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Moduły kogeneracyjne do wytwarzania ciepła i prądu 

w zakresie mocy elektrycznej 6 do 530 kWel.



Sercem modułu kogeneracyjnego 

jest gazowy silnik spalinowy

Zasilany gazem moduł kogeneracyjny 
wytwarza równocześnie ciepło i prąd. Jego 
moc jest dobrana odpowiednio do potrzeb 
domów mieszkalnych i lokali przemysłowych. 
Przy wytwarzaniu ciepła moduł kogeneracyj-
ny współpracuje z kotłem grzewczym. Obie 
te wytwornice ciepła są wpięte do instalacji 
grzewczej i podgrzewają wodę grzewczą 
i ciepłą wodę użytkową.

Kompaktowym modułom Vitobloc 200 
przyświeca idea decentralnych mini-elektro-
ciepłowni, sterowanych zapotrzebowaniem 
ciepła. Te stosunkowo małe jednostki wytwa-
rzają z jednej strony prąd na potrzeby własne, 
a z drugiej strony powstające przy tym ciepło 
zostaje prawie bez strat wykorzystane w ca-
łości do celów grzewczych. Nadmiar prądu 
oddawany jest do sieci publicznej, otrzymu-
jąc za niego wynagrodzenie od operatora 
sieci.

Łączna sprawność modułu kogeneracyjne-
go może wynosić nawet 95%. Przykładowo, 
moduł Vitobloc 200 EM-20/39 osiąga spraw-
ność termiczną ponad 63 procent i spraw-
ność elektryczną ponad 32 procent.

Moduły kogeneracyjne do 530 kWel i 660 kWth

Koncepcja energetyczna na miarę potrzeb dla zastosowań w średnim zakresie mocy, 
w gospodarce mieszkaniowej, przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych.

Przyjazne dla środowiska ogrzewanie 
biogazem
Szczególnie przyjazne środowisku są moduły 
kogeneracyjne zasilane biogazem lub gazem 
bioziemnym – wtedy pracują one z neutral-
nym bilansem CO2. Użytkownik uniezależnia 
się przy tym od paliw kopalnych, takich jak 
gaz ziemny, gdyż biogaz lub gaz bioziemny 
jest nośnikiem energii wytwarzanym na miej-
scu, w regionie.

Firma Schmack, wchodząca w skład Gru-
py Viessmann projektuje i buduje instala-
cje do wytwarzania biogazu. Wytworzony 
w nich biogaz nadaje się idealnie do zasila-
nia modułów kogeneracyjnych. 
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Lokalne wytwarzanie prądu
Przy wytwarzaniu prądu w klasycznych elek-
trowniach (centralne zaopatrzenie w energię 
elektryczną) powstaje ciepło, które często 
oddawane jest bezużytecznie do otoczenia. 
Wykorzystanie tego ciepła, np. do ogrzewa-

nia budynków, redukuje straty oraz obniża 
emisje substancji szkodliwych dla środowiska 
i klimatu. Kogeneracja umożliwia zaoszczędze-
nie nawet 36 procent energii pierwotnej i jest 
tym samym jednym z najbardziej efektywnych 
narzędzi oszczędzania energii. 

Jakość i opłacalność



Powody do zastosowania modułu 
kogeneracyjnego
Viessmann oferuje moduły kogeneracyjne 
na gaz ziemny i biogaz z seryjnej produkcji, 
do stosowania przy średnim zapotrzebowa-
niu mocy w gospodarce komunalnej i obiek-
tach przemysłowych. Dla zachowania opłacal-
ności inwestycji w zasilany gazem ziemnym 
moduł kogeneracyjny konieczne jest dokład-
ne dobranie jego mocy do zapotrzebowania 
ciepła i prądu. Zapotrzebowanie mocy grzew-
czej winno przekraczać 60 kW wzgl. odpowia-
dać zużyciu gazu ponad 90 000 kWh/rocznie 
a zużycie energii elektrycznej dla obiektu 
winno przekraczać 32 000 kWh/rocznie.

