solární zařízení
a také pro kotle na pelety a tepelná čerpadla.

Navíc lze technická zařízení, jako jsou čerpadla, větrací systémy, klimatizace nebo
monitorování netěsnosti, kontrolovat pomocí
datové komunikace.
Viessmann TeleControl využívá zařízení
Vitocom a Vitodata jednoduše, spolehlivě
a levně prostřednictvím infrastruktury, která
je k dispozici prakticky všude: v závislosti na
obsluze přes mobil, PC nebo Smartphone.
Může se uskutečnit kdykoliv z každého místa
na světě.
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K mnoha obslužným funkcím patří nastavení
spínacích časů, provozního a prázdninového
programu, zadání požadovaných hodnot
(úroveň/sklon), snímání provozních stavů
a teplot i nastavení kódování. Navíc lze zobrazit a použít k vyúčtování i spotřeby energie.
Poruchy se přeposílají přes integrovaný
služební plán příslušným technikům volitelně
buď e-mailem nebo SMSkou.

TeleControl

Service Control

VITODATA 100, VITOTROL

INTERNET

VITOSOFT 300

INTERNET

IN
TE
RN
ET

ET

INTERNET

VITODATA 300

IN
TE
RN

Vitocom 300 se zařízením Vitodata 300
Internetová datová komunikace Vitocom 300
se zařízením Vitodata 300 je profesionální
kontrola určená pro větší obytné objekty
a užitkové budovy. Je navržena pro dodavatele tepla, jako jsou dodavatelé energie nebo
závody na energetické využití komunálního
odpadu, které kromě rychlé, spolehlivé
a levné kontroly kladou důraz i na optimalizaci topných zařízení.

VITOCOM 100 Typ GSM2

VITODATA
Server

VITODATA
Server

VITOCOM 200
VITOCOM 100 Typ LAN1

VITOCOM 300

Optolink

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

TeleControl od ﬁrmy Viessmann je
ideálním řešením pro dálkovou kontrolu a řízení topných systémů – ať už

Vitocom 300 LAN
Verze LAN zařízení Vitocom 300 umožňuje
přenos dat přes DSL/ethernetové sítě rychlostí až 100 MB/s. Přístup přes VPN spojení
zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti dat.
Vitocom 200 s Vitodata 100
Vitocom 200 je cenově zajímavé řešení pro
soukromou bytovou výstavbu i menší užitkové
budovy a veřejná zařízení, jako jsou školky a školy.
Pro obsluhu zařízení pomocí Vitodata 100 přes
server Vitodata poskytuje Vitocom 200 ideální
předpoklady pro komfortní a uživatelsky snadné
ovládání. K obslužným funkcím patří nastavení
spínacích časů, provozního a prázdninového
programu, zadání požadovaných hodnot
(úroveň/sklon), snímání provozních stavů a teplot. Hlášení se přeposílají přímo příslušné
topenářské ﬁrmě přes SMS nebo e-mail.
Tím lze efektivně provádět údržbu a servis.

se jedná o rodinný dům, prázdninový
dům nebo velké obytné objekty.

Dálkové ovládání v českém jazyce
pomocí chytrých telefonů (iOS,
Android) ve spojení se serverem
Vitodata 100.

Služby

Dodání topných zařízení Viessmann
na stavbu.

Obsáhlé služby kolem topného zařízení
Speciﬁcká systémová řešení pro jednotlivé technologie a sladěné služby ručí za spolehlivý
a efektivní provoz.

Topná zařízení Viessmann poskytují na
základě své konstrukce a vybavení nejlepší
předpoklady pro splnění individuálních
požadavků průmyslové a obchodní sféry.
Mnoho inovačních konstrukčních detailů
realizace, dlouholeté zkušenosti při stavbě
velkých zařízení a důsledný další vývoj zaručují
požadovanou kvalitu.

