Warmte-krachtkoppelingsmodules
voor warmte en elektriciteit
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Een investering in meer efficiëntie is een
investering in de toekomst
Decentrale energieproductie met warmte-krachtkoppeling is tegenwoordig een van
de meest rendabele methodes om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit en
warmte op te wekken. Een duidelijk voordeel ten opzichte van de conventionele
gescheiden productie is de aanzienlijk betere benutting van de primaire energie.
Er gaat nagenoeg geen afvalwarmte verloren en er is zo goed als geen sprake van
overdrachtverliezen in de stroomnetten, wat van warmte-krachtkoppelingsmodules
(WKK-modules) een duurzaam alternatief maakt voor wie ernaar streeft de CO2
uitstoot te doen dalen en onze kostbare brandstofvoorraden te ontzien.
En dit ecologisch effect is niet het enige voordeel. De kosten voor elektriciteit en
verwarming gaan zichtbaar omlaag, wat een stevig economisch voordeel betekent.
Zelf geproduceerde stroom is duidelijk voordeliger dan de stroom die we van het
net afhalen.
De door Viessmann ontwikkelde systemen zijn ontworpen voor gebruik door bedrijven en gemeenten, met een dienovereenkomstig hoog vermogen en afgestemd
op de bedrijfsprocessen voor een veilige levering van stroom, verwarming/koeling
en warm water. Zodat uw investering in meer efficiëntie ook een investering in
de toekomst wordt. En omgekeerd. In deze brochure vindt u meer informatie over
deze toepassingen.

Warmte-krachtkoppeling:
stroom en warmte decentraal opwekken
Primaire energie wordt meestal maar eenmaal gebruikt, bijvoorbeeld om warmte te
produceren of stroom. Bij warmte-krachtkoppeling wordt de ingezette energie tweemaal
gebruikt: want warmte-krachtkoppelingsmodules leveren tegelijkertijd stroom en warmte.

Centrale elektriciteitsinstallaties produceren doorgaans alleen stroom.

Warmte-krachtkoppelingsinstallaties beantwoorden gewoon perfect aan de vereisten
van de energierevolutie. Ze zijn efficiënt
en dus voordelig, en kunnen decentraal en
in vrijwel alle groottes worden ingezet. In
vergelijking met andere technologieën bieden
ze daarenboven ook een aanzienlijk hoger
rendement.

Stroom: voor eigen gebruik, of om terug
op het net te zetten
Bij installaties die ontworpen zijn in functie
van de aanwezige behoefte wordt stroom
voor eigen gebruik geproduceerd. De niet-benodigde stroom wordt terug op het openbare
net gezet en door de stroomleverancier
vergoed.

Beproefde techniek voor een innovatieve
energievoorziening
Volgens het principe van de warmte-krachtkoppeling produceren WKK-modules op gas
gelijktijdig elektrische energie en warmte. Een
speciale verbrandingsmotor op gas, die ontworpen is om op hoog rendement te draaien,
drijft daarbij de generator voor de stroomproductie aan.

Warmte: efficiënt en vrijwel zonder verlies
gebruiken
In tegenstelling tot centrale elektriciteitsinstallaties gaat de geproduceerde warmte bij
een warmte-krachtkoppelingsmodule niet
verloren: ze wordt terug aan het verwarmingsnet geleverd. Samen met een extra verwarmingstoestel, bijvoorbeeld een verwarmingsketel, wordt het gebouw vrijwel zonder verlies
voorzien van stroom, warmte en warm water.

Stroomvoorziening door elektriciteitscentrale

Decentrale stroomvoorziening met WKK-module

De daarbij geproduceerde warmte
gaat verloren. Daartegenover staat
dat bij warmte-krachtkoppeling
(WKK) tot 36 % minder primaire
energie wordt ingezet, wat een
duidelijke daling van de energiekosten betekent.
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De warmte-krachtkoppelingsmodules van Viessmann halen
een totaal rendement van max. 95 %. Samen met de gelijktijdige productie van stroom en warmte zijn WKK-modules
dan ook uitermate efficiënt.