Przykład
Moduł Vitobloc 200, EM-20/39, w połączeniu 
z kotłem grzewczym dla pokrycia zapotrze-
bowania szczytowego jest idealnymrozwią-
zaniem dla osiedli mieszkaniowych z 30-50 
jednostkami mieszkalnymi, średniej wielko-
ści hoteli, domów opieki, samochodowych 
stacji serwisowych itp. Przy łącznej sprawno-
ści sięgającej 95 procent taki mały kondensa-
cyjny moduł kogeneracyjny pracuje szcze-
gólnie efektywnie, zarówno w instalacjach 
nowych, jak i modernizowanych.

Dostępne jest jedenaście typowielkości 
modułów kogeneracyjnych, od 6 do 530 kWel. 
Takie zestopniowanie typoszeregu pozwala 
na zaspokojenie każdego życzenia klientów.

Kiedy i gdzie opłaca się stosować kogenerację?

Duża moc i sprawność modułów kogeneracyjnych, dzięki wysokoefektywnym 
energetycznie silnikom spalinowym.

Praca równoległa z siecią i praca 
rezerwowa
Wszystkie moduły mogą nie tylko współpra-
cować równolegle z siecią, lecz już w wyko-
naniu seryjnym mogą też pracować w trybie 
rezerwowym. W takich sytuacjach Vitobloc 
200 może w przypadku awarii sieci przejąć 
po krótkiej przerwie rozruchowej zasilanie 
obiektu energią elektryczną.

Przegląd zalet

  Doświadczenia z ponad 3 000 zainstalowa-
nych już modułów kogeneracyjnych

  Niewielkie nakłady na projektowanie 
i instalowanie 

  Wszystkie moduły kogeneracyjne 
Vitobloc 200 mogą być sterowane 
zapotrzebowaniem ciepła lub prądu 
i w związku z tym możliwa jest 
modulacja ich mocy

  Zintegrowana hydrauliczna separacja 
systemów 

  Seryjnie przygotowane do trybu pracy 
rezerwowej

  Spełnia wszystkie warunki zasilania 
operatorów publicznych sieci 
energetycznych

  Konfiguracja modułu odpowiednio 
do wybranego paliwa 

  Wysoka dyspozycyjność dzięki długim 
cyklom międzyprzeglądowym i dużemu 
zapasowi oleju silnikowego 

  Wszystkie moduły poddawane są 
fabrycznie gorącej próbie ruchowej

  Sprawdzone systemy zdalnego 
monitoringu i automatyzacji 

  Obszerne standardowe lub 
zindywidualizowane koncepcje 
serwisowe
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Ekonomika



Moduły kogeneracyjne pracują w sposób wy-
jątkowo przyjazny dla środowiska naturalnego. 
Obok oszczędności energii pierwotnej rzędu 
36 procent emitują znacznie mniej dwutlenku 
węgla, niż w przypadku oddzielnego wytwa-
rzania ciepła i prądu.

Ponadto w ramach ustawy o kogeneracji 
(KWKG) prąd z kogeneracji dotowany jest 
od roku 2009 niezależnie od źródła i miejsca 
wykorzystania, tzn. także prąd z kogeneracji, 
wykorzystany do potrzeb własnych, otrzymu-
je dotację państwową (nie dotyczy Polski).

Obok wysokiej efektywności energetycznej 
zaletą jest również elastyczność skojarzone-
go wytwarzania ciepła i prądu, która będzie 
nieodzowna na rynkach energetycznych 
przyszłości.

Także inne kraje doceniają korzyści z kogene-
racji i wspierają na różne sposoby instalowa-
nie wzgl. eksploatację urządzeń kogeneracyj-
nych.

Atrakcyjne dotacje i przyjazna środowisku 
praca z wysoką sprawnością

Moduły kogeneracyjne są przyjazne dla środowiska umożliwiając 
oszczędności energii pierwotnej oraz niższą emisję CO2. 

Wysoka efektywność, dzięki kondensacyj-
nym wymiennikom ciepła 
Każdy moduł kogeneracyjny o mocy elektrycz-
nej do 20 kWel jest fabrycznie wyposażany 
w kondensacyjny wymiennik ciepła. Także 
większe agregaty można uzupełnić kon-
densacyjnymi wymiennikami ciepła. W ten 
sposób sprawność łączna wzrasta do około 
95 procent, minimalizując tym samym zuży-
cie paliwa.

