Oplossingen op maat met efficiënte systemen –
een wegwijzer voor het hogere vermogenssegment

2l3

Systeemoplossingen voor alle toepassingen met
om het even welke energiedrager
Viessmann is de technologische trendsetter binnen de verwarmingssector. Het product
gamma van Viessmann biedt oplossingen op maat met efficiënte systemen aan voor alle
toepassingsgebieden en energiedragers. Als milieubewuste pionier levert de onderneming
reeds decennialang bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen voor olie en
gas, alsook zonneboilers, verwarmingssystemen voor hernieuwbare grondstoffen en
warmtepompen.

De producten van Viessmann en alle dochterondernemingen voldoen aan de Europese
richtlijneninzake het voorkomen en verminderen van milieuvervuiling door emissie.
Traditioneelvoelt Viessmann zich verplicht om het milieu te beschermen en spaarzaam
om te springen met grondstoffen. Daarvoor zet de onderneming de meest geavanceerde
techniekvoor de warmteproductie in.

Viessmann biedt voor elke situatie het juiste verwarmingssysteem, of het nu gaat om
gemeenten, de woningmarkt, bedrijven of industrie. Reeds bij de planning van gecombi
neerde verwarmingsinstallaties wordt rekening gehouden met het voorhanden potentieel
om ook de restwarmte efficiënt en economisch te gebruiken.

Viessmann ontwikkelt en produceert innovatieve verwarmingssystemen die overtuigen door
hun topkwaliteit, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Veel van deze producten zijn mijlpalen
in de verwarmingstechniek geworden.

Dr. Martin Viessmann
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Samen met Viessmann uitdagingen aangaan
De schaarse grondstoffen en de klimaatveranderingen plaatsen de wereld voor grote uitdagingen. Met zijn
toptechnologie geeft Viessmann een duidelijk antwoord op de vraagstukken van de toekomst.

Het productgamma van
Viessmannomvat energie
besparende verwarmings
systemen met olie, gas,

De klimaatbescherming en het garanderen
van een toekomstgerichte energievoorziening
zijn wellicht de grootste uitdagingen waarvoor
de mensheid staat. Het wereldwijde energie
verbruik is sinds 1970 verdubbeld en zal in
2030 verdriedubbeld zijn. De energieprijs
wordt steeds meer de bepalende kosten
factor, zowel voor de producent als voor de
exploitant.
De CO2-uitstoot moet gehalveerd worden
Naast energievoorziening is ook de klimaat
ontwikkeling van het allergrootste belang.
De CO2-uitstoot heeft een heel bepalende
invloed op de opwarming van onze atmosfeer.
In vergelijking met de periode voor de
industrialisering mag de temperatuurstijging
niet groter zijn dan twee graden als we
een klimaatveranderingmet verstrekkende
gevolgenwillen vermijden.
Tot op vandaag zijn er op globaal vlak geen
bindende overeenkomsten met betrekking
tot de klimaatbescherming. De Europese
Unie heeft echter wel al concrete energie- en
klimaatpolitieke doelstellingen geformuleerd
waarin staat dat in vergelijking met de cijfers
van 1990 tegen 2020 de volgende resultaten
bereikt moeten worden:

Stookolie en gas zullen ook in de toekomst onontbeerlijk
blijven. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen, zoals bv.
biomassa, zal verder toenemen. De verwarmingssystemen
van Viessmann zijn hierop vandaag al voorbereid.

n een energiebesparing van 20 procent
n	een aandeel hernieuwbare energiebronnen
van 20 procent
n	een daling van de CO2-uitstoot met
30 procent
Hiervoor werd een dubbele strategie bepaald
die zowel een stijging van de energieefficiëntie als een verplicht gebruik van
hernieuwbare energiebronnen omvat om de
fossiele brandstoffen op termijn te vervangen.
Groot besparingspotentieel
op de verwarmingsmarkt
De verwarmingsmarkt kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het bereiken van de
energie- en klimaatpolitieke doelstellingen.
In de meeste westerse industrielanden
heeft de verwarmingsmarkt het grootste
aandeel in het energieverbruik, nog voor
verkeer en elektriciteitsopwekking. Het
vervangen van verouderde installaties door
moderne condensatieketels, warmtepompen,
biomassaketels, eventueel uitgebreid met
thermische zonne-installaties, zou een
besparing van 35 procent kunnen opleveren
op de verwarmingsmarkt.
De stijging van de energie-efficiëntie en de
expansie van hernieuwbare energiebronnen
door bestuurlijke maatregelen en beslissingen
evolueren in heel positieve zin. Daarnaast
is het ook heel belangrijk om investeerders
en exploitanten van verwarmingsinstallaties
ervan te overtuigen dat investeren in moderne
verwarmingstechnieken vandaag heel zinvol is.

zonne-energie, biomassa en
natuurlijke warmte.

Inleiding

Innovatieve verwarmingstechniek voor
gemeenten, bedrijven en industrie
Moderne condensatietechnieken voor het efficiënt gebruik van olie, gas en het gebruik
van hernieuwbare energiebronnen zoals warmtekrachtkoppelingsmodules, zijn een perfect team voor het opwekken van elektriciteit en het produceren van warmte.
Met zijn zeer efficiënte condensatiesystemen
voor stookolie en gas biedt Viessmann
toekomstgerichte, kostenbesparende en
milieuvriendelijke verwarmingssystemen.
De moderne condensatietechniek biedt
vandaag al een rendement van 98 procent (Hs)
en is hiermee verreweg de meest efficiënte
techniek voor warmteproductie. In de private
woningbouw is deze techniek al heel bekend
en wordt in steeds grotere mate ook gebruikt
in gemeenten, bedrijven en industrie.
Warmte uit hernieuwbare energiebronnen
Naast de fossiele brandstoffen stookolie en
gas zijn er ook hernieuwbare energiebronnen.
Ook op dit vlak biedt het productgamma van
Viessmann innovatieve en krachtige tech
nieken die tot in de kleinste puntjes op uw
wensen en noden afgestemd zijn. Belangrijk
voor de verwarmingsmarkt zijn bv. het gebruik
van zonnewarmte en natuurlijke warmte door
middel van warmtepompen en het gebruik
van biomassa, bv. voor houtverbrandings
systemen.
Nuttige aanvulling: zonne-installaties
zonneboilers en fotovoltaïsche systemen
worden vandaag gebruikt als milieuvriende
lijke technieken voor verwarming en stroom
opwekking en bieden heel wat voordelen.
Ze kunnen zonder grote investeringen en op
een stijlvolle manier op een dak geplaatst
wordenof in een gevel geïntegreerd worden.
Deze systemen leveren een zinvolle bijdrage
aan de energievoorziening van gebouwen en
bedrijven en zijn ook financieel een goede
investering.