Zelf geproduceerde stroom zelf gebruiken
of terugleveren?
Exploitanten van WKK-installaties halen een
hogere rendabiliteit wanneer ze de door de
WKK-module geproduceerde stroom zo veel
mogelijk zelf gebruiken. In dat geval worden
de kosten van de zelf geproduceerde stroom
vergeleken met de elektriciteitsprijzen van de
stroomleverancier. Daarbij kunnen besparingen tot wel 18 cent/kWh gerealiseerd
worden.

Laat u overtuigen door de cijfers
Het duidelijke voordeel van warmte-krachtkoppeling ten opzichte van de conventionele
gescheiden productie van stroom en warmte
vinden we terug in de aanzienlijk betere
benutting van de primaire energie. Het totale
rendement van de WKK-modules van Viessmann kan tot max. 95 % bedragen. Zo wordt
bijvoorbeeld bij de Vitobloc 200-module EM20/39 het thermisch rendement van meer dan
63 % bij het elektrisch rendement van meer
dan 32 % opgeteld.
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De stroomkosten zijn de voorbije jaren continu gestegen.
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Het is dus interessant om met een WKK-module uw eigen
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stroom te produceren.
(bron: destatis)

Toepassingen

Een beproefd principe als basis voor de meest
diverse toepassingen
De speciaal voor industrieel gebruik ontworpen warmte-krachtkoppelingsmodules van
Viessmann bewijzen overal hun nut waar continu stroom en warmte nodig zijn.
De kosten voor stroom- en warmteproductie
zijn tegenwoordig een belangrijke factor voor
heel wat industriële en productiebedrijven,
voor gemeentelijke instellingen, maar ook in
culturele centra en wooneenheden. Warmte-krachtkoppelingsmodules bieden in dit
geval een enorm besparingspotentieel: dankzij
hun zeer efficiënt brandstofgebruik zonder
enig transportverlies en een aanzienlijke belastingbesparing garanderen ze lage bedrijfskosten en zorgen ze voor een snelle aflossing
van de investeringen. Dankzij hun vermogen
zijn ze specifiek ontworpen voor industriële
bedrijven en wooneenheden, waar doorgaans
een continue vraag naar stroom en warmte
bestaat.

Industrieterrein

Werkplaatsen

Kantoorgebouwen

Efficiënte energieproductie wordt gestimuleerd
Via diverse overheidsprogramma's wordt
investeren in warmte-krachtkoppeling ondersteund en bijzonder aantrekkelijk gemaakt.
Alle informatie over de bestaande subsidieprogramma's vindt u op:
www.energiesparen.be (Vlaanderen)
www.brugel.be (Brussel)
www.cwape.be (Wallonië)

Ziekenhuizen

Carwash
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Met meer dan 25 jaar ervaring in dit productsegment biedt Viessmann efficiënte systemen op gas voor warmte-krachtkoppeling aan.
Naast de standaardproducten worden ook
warmte-krachtkoppelingsmodules gemaakt
die speciaal op de noden van de klant afgestemd zijn.
Viessmann biedt standaard in totaal elf
verschillende vermogenscategorieën voor
WKK-modules aan, gaande van 6 tot 530
kWel. Door deze degelijke vermogensindeling
kan iedereen in het productaanbod de installatie vinden die bij zijn of haar behoefte past.

Warmte-krachtkoppelingsmodules voor
stroom en warmte: in deze gevallen is het
gebruik ervan interessant














Scholen en opleidingsinstellingen
Kleuterscholen en kinderdagverblijven
Zwembaden, sporthallen en -stadia
Evenementenhallen
Ziekenhuizen, klinieken en grote praktijken
Industriële en bedrijfsgebouwen
Kantoor- en administratiegebouwen
Garages en onderhoudscentra
Bejaardentehuizen en verzorgingsinstellingen
Grote woongebouwen
Complexe woonwijken
Grote landbouwbedrijven
Horecazaken

Warmte-krachtkoppeling is steeds
interessant op plaatsen waar
tegelijkertijd vraag is naar stroom
en warmte.