Viessmann ručí za vysokou bezpečnost provozu a dlouhou životnost. Naši odborníci vypracují na základě Vašich potřeb a projektu hospodárné a perspektivní řešení. Realizace projektu
zohledňuje požadavky i bezpečnostní předpisy
pro všechny díly vybavení: od dodávek paliva
až po komín – se všemi potřebnými infrastrukturami.
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Vše z jedné ruky
Počínaje podporou plánování s basic engineeringem, přes zpracování a realizaci Vašeho
projektu až po uvedení zařízení do provozu
a předání zaručují odborní pracovníci poradenství a průběh v souladu s individuálními
potřebami.

Koncepce a podpora plánování
až do detailu.

Průmyslový servis na celém světě
Technika samotná však nic neznamená.
Dlouholetá pozáruční péče, speciﬁcké nabídky
údržby a servisu i zaručené dodávky náhradních dílů jsou součástí obsáhlé nabídky služeb
ﬁrmy Viessmann.
Výroba velkých kotlů podle speciﬁ -

Viessmann má navíc po celém světě kompetentní odborníky a kvaliﬁkované kontaktní partnery. Pro nová a stávající zařízení jsou stále
k dispozici technici s odpovídajícími znalostmi
a poradenství.

kace zákazníka u ﬁrmy Viessmann
ve výrobním závodě Mittenwalde.

Nejlepší předpoklady pro spolupráci
zaměřenou na nejvhodnější řešení
 Poradenství – obsáhlé a kompetentní
 Výroba – podle speciﬁckých požadavků
zákazníka s krátkými dodacími lhůtami
 Vybavení – bezpečnostně technické
příslušenství, hořáky, rozvaděče, kotlové
podesty, tepelné výměníky spaliny/voda,
úpravny vody
 Uvedení do provozu a zaškolení odbornými
techniky
 Servis zajištěný kvaliﬁkovanými servisními
pracovníky
 Školicí programy v informačních střediscích
v Berlíně a Allendorfu
 Certiﬁkace podle normy DIN ISO
9000:2000, DIN ISO 14001

Na celém světě jsou k dispozici
odborníci, kteří mohou zákazníkům
poskytnout poradenství a mají
znalosti o stávajících a nových
zařízeních.

Podnikání
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann je jedním z mezinárodních
výrobců topných systémů a se svým
kompletním programem nabízí pro všechny
oblasti použití a všechny zdroje energií
individuální řešení s efektivními systémy.
Jako rodinný podnik ve třetí generaci dodává
už desetiletí obzvlášť efektivní topné systémy
s nízkými emisemi.
Silná značka vzbuzuje důvěru
Značka Viessmann se svým poselstvím
je celosvětově charakteristickým znakem.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací,
je to příslib vysokého využití výrobku
a zároveň závazek k ochraně klimatu.
Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro
Viessmann víru v udržitelné podnikání.

To znamená: udržet ekologii, ekonomii
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojeny požadavky, aniž by byla ohrožena
budoucí generace.
Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukazuje Viessmann v Allendorfu, že energetické
a klimatické cíle pro rok 2050 mohou být díky
dostupné technice splněny už dnes. Již v roce
2012 jsme dosáhli těchto výsledků:

2009/2011/2013:
Německá cena za trvalou udržitelnost za výrobu/značku/efektivní
využívání zdrojů.

Redukce fosilní energie oproti
roku 2005 o 66 %.
Zvýšení podílu obnovitelné
energie o 56 %.
Snížení emisí CO2 o 80 %
oproti roku 2005.
Dlouhodobý cíl je zajistit samostatné pokrytí
energetických požadavků podniku.

Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále
na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efﬁciency Awards.

Závody Viessmann






Informace o podnikání
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 11400
Obrat skupiny: 2,1 miliard Euro
Podíl exportu: 54 %
27 výrobních závodů v 11 zemích
Prodejní organizace v 74 zemích
120 prodejních poboček ve světě

Výkonové spektrum
Plynové a olejové kotle
Kogenerační zařízení
Tepelná čerpadla
Zařízení pro spalování dřeva
Zařízení na bioplyn
Zařízení pro úpravu bioplynu
Solární termické systémy
Fotovoltaika
Příslušenství
Chladicí technika

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
Tel.: +420 257 090 900
Fax: +420 257 950 306
www.viessmann.cz

Vaše specializovaná topenářská ﬁrma:
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