Vitobloc 200 jest wyposażony 

seryjnie w generator synchroniczny 

i akumulatory rozruchowe.
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Usługi i serwis



Zindywidualizowane szafy sterownicze 
z wypróbowanym w praktyce oprogramo-
waniem
Sterowniki PLC, automatyzacja, komunikacja 
z siecią, układy pomocnicze, aparatura steru-
jąca i łączeniowa – to wszystko, łącznie z od-
powiednim oprogramowaniem Viessmann 
oferuje w dopasowanych do danego projek-
tu szafach sterowniczych. Z naszego obszer-
nego doświadczenia w tworzeniu zindywi-
dualizowanych rozwiązań można skorzystać 
zwłaszcza przy modernizacji istniejących insta-
lacji kogeneracyjnych. Możemy jednak w każ-
dej chwili zrealizować także mniejsze systemy 
sterowania elektrociepłowni z opcją zdalnego 
monitoringu.

Pierwsze uruchomienie i przekazanie 
Każdy moduł kogeneracyjny przechodzi 
przed wysyłką obszerne testy na zakłado-
wej stacji prób. Podczas prób dokumentuje 
się wymagane osiągi każdego modułu. Vies-
smann przekazuje dostarczone moduły w sta-
nie sprawdzonym i gotowym do eksploatacji.

Każdy klient może z wielu opcji zestawić 
indywidualnie, odpowiednio do swoich po-
trzeb, własny pakiet serwisowy. Od pierwsze-
go uruchomienia, poprzez szkolenia, aż do peł-
nego przejęcia prowadzenia ruchu instalacji.

Monitorowanie 
Klientom nieposiadającym własnego fachowe-
go personelu technicznego Viessmann oferuje 
z jednej ręki prowadzenie serwisu techniczne-
go instalacji. Dostępne są w tym celu możli-
wości zdalnego monitorowania i sterowania, 
pozwalające na optymalizację eksploatacji 
całej centrali energetycznej. Parametry ro-
bocze instalacji są regularnie odczytywane, 
sprawdzane i w razie potrzeby korygowane 
tak, aby moduł kogeneracyjny pracował za-
wsze z najwyższą efektywnością, w optymal-
nym punkcie pracy.

Kompletny serwis całej instalacji – od projektowania 
do koncepcji konserwacji

Od szafy sterowniczej z nadrzędnymi funkcjami regulacyjnymi, aż do umowy 
serwisowej – Viessmann oferuje do wszystkich modułów kogeneracyjnych 
obszerne usługi towarzyszące.

Technicy serwisowi gwarantują bezzakłóceniowy 

ruch instalacji 

Przykładowo, osiedle mieszkaniowe w Re-
gensburgu, liczące około 600 jednostek 
mieszkalnych i 20 obiektów użytkowych 
zaopatrywane jest w ciepło i prąd z wła-
snej sieci wyspowej z trzema modułami 
kogeneracyjnymi. Potrzeba ingerencji serwi-
su jest zgłaszana bezpośrednio do dyspozytor-
ni serwisu. Zapewnia to wysoką dyspozycyj-
ność urządzeń, przekładającą się na wysokie 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię.

Umowy serwisowe
Różne warianty umów serwisowych cechują 
się zawsze wyważonym stosunkiem ceny do 
korzyści i gwarantują kompletność świadczo-
nych usług.

Moduły kogeneracyjne po 

intensywnych próbach ruchowych
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Moduły kogeneracyjne z silnikami na gaz ziemny

Moduł 
kogeneracyjny
Vitobloc 200 

Liczba 
i układ 
cylindrów

Moc1) 
[kW]

Wsad paliwa 
[kW]
DIN ISO 3046
± 5 %

Tryb 
spalania

elektr.2)

cos ϕ = 1,0
cieplna3

± 5 %

EM-6/15 3 / rzędowy 6 149 222 Lambda = 14)

EM-9/20 3 / rzędowy 85 201 301 Lambda = 14)

EM-20/39 4 / rzędowy 20 39 62 Lambda = 14)

EM-50/81 4 / rzędowy 50 81 145 Lambda = 14)

EM-70/115 6 / rzędowy 70 115 204 Lambda = 14)

EM-140/207 6 / rzędowy 140 207 384 Lambda = 14)