Competentie voor multivalente verwarmingssystemen
Voor industriële toepassingen wordt steeds
vaker geopteerd voor multivalente systemen
die bestaan uit verwarmingstechnieken voor
hernieuwbare en fossiele energiebronnen.
Hiervoor beschikt Viessmann over de nodige
systeemkennis: zo worden voor de basisvoor
ziening biomassaketels, warmtepompen en
warmtekrachtkoppelingmodules gebruikt en
worden de piekbelastingen opgevangen door
verwarmingsketels op stookolie of gas.
Warmte produceren en elektriciteit opwekken
Warmtekrachtkoppelingsmodules worden
steeds belangrijker als naast warmte ook
elektriciteit opgewekt moet worden. Dit is
een oplossing die bijzonder geschikt is voor
toepassingen die een grote hoeveelheid
elektriciteit vragen en waarbij de elektriciteit
die door de warmtekrachtkoppelingsmodules
opgewekt wordt, ook zelf verbruikt wordt.
Nu omschakelen is de moeite waard
Verouderde verwarmingsinstallaties ver
vangen door nieuwe installaties met een
innovatieve en energie-efficiënte techniek
zorgt ervoor dat u minder afhankelijk bent van
fossiele brandstoffen en is tegelijk goed voor
het milieu.
Investeren in condensatietechniek betekent
in de meeste gevallen kiezen voor een
systeem dat klaar is voor de toekomst.
In combinatie met biobrandstoffen is de
moderne condensatietechniek van Viessmann
vandaag al klaar voor de toekomst. Deze
modernisering levert niet in het laatst ook een
actieve bijdrage aan de klimaatbescherming.
Op de volgende pagina’s vindt u meer infor
matie over de afzonderlijke energiedragers
en een aantal voorbeelden van multivalente
installaties.
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Voorbeeld van een jaargrafiek van de warmtevraag van verschillende toepassingen

Wooncomplex
School

100 %

Ziekenhuis
Zwembad

90 %

Kantoor
80 %

Buurtverwarming

Vermogen

70 %
60 %

De lijnen geven de verschillende
warmtevraag van de verschillende
toepassingen weer.

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

1000
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Tijd

De jaargrafiek toont de energievraag
van verschillende verbruikers. Hieruit kan
voor elke toepassing afgeleid worden welk
type verwarming geschikt is om aan deze
warmtevraag te beantwoorden. Vaak is een
combinatie van verschillende energiedragers
de ideale en meest economische oplossing.
Voor alle toepassingen wordt uitgegaan
van een hogere warmtevraag in de koudere
maanden van ongeveer 500 uur.

6000

7000

8760 h
= 1 jaar

Wooncomplex

Bivalente verwarmingsinstallatie met gasketel
en ondersteuning door een zonnesysteem

1

1

Aardgas

2
1

3

Zonnesysteem Vitosol 200-F

4
3

 ascondensatieketel Vitocrossal 300
2 G
(basisbelasting)

4

	Lagetemperatuurketel op gas Vitoplex 300
(piekbelasting)

4 	 Decentrale warmwatervoorziening

Wooncomplex met een warmtevraag van 600 kW
Gascondensatieketel voor basisbelasting, lagetemperatuurketel op gas voor
piekbelastingen, zonnesysteem voor warmwater
Vitocrossal 300

Lagetemperatuurketel op gas

100 %

Vitoplex 300

Gascondensatieketel

90 %

Zonnesysteem

80 %

In een wooncomplex wordt de
basisbehoefte aan verwarming
gedekt door een gascondensatieketel
Vitocrossal 300. Indien nodig
wordt een lagetemperatuurketel
Vitoplex 300 toegevoegd om de
piekbelastingen op te vangen. Een

Vermogen

Vitosol 200-F

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

zonnesysteem met vlakke collectoren
Vitosol 200-F dekt in hoge mate de
behoefte aan warmwater
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Gascondensatieketel en zonnesysteem:
hoog vermogen, hoge efficiëntie
In vergelijking met een oude verwarmingsinstallatie ligt het energieverbruik in een
wooncomplex met een condensatieketel tot 25 procent lager.
De condensatietechniek is verreweg de
meest efficiënte manier om stookolie en gas
om te zetten in warmte. Met deze techniek
wordt het energiepotentieel van de brandstof
bijna volledig benut. Condensatieketels
zetten ook de warmte uit de rookgassen
(condensatie) om in verwarmingswarmte.
Bij andere systemen gaat deze restwarmte
via de schoorsteen verloren.
In vergelijking met een oude verwarmings
installatie kan het energieverbruik met een
condensatieketel, met grote waterinhoud, met
25 procent dalen, waardoor de investering al
na enkele jaren terugverdiend is. Integratie in
bestaande systemen is te allen tijde mogelijk.
Combinatie van condensatieketels
en lagetemperatuurketels
Voor de warmtevoorziening in woonwijken met
appartementsgebouwen is een combinatie van
condensatieketels en lagetemperatuurketels
een ideale oplossing.

Warmtekrachtkoppelingsmodules en
bioaardgas in één pakket
Dankzij een volledig nieuw concept biedt
Viessmannde warmtekrachtkoppelings
modules Vitobloc samen met een leverings
contract voor milieuvriendelijk bioaardgas
aan in één pakket.
Investering terugverdiend dankzij
terugleveringvan elektriciteit
Naast het milieuvriendelijke aspect is ook het
economische aspect voor de exploitant bijzonder
lucratief. WKK certificaten die door de warmte
krachtkoppelingsmodules opgewekt wordt,
wordt op het openbare net geplaatst tegen
een tarief dat voor 20 jaar gegarandeerd is.
Hierdoor betaalt de installatie zichzelf nog
tijdens haar levensduur terug, wat het onroe
rend goed rendabel maakt en bovendien voor
een winstgevende investering zorgt.