Hotels

Bejaardentehuizen

Woongebouwen

Woonwijken

Kleuterscholen

Zwembaden

Productaanbod
Vitobloc 200

Energieconcepten op maat voor toepassingen in
het middenvermogensegment
Bij Viessmann kunt u vertrouwen op meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen, produceren en installeren van efficiënte warmte-krachtkoppelingssystemen op gas.
De Viessmann Groep is een van de internationaal toonaangevende fabrikanten van
verwarmings-, industriële en koelsystemen.
Ook in het segment van de warmte-krachtkoppelingsmodules worden oplossingen op
maat met efficiënte systemen en een ruim
vermogensbereik aangeboden voor iedere
behoefte en iedere toepassing. De warmte-krachtkoppelingsmodules van Viessmann
overtuigen door hun hoge kwaliteit en degelijke systeemintegratie. Daardoor kunnen de
exploitanten ervan steeds zeker zijn dat hun
investering zal renderen.

Totaalaanbod: gewoon efficiënter als
systeem
Warmte-krachtkoppelingsmodules vormen
het hart van een efficiënte elektriciteits- en
warmtevoorziening.
Maar ze kunnen hun efficiëntie pas echt
uitspelen in een doordacht systeem. Dus is
het goed dat Viessmann als leverancier van
totaaloplossingen de volledige systeemtechniek in het aanbod heeft zitten. Gaande van de
aansluiting op de water- en stroomvoorziening
over de integratie in het verwarmingscircuit
tot en met de rookgasafvoer.

Vitobloc 200: compleet aansluitklare
en in de fabriek geteste compacte
eenheden zorgen voor een besparing in tijd en kosten bij ontwerp,
montage en inbedrijfstelling.
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Vitobloc 200
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Synchrone generator
3-cilindermotor
Regeling met
geïntegreerde
netbeveiliging
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Warmte-krachtkoppelingsmodules voor stroom- en warmteproductie in het vermogenssegment van 6 tot 530 kWel.

Hoge rendabiliteit inbegrepen
Warmte-krachtkoppelingsmodules van
Viessmann overtuigen door hun efficiëntie. Zo
zijn de Vitobloc 200 WKK-modules bijzonder
onderhoudsvriendelijk met lange intervaltijden
zonder dat er olie bijgevuld moet worden. Bij
sommige is de condensatietechniek geïntegreerd, waardoor ze een totaal rendement
van max. 95 % halen. En ze kunnen tot 50 %
elektrisch gemoduleerd worden en in functie
van warmte- of stroomvraag aangedreven
worden.
Verdere pluspunten van de Vitobloc 200 zijn
de uitgebreide technische uitrusting met geijkte stroomteller en elastische koppelingen voor
gas, rookgas, afvoerlucht en verwarmingswater, en de standaard geïnstalleerde geluiddempende kap die het werkingsgeluid aanzienlijk
vermindert.

De voordelen op een rij
 Ervaring: meer dan 3000 geïnstalleerde systemen
 Weinig bijkomende kosten: de zeer compacte systemen zijn ontworpen met het
oog op een lage ontwerp- en installatiekost
 Modulatiemogelijkheid: Vitobloc 200 WKK-modules kunnen zowel door warmte
als stroom aangedreven worden
 Veiligheid: geïntegreerde hydraulische systeemscheiding
 Netvervangend bedrijf: standaard voorzien
 Openbaar elektriciteitsnet: de aansluitvoorwaarden van de netbeheerder voor
toegang zijn standaard vervuld
 Flexibiliteit: brandstofspecifieke productconfiguratie
 Hoge beschikbaarheid: lange onderhoudsintervallen en groot olievolume
 Geteste kwaliteit: alle modellen worden in de fabriek aan een vermogentest
onderworpen
 Bedrijfszekerheid: beproefde concepten voor bewaking op afstand en automatisering
 Servicekwaliteit: lokale aanwezigheid van uitgebreide onderdelenstock en gestandaardiseerde onderhoudscontracten