EM-199/263 6 / rzędowy 199 263 + 20 538
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 5)

EM-199/293 6 / rzędowy 199 293 553
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 6)

EM-238/363 12 / V 238 363 667 Lambda = 14)

EM-363/498 12 / V 363 498 960
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 6)

EM-401/549 12 / V 401 549 + 28 1 053
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 5)

EM-530/660 12 / V 530 660 + 38 1 342
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 5)

1)   Wartości mocy według DIN ISO 3046 część 1 (przy ciśnieniu atmosferycznym 1 000 mbar, 

temperaturze powietrza 25°C, względnej wilgotności powietrza 30%, cos ϕ = 1)
2)  Moc elektryczna na zaciskach generatora przy cos ϕ = 1
3)   Użyteczna moc cieplna z wody chłodzącej, oleju silnikowego i spalin przy ich schłodzeniu do 120°C (gaz ziemny) 

wzgl. 150°C (biogaz), w modułach Vitobloc 200 typu EM-6/15 i EM-9/20 schłodzenie do 60°C 

(przy temperaturze wody grzewczej na wlocie do modułu 30°C)
4)   Silniki z katalizatorem trójdrożnym, pracujące z współczynnikiem nadmiaru powietrza do spalania Lambda = 1
5)   Silniki pracujące na mieszance ubogiej, z turbodoładowaniem i zewnętrzną chłodnicą mieszanki 
6)   Silniki pracujące na mieszance ubogiej, z turbodoładowaniem i wewnętrzną chłodnicą mieszanki

Klasa efektywności modułów kogeneracyjnych: A++

Moduł Vitobloc 200

EM-20/39

Moduł Vitobloc 200

EM-50/81

BM-36/66

Moduł Vitobloc 200

EM-6/15

EM-9/20

Przegląd produktów

Efektywne zaopatrzenie w prąd i ciepło 
z kompaktowych modułów kogeneracyjnych



Moduł 
kogeneracyjny
Vitobloc 200 

Liczba 
i układ 
cylindrów

Moc1) 
[kW]

Wsad paliwa 
[kW]
DIN ISO 3046
± 5 %

Tryb 
spalania

elektr.2)

cos ϕ = 1,0
cieplna3)

± 5 %

BM-36/66 4 / rzędowy 36 66 122 Lambda > 14)

BM-55/88 6 / rzędowy 55 88 165 Lambda > 14)

BM-190/238 6 / rzędowy 190 238 + 16 493
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 5)

BM-366/437 12 / V 366 437 + 16 950
mieszanka uboga z chłodnicą 
i turbodoładowaniem 5)

Moduły kogeneracyjne z silnikami na biogaz

1)   Wartości mocy według DIN ISO 3046 część 1 (przy ciśnieniu atmosferycznym 1 000 mbar, 

temperaturze powietrza 25°C, względnej wilgotności powietrza 30%, cos ϕ = 1)
2)  Moc elektryczna na zaciskach generatora przy cos ϕ = 1
3)   Użyteczna moc cieplna z wody chłodzącej, oleju silnikowego i spalin przy ich schłodzeniu 

do 120°C (gaz ziemny) wzgl. 150°C (biogaz)
4)  Silniki z katalizatorem trójdrożnym, pracujące z współczynnikiem nadmiaru powietrza do spalania Lambda = 1 
5)  Silniki pracujące na mieszance ubogiej, z turbodoładowaniem i zewnętrzną chłodnicą mieszankii

Klasa efektywności modułów kogeneracyjnych: A++

Moduł Vitobloc 200

EM-140/207

BM-55/88

Moduł Vitobloc 200

EM-238/363

BM-190/238

Moduł Vitobloc 200

EM-401/549

EM-530/660

BM-366/437
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Przekonują niezawodnością i ekonomią

Z ponad 3000 zainstalowanych modułów Viessmann jest liderem w projektowaniu 
i budowie modułów kogeneracyjnych.

Dzięki szerokiemu zakresowi seryjnego 
wyposażenia swoich modułów Viessmann 
może się cieszyć licznym gronem zadowolo-
nych klientów.