De verwarmingsinstallatie wordt in een cen
traal gelegen gebouw opgesteld. Alle andere
wooneenheden worden hierop aangesloten.
Warmtewisselaars resp. boilerlaadsystemen
nemen de warmwatervoorziening over in elk
afzonderlijk gebouw.
Een gascondensatieketel Vitocrossal 300
zorgt voor de warmtevoorziening. Omdat we
uit ervaring weten dat de warmtebehoefte

Woonwijk 		
Warmtevraag

slechts een of twee maanden per jaar hoger
ligt, wordt de lagetemperatuurketel op gas
Vitoplex 300 slechts gebruikt om de piekbe
lastingen op te vangen.

Jaarlijkse warmtevraag

Oude installatie

Nieuwe installatie

[kW]

600

600

[kWh/a]

966 000

966 000

			
Warmtebron

Type

Gasketel

			
Aandeel verwarming

Ter compensatie van verliezen van de
installatie of ten gevolge van de netverdeling
werd een thermisch zonnesysteem met een
oppervlakte van ongeveer 200 m² in het
concept geïntegreerd.

[%]

898 000 		
Gascondensatieketel Lagetemperatuurketel op gas
Vitocrossal 300

100

[%]		
[kWh/a]		
Rendement installatie

[%]

Effectieve jaarlijkse warmtevraag [kWh/a]

1)

80

13

718 400

116 000

75

98

88

1 288 000

733 061

132 659

Hoeveelheid brandstof1)

[m3]

128 800

CO2-uitstoot2)

[t/a]

371

Brandstofbesparing

[%]

Stookwaarde aardgas: 10 kWh/m 3

Vitoplex 300
93 		

86 572 		
249 		
32 		

2)

Aardgas: 288 g/kWh

68 000
Zonnesysteem
Vitosol 200-F
7

School

Bivalente verwarmingsinstallatie met houtketel,
oliecondensatieketel en een fotovoltaïsch zonnesysteem

7

WR

Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %
– 42 GWh

– 30 %
– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

1

Opslag voor houtpellets

2

P
 elletketel Pyrot

3

	Warmwaterboiler

3
4

5

4

5

Öl

CO 2

Endenergie

CO 2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6

	Verswatermodule voor drinkwaterverwarming

6

Lagetemperatuurketel op olie Vitoplex 200

8

7

	Olietank
Fotovoltaïsch zonnesysteem met gelijkstroomomvormer
	Weergave van de energiebalansen

School met een warmtevraag van 270 kW
Biomassaketel voor de basisbelasting, lagetemperatuurketel op olie voor de
piekbelasting
Vitovolt 200

Pyrot

Lagetemperatuurketel op olie

100 %

Vitoplex 200

Verwarmingsketel op biomassa

90 %

Voor de verwarming is de verwar
mingsketel op biomassa Pyrot met
een vermogen van 220 Kilowatt
voldoende. Pas bij uiterst lage buiten

Vermogen

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

temperaturen wordt de lagetempe

20 %

ratuurketel op olie Vitoplex 200 met

10 %

een vermogen van 270 Kilowatt
ook geactiveerd. Deze ketel dient
ook als redundante ketel tijdens
onderhoudswerkzaamheden.

1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h
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Biomassa en lagetemperatuurketel op olie:
onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen
Verwarmen met biomassa betekent verwarmen met een milieuvriendelijke energiebron.
Als hernieuwbare grondstof verbrandt hout C0 2-neutraal en maakt ons onafhankelijker van
fossiele brandstoffen.
De houtverwarmingstechniek van Viessmann
is een natuurlijk alternatief voor verwarmen
met olie of gas. Maar niet enkel de ver
antwoordelijke omgang met het milieu is
een argument voor het gebruiken van deze
hernieuwbare grondstof. Hout is in de meeste
landen ook een inheemse brandstof. Het
biedt een hoge zekerheid met betrekking tot
beschikbaarheid en maakt ons onafhankelijker
van fossiele brandstoffen.

Lagetemperatuurketel op olie
voor piekbelasting
Een lagetemperatuurketel op olie Vitoplex 200
levert met een vermogen van 270 Kilowatt
bijkomende warmte op bijzonder koude dagen
en neemt tijdens onderhoudswerkzaamheden
aan de houtverwarmingsketel de warmte
productie over. Deze ketel wordt ook gebruikt
voor systemen met een kleine warmtevraag als
de regeling van de pelletketel niet toereikend is.

Tenslotte levert een houtverwarmingsketel
ook een actieve bijdrage aan een duurzame
klimaatbescherming: verwarmen met bio
massa is CO2-neutraal, d.w.z. dat er slechts
zoveel CO2 vrijkomt als het hout tijdens zijn
groei opgenomen heeft.

Fotovoltaïsche systemen voor de
opwekking van elektriciteit
Scholen zijn bijzonder geschikt voor de
installatievan fotovoltaïsche systemen.
Naast de opwekking van elektriciteit kunnen
de leerlingen de positieve energiebalansen
die de besparingen opleveren op de displays
aflezen.

Door een bestaande verwarmingsinstallatie
uit te breiden met een houtverwarmingsketel
worden de kosten voor olie en gas aanzienlijk
verlaagd waardoor de investering al op korte
tijd terugverdiend is.
Pelletketel voor basisbelasting
De verwarming van een school met bijgebouwen
en een sporthal vraagt een vermogen van
ongeveer 270 Kilowatt. De bivalente verwar
mingsinstallatie bestaat uit een pelletketel
Pyrot met een vermogen van 220 Kilowatt en
een lagetemperatuurketel op olie Vitoplex 200
met een vermogen van 270 Kilowatt.

School		

In vergelijking met een oude installatie wordt
het brandstofverbruik bij deze combinatie
verminderd met ongeveer 10 procent en daalt
de schadelijke CO2-uitstoot met meer dan
32 procent.

Jaarlijkse warmtevraag

Oude installatie
270

270

[kWh/a]

500 000

500 000

Warmtebron
Type
Olieketel
			

Aangezien de pelletketel in principe volstaat
voor de basisbelasting, is het primaire energie
verbruik van de installatie ook aanzienlijk laag.