Productoverzicht

Efficiënte warmte- en stroomvoorziening met
compacte warmte-krachtkoppelingsmodules
WKK-modules op aardgas
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Energie-efficiëntie op het hoogste

Vermogenswaarden1)
[kW]
elektrisch2) thermisch3)
cos ϕ = 1,0 ± 7 %

Gasverbruik
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

Werkingsprincipe

EM-6/15

3/Série

6

14,9

22,2

Lambda = 14)

EM-9/20

3/Série

8,5

20,1

30,1

Lambda = 14)

EM-20/39

4/Série

20

39

62

Lambda = 14)

EM-50/81

4/Série

50

83

145

Lambda = 14)

EM-70/115

6/Série

70

117

204

Lambda = 14)

EM-100/154

6/Série

99

154

275

Lambda = 14)

EM-140/207

6/Série

140

209

384

Lambda = 14)

EM-260/390

12/V

263

390

693

Lambda = 14)

Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1
(bij luchtdruk van 1000 mbar, luchttemperatuur van 25 °C, relatieve luchtvochtigheid van 30 %, cos ϕ = 1)

niveau: dat blijkt uit het energielabel

2)

Elektrisch vermogen aan de generatorklemmen bij cos ϕ = 1

voor de Viessmann WKK-module

3)

T hermisch vermogen uit het koelwater, de smeerolie en het rookgas bij afkoeling tot 120 °C (aardgas) resp. 150 °C (biogas), bij de

4)

Motoren met driewegkatalysator en werking bij luchtverhoudingen Lambda = 1

tot 20 kW.

Vitobloc 200 type EM-6/15 en EM-9/20 afkoeling tot 60 °C (bij verwarmingswatertemperatuur van 30 °C bij instromen in de module)

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Module EM-6/15

Module EM-20/39

Module EM-50/81

Module EM-9/20

Energie-efficiëntieklasse A++

Module EM-70/115

Energie-efficiëntieklasse A++
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WKK-modules op aardgas

1)

Vermogenswaarden1)
[kW]
elektrisch2) thermisch3)
cos ϕ = 1,0 ± 7 %

Warmte-krachtkoppelingsmodule
Vitobloc 200
Module

Cilinderopstelling

Gasverbruik
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

Werkingsprincipe

EM-199/263

6/Série

199

265 + 20

538

Turbomotor met arm mengsel
principe 4)

EM-401/549

12/V

401

552 + 28

1053

Turbomotor met arm mengsel
principe 4)

EM-530/660

12/V

530

660 + 38

1342

Turbomotor met arm mengsel
principe 4)

Vermogensgegevens conform DIN ISO 3046 deel 1
(bij luchtdruk van 1000 mbar, luchttemperatuur van 25 °C, relatieve luchtvochtigheid van 30 %, cos ϕ = 1)

2)

Elektrisch vermogen aan de generatorklemmen bij cos ϕ = 1

3)

Thermisch vermogen uit het koelwater, de smeerolie en het rookgas bij afkoeling tot 120 °C (aardgas)

4)

Motoren met beperkte gemengde verbranding, gemengde lading en externe mengkoeler

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Module EM-140/207

Module EM-260/390

Module EM-401/549
Module EM-530/660

Dienstverlening
en service

Complete service voor elke installatie –
van ontwerp tot compleet onderhoud
Warmte-krachtkoppelingsmodules van Viessmann zijn teamspelers die hun hoogste
efficiëntie toevoegen aan een systeem dat individueel op de respectieve vereisten
afgestemd wordt.
Dit begint bij de systeemtechniek, bijvoorbeeld met schakelkasten voor bovenliggende
regelfuncties, en gaat tot en met de flexibele onderhoudscontracten.