Centrala grzewcza hotelu parkowego Egerner 
Höfe została kompletnie zmodernizowana 
w końcu 2009 roku. Około 68 procent całego 
zapotrzebowania energii elektrycznej pokry-
wana jest przez moduł kogeneracyjny. Cieka-
wostką jest, że cała instalacja jest finansowa-
na i eksploatowana przez tzw. kontraktora.

Cała instalacja grzewcza jest zbudowana 
i eksploatowana jako wewnętrzna sieć 
ciepłownicza.
–  moduł kogeneracyjny: 

Viessmann Vitobloc 200 EM-140/207
–  gazowy kocioł kondensacyjny: 

2 × Vitocrossal 200, Typ CT2 
(po 198 do 593 kW)

–  zasobnik buforowy wody grzewczej: 
4 × 2 200 litrów

–  Sterowanie modułu kogeneracyjnego: 
Instalacja wyposażona jest w układ 
zdalnego monitoringu z modułem komu-
nikacyjnym Vitocom 300. Nadzoruje on 
między innymi temperaturę w zasobniku 
buforowym, pracę pomp Wilo Stratos ze 
sterownikiem Wilo-Digicony, ładujących 
i rozładowujących zasobnik, oraz liczniki 
energii cieplnej.

Oprócz bloków i osiedli mieszkaniowych 
moduły kogeneracyjne mogą być również 
ekonomicznie i efektywnie stosowane 
w wielu innych obiektach, na przykład:

  Obiekty użytkowe i przemysłowe 
przemysł spożywczy, farmaceutyczny, 
chemiczny itp.

  Turystyka  
restauracje, hotele, itp.

  Lokalne i zdalne sieci ciepłownicze  
gminy, miasta, kontraktorzy

Park centralny Tossens

Kąpielisko na wyspie Landsberg

Hotel parkowy Egerner Höfe

Osiedle „Wohnoase“ Regensburg
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Dla zaoszczędzenia na kosztach prądu i cie-
pła zainstalowano w akwaparku Schwarzwald 
moduł kogeneracyjny Vitobloc 200. Pracując 
około 8 000 godzin rocznie wytwarza w pierw-
szym rzędzie prąd, wykorzystywany do zasila-
nia własnych odbiorników.

Powstające równocześnie ciepło wykorzysty-
wane jest do ogrzewania obiektu i podgrze-
wania wody, co pozwala uzyskać stopień 
wykorzystania energii ponad 90 procent. 
Wymagane całorocznie podstawowe obciąże-
nie grzewcze pokrywa moduł kogeneracyjny. 
W gorących miesiącach letnich Vitobloc 200 
sam pokrywa całe zapotrzebowanie na prąd 
i ciepło.

W miesiącach zimowych zwiększone zapo-
trzebowanie na ciepło pokrywane jest dodat-
kowo przez kocioł Pyroflex, opalany zrębkami 
drzewnymi. Jako rezerwę i dla pokrycia ewen-
tualnych szczytów zapotrzebowania na ciepło 
zainstalowano dwa niskotemperaturowe kotły 
grzewcze Vitoplex 200.

Dane techniczne
Moduł kogeneracyjny  Vitobloc 200 EM
  (401 kWel/549 kWth)
Niskotemperaturowy  2 × Vitoplex 300
kocioł grzewczy (3 200 kW)

Kocioł grzewczy Pyroflex FSR
na zrębki (2 100 kW)

Nośniki energii: gaz ziemny,
  olej opałowy,
  biomasa

Roku uruchomienia: 2010

Rozwiązania systemowe specjalnie dla pływalni

Akwapark Schwarzwald, Titisee (Niemcy)

Tropikalne środowisko w akwaparku „Schwarzwald“

Moduł kogeneracyjny (z lewej) w akwaparku.

Dwa kotły Vitoplex pokrywają w razie potrzeby obciążenie szczytowe.
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Jeśli gdziekolwiek w centrum uwagi znajdo-
wać się ma człowiek, to na pewno jest tak 
w szpitalu, gdzie jego zdrowiu całą uwagę po-
święcać winni lekarze i personel pielęgniarski. 
W Düren drogę do szpitala ułatwia pacjentom 
kładka dla pieszych, prowadząca nad małym 
stawem do wejścia głównego. Lecz praca 
szpitala jesz nie do pomyślenia bez niezawod-
nej techniki. Prąd i ciepło muszą tu być stale 
do dyspozycji.