Pelletketel
Pyrot 220 kW

Lagetemperatuurketel op olie
Vitoplex 200 (270 kW)
20

Aandeel verwarming

[%]

100

80

Rendement installatie

[%]

78

86

89

[kWh/a]

641 026

465 116

112 360

Effectieve jaarlijkse warmtevraag

1)

Nieuwe installatie

[kW]

Warmtevraag

Hoeveelheid brandstof1) 2)

[l/a]
64 103 		
[t/a]		
96,9

CO2-uitstoot3)

[t/a]

Brandstofbesparing

[%]

Stookwaarde olie: 10 kWh/l

2) Stookwaarde

pellets: 4,8 kW/m 3

198

11 236

29

34,7
10

3) Olie:

309,1 g/kWh, pellets: 62,4 g/kWh

Ziekenhuis

Veelzijdige verwarmingssystemen met warmtekrachtkoppelingsmodules,
ketels op biomassa, verwarmingsketels op gas en hogedrukstoomketels

Elektriciteitsnet

1

2

3

4

5

6

7

1

Opslag voor spanen

5

Warmwaterproductie

2

	Verwarmingsketel op biomassa Pyrotec

6

Verdeler

3

Buffervat

7

4

	Installatie met dubbele warmtekracht
koppelingsmodule Vitobloc

Cascade met twee Vitomax 200-LW met
rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 300

8

8

Hogedrukstoomketel Vitomax 200-HS
met thermische en chemische water-	
zuivering en productie van schone stoom

Via warmtekrachtkoppeling wordt met twee warmtekrachtkoppelings
modules Vitobloc 200 een deel van de vereiste elektriciteit opgewekt.
Voor de verwarming van verwarmings- en drinkwater worden bijkomend
nog een biomassaketel Pyrotec en twee Vitomax 200-LW met Vito
trans 300 geactiveerd. Droge stoom voor klinische doeleinden wordt
Pyrotec

2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Ziekenhuis met een warmtevraag van 6300 kW*
Multivalente verwarmingsinstallatie met een hoge energiezekerheid

Elektriciteitsvraag van 1500 kW

Lagedruk
heetwatergenerator

1500
1400

80 %

Verwarmingsketel op biomassa

1200

Warmtekrachtkoppelings
modules

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Vermogen [kWel]

90 %

100 %

Vermogen

geproduceerddoor de hogedrukstoomketel Vitomax 200-HS.

1000
800
600

Teruglevering

400

20 %
200

10 %
1000

2000

3000

* zonder desinfecterende werking

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h

Eigen verbruik
1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h
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Gecombineerde verwarmingssystemen met een
hoog vermogen en een grote energiezekerheid
Een systeem met een combinatie van verwarmingsketels op biomassa, warmtekrachtkoppelingsmodules en
grote condensatieketels is een economische oplossing voor gebouwen met een hoge warmte- en elektriciteitsvraag.
In de hier afgebeelde installatie met dub
bele warmtekrachtkoppelingsmodule zijn
twee Vitobloc 200, type EM 190 kWel/293
kW th, hydraulisch ontkoppeld via een buf
fervat. Het buffervat werkt complementair
aan de warmtekrachtkoppelingsmodules en
garandeert minimale looptijden. De warmte
krachtkoppelingsmodules werken op gewone
aardgas, maar kunnen ook werken op biogas
of op bioaardgas.

In grote gebouwencomplexen die publiek
toegankelijk zijn en heel wat bezoekers over de
vloer krijgen (bv. ziekenhuizen, universiteiten,
winkelcentra) is de warmtevoorziening heel
belangrijk.
Verwarmingssystemen die biomassa en
gas combineren, kunnen perfect aan deze
eisen voldoen. Naast een warmtevraag is er
meestal ook een grote vraag naar elektriciteit
die door het gebruik van warmtekrachtkop
pelingen ten dele gedekt kan worden. De
voorwaarde voor een economisch gebruik
van een dergelijk systeem is een jaarlijkse
werkingsduur van meer dan 4500 uur.

Verwarmingsketels op biomassa dragen
zorg voor het klimaat
Daarnaast werd voor het dekken van de basis
belasting ook een houtverwarmingsketel met
spanen Pyrotec met een vermogen van 1250
Kilowatt geïnstalleerd. Deze ketel werkt CO2neutraal en helpt zo het milieu te beschermen.

Warmtekrachtkoppelingsmodule voor
het dekken van de basisbelasting
Aan de hand van het voorbeeld van een
ziekenhuis met een totale warmtevraag van
^
miljoen kWh/jaar)
6300 Kilowatt ( =15,75
worden de voordelen van het gebruik van een
warmtekrachtkoppelingsmodule heel duidelijk:
voor het dekken van de basisbelasting levert
een warmtekrachtkoppelingsmodule niet
enkel warmte, maar wekt ze ook elektriciteit
op die op het net van de stroomleverancier
gezet wordt en overeenkomstig vergoed
wordt. Uiteraardkan de stroom ook door het
ziekenhuis zelf gebruikt worden.

Condensatietechniek voor piekbelastingen
Ten slotte dekt een cascadeschakeling van
twee Vitomax 200-LW-ketels de vraag naar
meer warmteproductie. Voor een efficiënt ge
bruik van energie beschikken de grote ketels
over een nageschakelde warmtewisselaar
Vitotrans 300 voor condensatiebenutting.

Ziekenhuis 		
Warmtevraag 5)
Jaarlijkse warmtevraag

[kW]
[kWh/a]

Stroomlevering

[kW]

Stroomopwekking

[kW]

Brandstof		

Oude installatie 		

Rendement installatie
Effectieve jaarlijkse warmtevraag
Hoeveelheid brandstof1) 2)

1500

380 (2 x 190 kW met cascadeschakeling van warmtekrachtkoppelingsmodules)
Aardgas

Aardgas

Spanen

Aardgas

2 x Vitomax 200-LW
met Vitotrans 300
met elk 2300 kW

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

[%]

82,5

97

86

88

[kWh/a]

19 091 000

11 366 000

3 663 000

1 790 000

[m3/a]
1 909 100
[kg/a]		

1 136 600

CO2-uitstoot

[t/a]
[%]

5) Energetische

15 750 000

1500		

[%]
100
[kWh/a]		

Brandstofbesparing
1) Stookwaarde

6300

15 750 000 		

Warmtebron
Type
Gasketel
			
			
Aandeel verwarming

Nieuwe installatie

6300 		

4353 3)

2) Stookwaarde spanen: 4 kWh/kg
aardgas: 10 kWh/ m 3
beschouwing zonder desinfecterende werking

179 000
915 750

2591 3)

228 4)

408 3)

12
3) Aardgas:

228 g/kWh

4) Spanen/pellets:

62,4 g/kWh

Industrieel complex

Monovalente verwarmingsinstallatie
voor het gebruik van restwarmte

2

3

4

1

Elektriciteitsnet

1

Warmtepomp met een hoog vermogen

2

A
 anzuigsysteem voor koude lucht

3

Luchtverwarmer

4

Vloerverwarming
(betonkernactivering)

Industrieel complex met een warmtevraag van 250 kW
Monovalente verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van de proceswarmte
Warmtepomp

100 %
KWT warmtepomp

90 %

Vermogen

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
Bij deze industriële toepassing zorgt
een warmtepomp met een hoog
vermogen van KWT zowel voor
koelingals voor verwarming. Hier
voor gebruikt ze de restwarmte uit de
proceswarmte.