Vóór de levering moet iedere
WKK-module getest worden in test
runs die de praktijk zo dicht mogelijk
benaderen. De vastgelegde vermogenswaarden van elke module
worden daarbij gedocumenteerd.

Individuele efficiëntie: op maat gemaakte
schakelkasten met beproefde software
De vereisten die aan de schakelkasttechniek
gesteld worden, verschillen vrijwel bij iedere
WKK-module. Viessmann biedt op maat
gemaakte schakelkasten en de bijbehorende software voor iedere toepassing: PLC,
automatisering, aansluiting op het net, hulp
aandrijvingen, aansturing of voeding. Onze
ruime ervaring rendeert voor de exploitant:
ieder systeem is precies ontworpen volgens
de vereisten van de respectieve toepassing,
wat optimale efficiëntie en betrouwbaarheid
garandeert. Dat geldt in het bijzonder bij
vernieuwing van bestaande WKK-installaties, maar ook bijvoorbeeld voor kleinere
besturingssystemen voor stookruimtes met
bewaking op afstand.

Inbedrijfstelling: rendabel van bij de start
Bij de inbedrijfstelling van een WKK-module
moet met heel wat parameters rekening
gehouden worden, gaande van de juiste installatieplaats over de informatieverlening aan
de netbeheerder tot en met de vereiste installaties en de aansluiting op de bestaande infrastructuur. De experts van Viessmann helpen
u tijdens iedere fase van de inbedrijfstelling
en ondersteunen u bij het afstellen volgens de
individuele behoeften, tot en met de geavanceerde parameterinstelling. Zo kunt u er van
bij de start op vertrouwen dat uw installatie
maximaal beschikbaar zal zijn. Daarenboven
zijn alle Viessmann-systemen netwerkcompatibel. Met andere woorden: zowel uzelf als de
Viessmann-technici kunnen de status van uw
WKK-module via internet controleren, zodat er
indien nodig tijdig ingegrepen kan worden.
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De servicetechnici van Viessmann beschikken over een ruime
knowhow en veel ervaring, zodat de

Klantgericht: optionele prestaties in functie van behoefte
Van de inbedrijfstelling over opleidingen tot
en met het compleet beheer: bij Viessmann
beschikt u over het complete dienstenaanbod.
Naargelang van de behoeften en vereisten
kunnen de exploitanten een individueel dienstenpakket met meerdere opties samenstellen.
Opleiding: vertrouw op de competentie
van uw verwarmingsspecialist
Voor studiebureaus en verwarmingsinstallateurs biedt Viessmann ontwerpondersteuning
voor WKK-modules aan. Onze kennis en
ervaring worden samen met overzichtelijke
berekeningen ter beschikking gesteld om het
rendement en de dimensionering te bepalen.
Projectontwikkeling: volledig ondersteund van bij de start
Bij het ontwerp en de projectontwikkeling kan
uw verwarmingsspecialist zich te allen tijde
tot de experts van Viessmann wenden. Zij helpen hem bij alle vragen over dimensionering
met gegevens over energieverbruik, alsook bij
rendementsoverwegingen of bij de opmaak
van de aanvraagdossiers voor overheidssubsidies.