Sercem instalacji energetycznej jest zainsta-
lowany w roku 2011 moduł kogeneracyjny 
Vitobloc 200 EM-140/207, wytwarzający prąd 
i ciepło. Przepracowawszy dotychczas ponad 
30 000 godzin moduł kogeneracyjny Vitobloc 
spełnił z nawiązką oczekiwania użytkownika. 
Postoje ograniczały się tylko do planowych 
przeglądów serwisowych.

A oszczędności są godne uwagi: przez wyko-
rzystanie prądu na potrzeby własne, refunda-
cję według ustawy o energiach odnawialnych 
i zmniejszenie poboru energii z sieci publicznej 
oszczędzono od czasu uruchomienia modułu 
prawie 60 000,– Euro.

Dane techniczne
Moduł kogeneracyjny  Vitobloc 200 EM
  (140 kWel/207 kWth)
Nośniki energii: gaz ziemny,

Roku uruchomienia: 2011

Szpital oszczędza na kosztach prądu po 
zainwestowaniu w moduł kogeneracyjny

Szpital św. Augustyna, Düren (Niemcy)

Szpital św. Augustyna w Düren

Vitobloc 200 EM-140/207 z silnikiem gazowym MAN 

i katalizatorem trójdrożnym 
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W centrali Niemieckich Ubezpieczeń Wypad-
kowych (DGUV) w St. Augustin koło Bonn 
pięć modułów kogeneracyjnych Vitobloc 
200 produkuje prąd, wykorzystywany 
na miejscu w budynkach. W razie awarii 
sieci energetycznej instalacja może prze-
jąć zasilanie awaryjne budynku, jako sieci 
wyspowej i dysponuje niezbędną do tego 
celu mocą. Konieczne przy tym zarządzanie 
pracą rezerwową modułu realizuje sterownik 
Viessmann Multimodulmanagement 300.

Ciepło wytwarzane przez moduły kogene-
racyjne wykorzystywane jest głównie do 
zasilania absorpcyjnej maszyny chłodniczej 
i ogrzewania budynku. W razie potrzeby do-
datkowego ciepła dostarcza kocioł niskotem-
peraturowy Vitoplex 300.

Dane techniczne
Moduł kogeneracyjny  5 × Vitobloc 200 EM
  (238 kWel/363 kWth)

Niskotemperaturowy  Vitoplex 300
kocioł grzewczy (1 250 kW)

Nośniki energii: gaz ziemny,
  olej opałowy,

Roku uruchomienia: 2012

Zakres dostawy 
  moduły kogeneracyjne
  system Multimodulmanagement MMM 

300 do sterowania pracą rezerwową 
modułów i rozdziałem mocy czynnej 

  niskotemperaturowy kocioł grzewczy

Moduły kogeneracyjne do zasilania energią 
elektryczną i klimatyzacji kompleksów biurowych

DGUV, St. Augustin (Niemcy)

Referencje

Budynek administracyjny DGUV

Centrala energetyczna DGUV z pięcioma 

modułami kogeneracyjnymi w St. Augustin



Działania dla zwiększenia efektywności 
w firmie OSRAM prowadzone są ciągle, 
we wszystkich działach przedsiębior-
stwa. Dlatego też szybko zdecydowano 
się na moduły kogeneracyjne Vitobloc 200. 
Z ich sprawnością rzędu 90 procent są one 
bowiem wysoce efektywne.

Dwa moduły kogeneracyjne rozwijają razem 
moc elektryczną 280 kW. Prąd zużywany jest 
na miejscu, w zakładzie – przede wszystkim 
do zasilania dwóch maszyn chłodniczych, 
ustawionych w bezpośredniej bliskości mo-
dułów. Moduły kogeneracyjne wytwarzają 
ponadto 414 kW mocy cieplnej, wykorzysty-
wanej jako ciepło grzewcze i technologiczne.

Aby zapobiec możliwości zassania przez 
silniki modułów kogeneracyjnych oparów 
czynnika chłodniczego, jakie mogą się wy-
dostać z maszyn chłodniczych podczas prac 
serwisowych, przewidziano niezależne dopro-
wadzenie powietrza do spalania. W tym celu 
wyposażono moduły w osobne kanały na-
wiewu i wywiewu powietrza. Gwarantuje to, 
że do modułów kogeneracyjnych dostaje się 
tylko powietrze zewnętrzne.