20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h
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Energie uit restwarmte en water efficiënt gebruiken
voor verwarmen en koelen met warmtepompen
Het gebruik van restwarmte is een modern en kostenbesparend alternatief voor olie en gas.
Het is nagenoeg gratis en maakt ons onafhankelijk van de aanvoer van fossiele brandstoffen.
Voor het gebruik van restwarmte zijn de
grote warmtepompen van de warmtepomp
specialist KWT, die tot de Viessmann Groep
behoort, bijzonder geschikt. Deze werken zeer
efficiënt en leveren een watertemperatuur
van 75 °C.
Restwarmte benutten om te koelen
Verwarmen komt niet altijd op de eerste
plaats. In heel wat industriesectoren moet
proceswater gekoeld worden. Dit gebeurt
vaak door middel van koeltorens.
Een KWT warmtepomp is een efficiëntere en
meestal ook voordeligere oplossing, zeker als
de warmte die aan het koelproces onttrokken
wordt op een andere plaats in het systeem
hergebruikt kan worden. KWT ontwikkelt en
produceert voor deze toepassingsgebieden
speciale warmtepompen die hun kwaliteit al
meerdere jaren bewezen hebben.

De lucht/water-warmtepompen van KWT zijn
gebaseerd op een droogkoeler en het gebruik
van restwarmte. De verbinding gebeurt een
voudig door hydraulische verbindingen met
koelvloeistof.
Gratis drinkwaterverwarming
Niet enkel voor industriële toepassingen, maar
ook voor hotels en recreatiedomeinen kan het
afvalwater gebruikt worden om warmte te
produceren. Meestal ligt de resttemperatuur
nog tussen 25 en 35 graden. Deze «gratis»
warmte kan met behulp van een warmtepomp
hergebruikt worden voor de warmwater
productie.

Industrieel complex		

Oude installatie 		

Warmtebron

Type

Olieketel 		

Warmtevraag

[kW]

250		

Jaarlijkse warmtevraag

[kWh/a]

750 000 		

Nieuwe installatie
Warmtepomp
250
750 000

[°C]

90		

75

Rendement installatie
[%]
		

70 		
70		

128 (gebruik van restwarmte)
220 (gebruik van bronwarmte)

Max. aanvoertemperatuur

COP (lucht- en restwarmte)				
Hoeveelheid brandstof stookolie

[l/a]

[kWh/a]

Hoeveelheid elektriciteit
CO2-uitstoot

[t/a]

CO2-besparing

[%]

5,5		

1 087 000		
16 000		

249 		

11
95

195 000

Industrieel complex/
brouwerij

Stoomproductie voor industriële processen

Aardgas

1

2

3

4

1

CWA = chemische waterbehandeling

2

TWA = thermische waterbehandeling

3

Voedingswater

4

5

Hogedrukstoomketel
Vitomax 200-HS met
mix brander voor olie/gas

6
5

Vitoplex 300

6

Olietank

Stoomvermogen in t/h
Productie van processtoom
Hogedrukstoomketel
Onderhoudsintervallen van
de stoomketel

100 %
2 x Vitomax 200-HS

Vitoplex 300

90 %

Vermogen

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
Voor deze brouwerij is de stoom
productie van het allergrootste belang
voor het productieproces. Hiervoor
zorgen twee hogedrukstoomketels

30 %
20 %
10 %

Vitomax 200-HS. De lagetempera
tuurketel op gas Vitoplex 300 zorgt
voor de warmtevoorziening.

1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8000

8760 h
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Zeer efficiënte stoomketelinstallatie voor de econo
mische productie van grote hoeveelheden stoom
In het voorbeeld van de brouwerij is de investering dankzij de hoge besparingen op het brandstof- en
waterverbruik op heel korte termijn terugverdiend.
Twee verouderde stoomketels met een
vermogenvan twaalf en acht ton per uur,
restwarmtetemperaturen van 200 en 210
gradenen een analoge schakelcentrale zijn
voor een brouwerij niet meer economisch
in gebruik. De aanzienlijke daling van het
brandstofverbruik was het doorslaggevende
argumentom een nieuwe stoomketel
installatie te plaatsen.
Economische stoomproductie met
geïntegreerdeeconomiser
Viessmann ontwierp voor de brouwerij
een volledig nieuwe installatie. Omdat het
productieproces grote hoeveelheden stoom
vergt, is het vooral belangrijk dat die stoom
economisch geproduceerd wordt.
Zowel beschikbaarheid als betrouwbaarheid
spelen hierbij een belangrijke rol. De oplossing
van Viessmann bestaat uit twee stoomketels
Vitomax 200-HS met geïntegreerde economiser
ECO 200 die elk over een vermogen beschikken
van 6 ton stoom per uur.

Aanzienlijke besparingen op het brandstofen waterverbruik
Dankzij de modernisering kon de restwarmte
temperatuur verminderd worden tot 90 à 100
graden. De voor bepaalde installaties typische
schommelingen van de stoomafname vormen
geen enkel probleem. Het ontwerp van de
ketel wordt gekenmerkt door een grote water
inhoud, een grote stoomruimte en dus ook
een groot opslagvermogen.
Dankzij de nieuwe waterbehandelingsinstal
latie voor het ontharden en ontgassen van het
ketelopslagwater kon ook het verbruik van
wateren chemicaliën sterk verminderd wor
den. Daarnaast werden ook de stralingsver
liezen aanzienlijk verminderd en kon de effici
ëntie duidelijk verhoogd worden dankzij een
betere waterbehandelingsinstallatie. Dankzij
de te verwachten besparingen op brandstof,
water en chemicaliën zal de investering op
korte termijn terugverdiend zijn.

Ook de onderdelen voor de thermische
waterbehandeling en de schakelinstallatie met
digitale regeling op basis van een Siemens PLC
zijn van Viessmann.