Complete service: waardebehoud op
lange termijn
Via regelmatige controles en onderhoudsbeurten kunt u de waarde van uw WKK-installatie
behouden. Daartoe heeft Viessmann verschillende onderhoudscontracten opgesteld, die
wat betreft periode en inhoud volledig individueel aangepast kunnen worden. U kunt daarbij kiezen voor het reguliere onderhoud, met
of zonder motorrevisies of voor het complete
pakket met reparaties: volledig onderhoud
met evenwichtige prijs/kwaliteitsverhouding.
Service-inspectie: de nieuwe servicetroef
bij Viessmann
De Viessmann-service-inspectie omvat de
kwaliteitscontrole van de ter plaatse uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerken alsook een doorlopende analyse en beoordeling
van de staat van de installatie. De inspectie
wordt verder nog aangevuld met een klantentevredenheidsonderzoek. Zo verminderen
we niet alleen het risico op stilstand, maar
herkennen we ook meteen een eventuele
nood aan opleiding bij de servicetechnici en
verbeteren we op die manier de kwaliteit van
de uitgevoerde service.

uitvoering ter plaatse probleemloos
kan verlopen.

Digitalisering

Connectiviteit: de beste verbinding voor een hoog
economisch rendement
Om een optimale werking en een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te kunnen garanderen, is een permanente servicetoegang onmisbaar. Dat kan perfect wanneer de WKK
module over een digitale communicatieverbinding beschikt. Op die manier wordt zowel voor
de klant als voor de servicepartner transparantie gecreëerd.
Of het nu gaat om een software-update, een
nieuwe vereiste van de netbeheerder of een
optimalisatie van de installatie: digitale interfaces maken een directe snelle, eenvoudige
en kostenbesparende communicatie met de
WKK-module mogelijk. Dat bereikt u door de
WKK-module met het internet te verbinden.
Altijd de juiste verbinding
Met het TeleControl-LAN van Viessmann
kan iedere WKK-installatie via het internet
verbinding maken met het respectieve Viessmann-servicecentrum. Zo kunnen heel wat
servicewerkzaamheden uitgevoerd worden
zonder dat de servicetechnicus ter plaatse
moet gaan.
Altijd het volledige overzicht
Dankzij de internetverbinding hebt u ook
continu zicht op de staat van de installatie: via
een app kunnen de gegevens altijd en overal
op pc, smartphone of tablet geraadpleegd
worden. Zowel u als het Viessmann-

Gegevensbeveiliging: ook bij aansluiting op grotere bedrijfsnetwer-

servicecentrum ontvangen automatisch alle
storingen en waarschuwingen: hierdoor kunnen onderhoudswerken perfect gepland worden en kunnen fouten vroegtijdig opgespoord
worden. Ook een dagelijkse rapportering in
de centrale is mogelijk, alsook de verbinding
met SAP voor een automatische evaluatie,
bijvoorbeeld van de bedrijfsuren.
Altijd maximaal beschikbaar
In combinatie met het preventief onderhoud
worden uitvallen en storingen zo veel mogelijk
vermeden. Zo worden ongewone of opvallende parameters en bedrijfstoestanden automatisch gemeld. Dankzij de geautomatiseerde
gegevensanalyse worden alle beschikbare
parameters met elkaar vergeleken. In veel
gevallen kan de technicus dan via zijn rechtstreekse toegang tot de installatie ingrijpen en
de werking verzekeren. Ook voor bestaande
installaties is dit eenvoudig mogelijk: daartoe
volstaan een LAN-toegang tot de installatie en
een Plug&Play Telecontrol LAN-eenheid in de
bestaande schakelkast.

Service: digitaal en verbonden

ken zorgt de samenwerking tussen
de IT-specialisten van Viessmann
en uw IT-afdeling voor maximale
beveiliging van uw netwerk.
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Controlekamer
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Overzichtelijk, ongecompliceerd, intuïtieve bediening: de
regeling van de Viessmann Vitobloc 200 mini-WKK-modules.

Klaar voor de toekomst
De compacte WKK-modules van Viessmann
beantwoorden vandaag al aan de toekomstige
veeleisende technische aansluitvoorwaarden
van de energieleverancier. Zo maken de synchrone generator en de slimme regeling onder
andere de variabele instelling van de faseverschuiving op het net mogelijk via de software.
En dat zonder enige hardwareaanpassing. En
ook aan de vereisten vermeld in alle Europese
stroomnetaansluitvoorwaarden is voldaan.