Użytkownik instalacji zawarł umowę ser-
wisową 300plus, obejmującą wykonywa-
nie wszystkich czynności przeglądowych 
i utrzymaniowych w ciągu dziesięciu 
lat.  Zapewnia to zakładowi OSRAM w Regen-
sburgu absolutną pewność planowania.

Dane techniczne
Moduł kogeneracyjny  Vitobloc 200 EM
  (280 kWel/414 kWth)
Nośniki energii: gaz ziemny,

Roku uruchomienia: 2011

Ciepło i prąd dla fabryki wysokich technologii

Zakład produkcyjny optoelektroniki firmy OSRAM

Zakład produkcyjny optoelektroniki firmy OSRAM

Dwa moduły kogeneracyjne uzyskują sprawność ponad 90 procent
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Firma Viessmann

Viessmann – climate of innovation

Za swoje zaangażowanie w dziedzi-

nie ochrony klimatu i efektywnego 

wykorzystania zasobów naturalnych 

firma Viessmann w latach: 2009, 

2011 i 2013 została wyróżniona 

Niemiecką Nagrodą Zrównoważone-

go Rozwoju.

Za szczególnie efektywne wykorzy-

stanie energii dzięki innowacyjnej 

centrali odzyskiwania ciepła w swo-

jej siedzibie w Allendorf/Eder firma 

Viessmann została wyróżniona na-

grodą Energy Efficiency Award 2010.

Viessmann jest jednym z wiodących na świe-

cie producentów inteligentnych, komforto-

wych i efektywnych systemów ogrzewania, 

klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz 

lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzo-

ne już w trzeciej generacji przez właścicieli, 

 Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szcze-

gólnie efektywne i niskoemisyjne systemy 

grzewcze.

Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, międzynarodowym 

znakiem rozpoznawczym jest nasze główne 

 motto – „climate of innovation“. Ma ono trzy 

wymiary: jest opowiedzeniem się za kulturą 

innowacji, obietnicą wysokich właściwości 

użytkowych produktu i równocześnie zobo-

wiązaniem do ochrony klimatu.

Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy 

Viessmann wdrożenie w praktyce zrówno-

ważonego działania, czyli doprowadzenie do 

takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii 

i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać 

dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla pod-

staw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsię-

biorstwa, zatrudniającego na całym świecie 

10 600 pracowników, jest ochrona klimatu, 

poszanowanie środowiska naturalnego 

i efektywne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych.

Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej 

gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann 

pokazał na przykładzie zakładu macierzystego 

w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050 

cele polityki energetycznej i klimatycznej moż-

na osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na 

rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:



  Rozszerzenie wykorzystania energii 

odnawialnych aż do 60%udziału.

  Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.

Długoterminowym celem jest pokrycie 

zapotrzebowania energii cieplnej w przed-

siębiorstwie w całości z własnych źródeł 

odnawialnych.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Spektrum usług

	 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

	 Systemy skojarzonego wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej

	 Pompy ciepła

	 Instalacje grzewcze opalane drewnem

	 Instalacje biogazowe

	 Systemy solarne

	 Systemy fotowoltaiczne

	 Osprzęt dodatkowy

	 Chłodnictwo

Dane o przedsiębiorstwie

	 Rok założenia: 1917

	 Liczba pracowników: 11 400

	 Obroty grupy: 2,1 miliarda euro

	 Udziały zagraniczne: 55%

	 27 zakładów w 11 krajach

	 Spółki dystrybucyjne  

i przedstawicielstwa w 74 krajach

	 120 Przedstawicielstw Handlowych 

na całym świecie
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www.viessmann.pl
www.kotlyprzemyslowe.pl

Twój Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann



Telefony kontaktowe Przedstawicieli Handlowych: 
Polska Południowo–Zachodnia: 782/ 756 717 
Polska Północno–Zachodnia: 782/ 756 727 
Polska Południowo–Wschodnia: 782/ 756 737 
Polska Wschodnia: 782/ 756 747 
Polska Północno–Wschodnia: 782/ 756 757
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