Brouwerij		
Warmtebron

Oude installatie 		

Nieuwe installatie

Type

Olieketel 		

2 x Vitomax 200-HS

Restwarmtetemperatuur

[°C]

210		

Werkingsdruk installatie

[bar]

13		

110
13		

Ketelrendement

[%]

80		

95

Hoeveelheid stookolie

[%]

100		

80		

CO2-uitstoot

[%]

100		

CO2-besparing

[%] 			

80		
20

Zwembad

Multivalente verwarmingsinstallatie met warmtekrachtkoppelingsmodule,
gascondensatieketel en een lagetemperatuurketel op gas

Aardgas/bioaardgas

Elektriciteitsnet

1

2

1

Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200

2

W
 armwaterboiler

3

3

	C ascade gascondensatieketel
Vitocrossal 200

5

4

4

Warmtewisselaar Vitotrans 200 met
laadboiler Vitocell 100-L

5

Warmtewisselaar voor zwembad Vitotrans 200

Zwembad met een warmtevraag van 1100 kW
Dekken van basisbelasting via warmtekrachtkoppelingsmodule
Lagetemperatuurketel op gas

100 %
Vitobloc 200

Vitocrossal 200

Gascondensatieketel

90 %

Warmtekrachtkoppelingsmodule

Vermogen

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
In deze installatie met meerdere
ketels zorgt een warmtekracht

30 %

koppelingsmodule Vitobloc 200

20 %

het hele jaar door voor warmte

10 %

en elektriciteit. De cascade van
de Vitocrossal 200 zorgt voor een
onbeperkte warmtevoorziening voor
het zwembad.

1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h
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Warmtekrachtkoppeling is milieuvriendelijk en
biedt een hoog rendement
Warmtekrachtkoppelingsmodules op aardgas en bioaardgas zijn een heel economische
oplossing voor toepassingen met een hoge en permanente warmtevraag.
Waar veel warmte permanent en langdurig
gevraagd wordt, is de installatie van een
warmtekrachtkoppelingsmodule de meest
economische oplossing. Moderne warmte
krachtkoppelingsmodules op gas leveren
tegelijkertijdwarmte en elektriciteit. Met
hun hoge vermogens zijn ze bijzonder
geschiktvoor zwembaden, wooncomplexen,
ziekenhuizen, hotels enz.

Hoge condensatieopbrengst door lage
retourtemperaturen
In het bovengenoemde voorbeeld van het
zwembad werd voor het dekken van de
piekbelasting een cascadeplaatsing van een
gascondensatieketel Vitocrossal 200 met een
vermogen van 575/628 gerealiseerd. Beide
ketels werken parallel in deellastwerking en
bieden hierdoor een heel hoge condensatie
opbrengst. Bovendien dragen de lage retour
temperaturen bij tot een heel efficiënt gebruik
van de ketelwarmte.

Bij het zwembad wordt aan warmtekant
de warmtekrachtkoppelingsmodule parallel
gebruikt met verwarmingsketels. Alle warmte
bronnen zijn aangesloten op de installatie voor
verwarming van verwarmingswater, zwembad
water en sanitair water. Het water voor het
zwembadwordt verwarmd via een warmte
wisselaar voor zwembaden Vitotrans 200.

Hygiënische sanitair waterverwarming
met hoog vermogen
Een hygiënische sanitair waterverwarming
wordt voorzien door een boilerlaadsysteem
Vitocell 100-L in combinatie met een warmte
wisselaar Vitotrans 200. Door de volledige
waterinhoudvan de boiler te verwarmen,
wordt de vorming van legionella vermeden.

Dekking van de basisbelasting tot 43 procent
Warmtekrachtkoppelingsmodules zijn bijzon
der milieuvriendelijk: naast een besparing van
primaire energie van ongeveer 35 procent is
ook de CO2-uitstoot aanzienlijk lager.

Zwembad 		
Warmtevraag
Jaarlijkse warmtevraag

[kW]
[kWh/a]

Oude installatie 		

1100

2 350 000 		

			
Warmtebron
Type
Gasketel
			
			
Aandeel verwarming

Nieuwe installatie

1100 		

[%]
100
[%]		
[kWh/a]		

2 350 000
1 880 000		

Gascondensatieketel
Vitocrossal 200
575/628 kW
50
940 000

470 000

Gascondensatieketel Warmtekrachtkoppelingsmodule
Vitocrossal 200
Vitobloc 200
575/628 kW
EM 140/207

80 		
50
940 000

20

[%]

80

98

98

88

Effectieve jaarlijkse warmtevraag

[kWh/a]

2 937 500

959 184

959 184

534 091

Hoeveelheid brandstof1)

[m3/a]
293 750
[kWh/a]		

Rendement installatie

CO2-uitstoot

[t/a]

Brandstofbesparing

[%]

1) Stookwaarde

aardgas: 10 kWh/m 3

846

191 837		
1 918  367
552		
16,5

53 409
15

Buurtverwarmingsnetwerk

Buurtverwarmingsnetwerk met warmtekrachtkoppelingsmodule,
biomassaketel en gasketel

Kantoorgebouw

Industrieel bedrijf

Recreatiedomein

Appartementsgebouwen

Verwarmingscentrale

Wooncomplex

Aardgas/bioaardgas
Elektriciteitsnet

1

2

3

4

5

1

Opslag voor spanen

4

Dubbele warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200

2

Houtverwarmingssysteem Pyroflex FSR

5

Cascadeplaatsing van twee Vitomax 200-LW

3

Warmwaterboiler

Buurtverwarmingsnetwerk met een warmtevraag van 7,5 MW
Multivalente verwarmingsinstallatie
Lagedruk
heetwatergenerator

100 %
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Via warmtekrachtkoppeling wordt
met twee warmtekrachtkoppelings
modules Vitobloc 200 een deel van
de vereiste elektriciteit opgewekt.
Daarnaast zorgt een biomassa

Vermogen

Pyroflex

90 %

Verwarmingsketel op biomassa

80 %

Warmtekrachtkoppelingsmo
dules

Grafiek warmtevraag volgt
nog!!!!!
Gelieve een schets te bezorgen.

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

ketel Pyroflex voor de verwarming

20 %

van het verwarmings- en sanitair

10 %

water. Twee Vitomax 200-LW met
Vitotrans 300 dekken een eventuele
grotere warmtevraag en dienen als
redundante ketels.