De voordelen op een rij
 Geoptimaliseerd installatiebeheer door
een permanente beschikbaarheid van alle
parameters
 Veilige en snelle bereikbaarheid, alsook
opslag van alle relevante gegevens
 Preventieve planning van onderhouds- en
servicewerkzaamheden
 Vroegtijdige opsporing van storingen en
fouten
 Gegevensbeveiliging volgens de meest
recente veiligheidsstandaarden
 Mogelijkheid voor aansluiting op SAPsystemen

Referenties

Op elk vlak overtuigen door betrouwbaarheid en
rendabiliteit
Met meer dan 3000 actieve installaties is Viessmann marktleider op het vlak van ontwikkeling en productie van warmte-krachtkoppelingsmodules.
Dankzij de uitgebreide standaarduitrusting
van alle producten telt Viessmann heel wat
tevreden klanten. Naast bouwprojecten voor
grote wooncomplexen en bedrijfsvestigingen
zijn WKK-modules ook in vele andere situaties
een rendabele en efficiënte oplossing. Hierna
volgen de belangrijkste sectoren waarin Viessmann WKK-modules inzet:
 Nijverheid en industrie
voedingsmiddelensector, farmaceutica,
chemische industrie enz.

Park-hotel Egerner Höfe

 Toerisme
horecasector, hotels enz.
 Buurt- en stadsverwarmingsnetwerken
gemeenten, steden, aannemers
Voorbeeld: de verwarmingscentrale van
het Park-hotel Egerner Höfe
Na een volledige renovatie wordt voortaan
68 % van de volledige stroombehoefte van
dit hotel via de WKK-module opgevangen.
Het bijzondere hieraan is dat de volledige installatie door een contracting-bedrijf
gefinancierd en beheerd wordt. De volledige
verwarmingsinstallatie wordt als een in het
gebouw geïntegreerd buurtverwarmingsnetwerk geëxploiteerd.

Center Parcs Tossens

 WKK-module:
Viessmann Vitobloc 200 EM-140/207
 Gascondensatieketel:
2 x Vitocrossal 200, type CT2
(telkens 198 tot 593 kW)
 Buffervat voor verwarmingswater:
4 x 2200 liter
 Regeling WKK-module:
De installatie is uitgerust met Telecontrol
bewaking op afstand en Vitocom 300.
Hierdoor worden o.a. de buffertemperatuur, het vullen en legen van de Wilo
Stratos-pompen via Wilo-Digicon alsook de
warmtedebietmeter geregistreerd.
Inselbad Landsberg
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Voorbeeld: het St. Augustinus-ziekenhuis
in Düren
In een ziekenhuis moeten stroom en warmte
continu beschikbaar zijn. Met een looptijd van
ondertussen meer dan 30.000 bedrijfsuren
heeft de Vitobloc-module de verwachtingen
van de installatie-exploitant ver overtroffen.
Eventuele stilstanden konden beperkt worden
tot de noodzakelijke service-intervallen.
De gerealiseerde besparing dankzij de
WKK-module: door het hoge eigen verbruik
en een geringere afname van het openbaar
elektriciteitsnet kon sinds de installatie al
ongeveer 312.000 euro bespaard worden.