1000

2000

3000

4000

5000
Tijd

6000

7000

8760 h
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Alle onderdelen voor een buurtverwarmingsnetwerk
van hetzelfde merk
Efficiënte verwarmingsoplossingen met een maximaal warmwatercomfort voor grotere
wooncomplexen, woonwijken, openbare gebouwen of hotels.
Een toenemende concurrentiedruk en
de huidige energiepolitieke ontwikkelingen
vragen naar efficiënte en toekomstgerichte
verwarmingsconcepten. Het gebruik van
innovatieveverwarmingstechnieken leidt tot
concurrentiële oplossingen: grote installaties
zijn bijzonder geschikt voor het opbouwen
van een efficiënt buurtverwarmingsnetwerk.
Ze zijn niet enkel geschikt voor grote
wooncomplexen, maar ook voor wijken met
eengezinswoningen, openbare gebouwen of
hotels bieden ze tal van mogelijkheden om
van bij het begin te besparen op de verwar
mingskosten en van een maximaal comfort
te genieten.

warmtebronnen en biogasinstallaties van de
dochterondernemingen. Houtverwarmings
systemen van de gespecialiseerde firma’s
Köb of MAWERA, grote warmtepompen van
KWT of warmtekrachtkoppelingsmodules van
ESS dekken de basisbelasting, terwijl de zeer
efficiënte condensatieketels op olie of gas
van Viessmann de piekbelastingen dekken.
De volledige biogasinstallaties van Schmack
of BioFerm vervolledigen het gamma. Het
bewijs van de uitgebreide systeemkennis van
Viessmann: van warmtebron over de verdeling
tot de regeling van de warmteproductie – alle
systemen van hetzelfde merk.

Viessmann-concept voor
buurtverwarmingsnetwerken
Een decentrale warmtebron voorziet alle
afzonderlijke eenheden onafhankelijk van
elkaar met verwarming en warm water.
De eenheden zijn individueel regelbaar.
Het soort warmtebron speelt geen enkele
rol: verwarmingsketels voor fossiele of
hernieuwbare brandstoffen, warmtepompen
of warmtekrachtkoppelingsmodules.

Systemen die perfect op elkaar afgestemd zijn
Van ontwerp over installatie tot ingebruik
neming en service: alle systeemonderdelen
zijn perfect op elkaar afgestemd. Dankzij hun
flexibiliteit passen de buurtverwarmingssys
temen van Viessmann zich perfect aan elk
afzonderlijk project aan. Een op maat gemaakt
systeem voor elke toepassing is rendabel en
levert duurzame besparingen op dankzij de
beperkte onderhoudskosten en een drastisch
verlaagd brandstofverbruik.

Viessmann biedt alle onderdelen voor een
volledig buurtverwarmingsnetwerk: van de
klassieke producten van Viessmann tot de

Buurtverwarmingsnetwerk 		
Warmtevraag

Oude installatie 		

[kW]

7500 		

Jaarlijkse warmtevraag
[MWh/a]
30 		
			
14
Warmtebron
Type
2 olieketels
			
		
elk 3,7 MW
Aandeel verwarming

[%]
100
35
[MWh/a]			

Reserve

7500
30
6

Ketel voor de verbranding van spanen 2 x warmtekrachtkoppelingsmodule
Pyroflex FSR
Vitobloc
2,6 MW
EM 401/549

10
Gasketel
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Gasketel
Vitomax 200-LW
2,8 MW

10
30

55

35

Max. aanvoertemperatuur

[°C]

90

tot 110

80

80

80

Brandstof1)

Type

Stookolie

Spanen

Aardgas

Aardgas

Aardgas

Hoeveelheid brandstof

[l/a]
3 750 000
[m3/a]
[t/a] 		

3200
600 000
2500		

CO2-uitstoot
[t/a]		
110
		
3200		
CO2-besparing
1)

Nieuwe installatie 		

Stookwaarde olie: 10 kWh/l

[%]			
Stookwaarde pellets: 4 kWh/kg

Stookwaarde gas: 10 kWh/m 3

1368
3758
48

1 000 000
2280

Referenties

Eengezinswoningen

Appartementsgebouwen

Bedrijven / industrie

Buurtverwarmingsnetwerken

Architectenhuis Bad Füssing,

Wooncomplex „Zi Wei Garden“ Xi´an,

Ameco A380 hangar Peking,

Europees Parlement Straatsburg,

Duitsland

China

China

Frankrijk

Eengezinswoning Kevelaer,

Appartementsgebouw „Wohnoase“

Porsche Leipzig,

Europees Parlement Brussel,

Duitsland

Regensburg, Duitsland

Duitsland

België

Heliotrop Freiburg,

HafenCity Hamburg,

City of tomorrow Malmö,

Palm Jumeirah,

Duitsland

Duitsland

Zweden

Dubai

Eengezinswoning Wiesloch,

Hotel Lagorai Cavalese,

Congrescentrum Brunstad,

Klooster St.-Ottilien,

Duitsland

Italië

Noorwegen

Duitsland

Loftcube tuinbeurs

Atelierwoningen Brandenburg,

Universiteitsbibliotheek Bamberg,

Woonwijk Pfäffikon,

Neu-Ulm, Duitsland

Duitsland

Duitsland

Zwitserland

Lagetemperatuurketels en
condensatieketels op olie
13 – 20.000 kW

Lagetemperatuurketels en
condensatieketels op gas
4 – 20.000 kW

Zonnewarmte en
fotovoltaïsche systemen

Houtverwarmingssysteem,
warmtekrachtkoppeling en
biogasproductie
4 – 13.000 kW

Warmtepompen voor
grond, water en lucht
1,5 – 2000 kW

Het productgamma van Viessmann: oplossingen op maat dankzij efficiënte systemen
voor alle energiedragers en toepassingsgebieden
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Toekomstgerichte verwarmingstechniek die aan alle
vereisten beantwoordt

Het wereldwijde energieverbruik is sinds 1970
verdubbeld en zal in 2030 verdriedubbeld zijn.
Het gevolg: fossiele brandstoffen zoals stook
olie en aardgas raken uitgeput, de energie
prijzen stijgen en de hoge CO2 - uitstoot
beïnvloedt het klimaat. Energie-efficiëntie is
onvermijdelijk als we onze toekomst zeker
willen stellen.

Met zijn innovatieve oplossingen beantwoordt
Viessmann telkens weer aan de meest
uiteenlopende vereisten voor een efficiënte
verwarmingstechniek – van historische monu
menten over moderne industriecomplexen tot
grootschalige woon- en werkgebieden.

In bijna alle industrielanden heeft de warmte
voorziening van woon- en industriegebieden
het grootste aandeel in het energieverbruik
en biedt dus ook het grootste potentieel voor
besparingen. De moderne, energie-efficiënte
verwarmingssystemen van Viessmann
wordenwereldwijd niet enkel gebruikt in heel
wat huishoudens, maar ook in tal van grote
internationale projecten en dragen op die
manier bij tot het spaarzaam omspringen met
onze energievoorraden.

City of tomorrow, Malmö, Zweden. Dit wooncomplex haalt

Warmtekrachtcentrale op biomassa in Markt Schwaben, Duitsland. Van hieruit

de nodige warmte voor het grootste stuk uit een groot

worden60 woningen en handelspanden van warmte voorzien. Energieleverancier

zonnesysteem.

E.ON beschouwt deze warmtekrachtcentrale als een voorbeeldinstallatie voor het
gebruik van biomassa.

Het volledige gamma van Viessmann

Lagetemperatuurketels

Lagetemperatuurketels

Zonnewarmte en

en condensatieketels op olie

en condensatieketels op gas

fotovoltaïsche systemen

13 – 20.000 kW

4 – 20.000 kW

Eengezinswoningen

Appartementsgebouwen

Bedrijven / industrie

Buurtverwarmingsnetwerken

Oplossingen op maat dankzij efficiënte systemen

Het volledige gamma van Viessmann
Het volledige gamma van Viessmann biedt
oplossingen op maat met efficiënte systemen
aan voor alle toepassingsgebieden en energie
dragers. Als milieubewuste pionier levert de
onderneming al decennialang bijzonder effici
ënte en schone verwarmingssystemen voor
stookolie en gas, zonneboilers, verwarmings
systemen voor hernieuwbare grondstoffen en
warmtepompen.
Het gamma van Viessmann biedt
toptechnologie en verlegt grenzen.
Met zijn hoge energie-efficiëntie helpt het
de verwarmingskosten te drukken en is ook
vanuit ecologisch oogpunt de juiste keuze.

Individueel en energiezuinig
Viessmann heeft voor elke behoefte het
passende verwarmingssysteem, hangend of
staand, individueel combineerbaar, toekomst
gericht en energiezuinig. Of het nu gaat om
systemen voor één- of meergezinswoningen,
grote appartementsgebouwen, commerciële of
industriële complexen, buurtverwarmingsnet
werken, renovatie of nieuwbouw: Viessmann
heeft het in huis.
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Houtverwarmingssystemen,

Warmtepompen voor

warmtekrachtkoppeling en

grond, water en lucht

Klimaatregelingstechniek

Systeemcomponenten

biogasproductie
4 – 13.000 kW

1,5 – 2000 kW

Het volledige gamma van Viessmann: oplossingen op maat
dankzij efficiënte systemen voor alle energiedragers en
toepassingsgebieden

De vermogensdragers
Viessmann Group is de technologische
trendsetter in de verwarmingssector. Hiervoor
staat de naam Viessmann en hiervoor staan
binnen de groep de namen van alle dochter
ondernemingen die allemaal dezelfde pioniers
geest en dezelfde innovatiekracht bezitten.
Het vermogensspectrum omvat:
 condensatietechniek voor stookolie en gas
 grote ketels voor warmte- en stoomproductie
 zonnesystemen
 warmtepompen
 houtverwarmingssystemen
 warmtekrachtkoppelingsmodules
 biogasinstallaties

Viessmann is topspecialist in al deze markt
segmenten en heeft in vergelijking met gespe
cialiseerde aanbieders één groot voordeel:
Viessmann ziet verwarmingstechniek als een
systematisch geheel en geeft objectief en
neutraal advies over verschillende technolo
gieën en energiedragers. U krijgt gegaran
deerd de juiste oplossing voor elke toepas
sing.

De onderneming
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Viessmann – climate of innovation

‘Climate of innovation’ drukt het potentieel
van de ondermening uit. Het is de centrale
merkboodschap en in combinatie met ons
handelsmerk een wereldwijd herkennings
kenmerk. „Climate of innovation“ is van
toepassing op drie vlakken. Het is een
getuigenis van een cultuur van innovatie.
Het is een belofte van een nuttig product en
tegelijk van een verplichting om het klimaat
te beschermen.
Volledig gamma voor alle energiedragers
Op internationaal vlak is Viessmann een van
de toonaangevende fabrikanten van verwar
mingssystemen en biedt met zijn volledig
gamma individuele oplossingen en efficiënte
systemen voor alle toepassingsgebieden en
energiedragers. Als milieubewuste pionier
levert de onderneming al decennialang
bijzonder efficiënte en schone verwarmings
systemen.

Duurzaam ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen. Dit 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.
Efficiëntie Plus
Met het duurzaamheidsproject „Efficiëntie
Plus“ bewijst Viessmann in zijn vestiging in
Allendorf dat de energie- en klimaatdoelstel
lingen van 2020 nu al gehaald kunnen worden.
Dit project staat voor:
 klimaatbescherming
 efficiënt gebruik van grondstoffen
 en werkzekerheid
Als resultaat wordt bijna 40 % fossiele brand
stoffen bespaard en daalt de CO2 -uitstoot met
een derde.

In 2009 werd Viessmann voor
zijn inzet op het vlak van milieu
bescherming en de efficiënte
omgang met grondstoffen
onderscheiden met de Duitse duur
zaamheidsprijs.

Viessmann kreeg voor zijn bijzonder
efficiënte omgang met energie
door de warmteterugwincentrale in
zijn hoofdzetel in Allendorf/Eder de
Energy Efficiency Award 2010.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Over Viessmann
 Opgericht in: 1917
 Aantal werknemers: 9000
 Omzet Viessmann Groep: 1,7 miljard Euro
 Buitenlands aandeel: 50 procent
 
16 fabrieken in Duitsland, Frankrijk,
Canada, Polen, Hongarije, Oostenrijk,
Zwitserland en China
 Verkooporganisaties in 37 landen
 Wereldwijd 120 verkoopkantoren
 3 servicebedrijven

Assortiment
 Condensatiesystemen op stookolie en gas
 Zonnesystemen
 Warmtepompen
 Houtverwarmingssystemen
 Warmtekrachtkoppelingsmodules
 Biogasinstallaties
 Diensten

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be
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