Vitobloc 200 EM-140/207 in het St. Augustinus-ziekenhuis
in Düren

Voorbeeld: de centrale van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV)
Vijf Vitobloc 200 WKK-modules produceren
stroom die in het gebouw zelf gebruikt wordt.
Bij uitval van het openbare net kan de installatie de stroomvoorziening in eilandbedrijf
overnemen. Het daartoe vereiste netvervangend beheer wordt geleverd door de MMM
300 (beheer van meerdere modules) van
Viessmann.
De gegenereerde warmte wordt hoofdzakelijk
voor de werking van absorptiekoelmachines
en voor de verwarming van het gebouw
benut. Indien nodig, levert een Vitoplex 300
lagetemperatuurketel extra warmte.
Voorbeeld: in het Schwarzwald-kuuroord,
Titisee-Neustadt
De basisbehoefte aan verwarming wordt het
hele jaar door gedekt door een Vitobloc 200
warmte-krachtkoppelingsmodule. Met zowat
8000 bedrijfsuren per jaar produceert de
WKK-module in eerste instantie de stroom die
in het kuuroord zelf gebruikt wordt. De daarbij
gelijktijdig gegenereerde warmte wordt voor
verwarming en warm water gebruikt, wat in
de zomermaanden voor 90 % volstaat.
In de wintermaanden wordt aanvullend een
Pyroflex-houtsnipperinstallatie ingezet ter dekking van de warmtebehoefte. Als redundantie
en voor eventueel benodigde piekbelastingen
werden verder ook nog twee Vitoplex 200lagetemperatuurketels geïnstalleerd.

Vijf Vitobloc 200 WKK-modules in de administratiegebouwen van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering

WKK-module (links) in het Schwarzwald-kuuroord, twee
Vitoplex-ketels dekken indien nodig de piekbelasting

De onderneming
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Viessmann – Climate of innovation

Viessmann is een van de internationaal toonaangevende fabrikanten van intelligente, praktische en efficiënte systemen voor warmte,
koeling en decentrale stroomopwekking.
Als familiebedrijf van de derde generatie
levert de onderneming al decennialang
bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen.
Een sterk merk schept vertrouwen
Samen met het handelsmerk vormt onze centrale boodschap een wereldwijd herkenningspunt. "Climate of innovation" is van toepassing
op drie vlakken: de boodschap getuigt van een
cultuur van innovatie, ze levert een belofte
voor een nuttig product en houdt tegelijk de
verplichting in om het klimaat te beschermen.
Duurzaam ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen.

De belangrijkste actiepunten zijn klimaatbescherming, milieubescherming en een efficiënte omgang met grondstoffen en worden
gedragen door de volledige onderneming met
wereldwijd 11.600 werknemers.
'Best practice'-voorbeeld
Met het strategische duurzaamheidsproject
"Efficiëntie Plus" bewijst Viessmann in zijn
vestiging in Allendorf/Eder dat de door de
Duitse regering besliste energie- en klimaatdoelstellingen van 2050 nu al gehaald kunnen
worden met de techniek die vandaag op de
markt beschikbaar is. De resultaten spreken
voor zich:
 Stijging van het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen tot 60 procent
 Daling van de CO2-uitstoot met 80 procent
Op lange termijn stelt Viessmann zich ten
doel volledig zelf te voorzien in de warmte
behoefte van het bedrijf.

2009/2011/2013:
Duitse duurzaamheidsprijs voor
efficiënte productie/merk/grondstoffengebruik

Energy Efficiency Award 2010

Dat wil zeggen: ecologie, economie en
sociale aspecten zo op elkaar afstemmen
dat de huidige noden vervuld worden zonder
de toekomst van de volgende generaties te
hypothekeren.

Viessmann Groep
Over Viessmann
 Opgericht in 1917
 Aantal medewerkers: 11.600
 Omzet van de groep: 2,2 miljard euro
 Buitenlands aandeel: 56 procent
 22 productievestigingen in 11 landen
 Verkoopvestigingen en vertegenwoordigingen in 74 landen
 120 verkoopkantoren wereldwijd

Het volledige gamma van de Viessmann
Groep voor alle energiedragers en vermogensbereiken
 Ketels voor stookolie of gas
 Warmte-krachtkoppeling
 Hybride toestellen
 Warmtepompen
 Houtstooktechniek
 Installaties voor de opwekking van biogas
 Biogasinstallaties
 Zonnewarmte
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koelsystemen

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be
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