Referenties

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

Stoom
tot 120 t/h

Elektriciteit
tot 50 MWel

Warmte
tot 120 MW th

Koude
tot 2 MW th

Viessmann biedt in de vier
energiegebieden stoom, elektriciteit, warmte en koude een volledig
gamma van producten en diensten
voor industrie, gemeenten en
nijverheid.
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Oplossingen voor energieopwekking voor
industrie, nijverheid en gemeenten

Toepassingen met een grote energiebehoefte
eisen vernieuwende oplossingen. Overwegingen met betrekking tot rendement leveren
zowel bij nieuwe installaties als bij renovatie
op het vlak van verwarmings- en proceswarmte een aanzienlijk besparingspotentieel op, dat
tot op heden nauwelijks wordt benut.
De zeer efficiënte verwarmingssystemen van
Viessmann zorgen voor besparingen waarvan
de positieve impact toeneemt naarmate de
energiebehoefte stijgt, zowel in nijverheidsen industriële bedrijven als in kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen of scholen.
De aanzienlijke verschillen in rendement tussen een oude en een nieuwe installatie leiden
al snel tot opmerkelijke besparingen in zowel
het energieverbruik als de energiekosten.
Terwijl de afschrijvingstijden dienovereenkomstig kort zijn.
Voor de industrie, de nijverheid en de
gemeenten biedt Viessmann systeemoplossingen die perfect op elkaar zijn afgestemd:
systemen die werken op hernieuwbare energieën om de basisbehoefte te dekken, gecombineerd met piekbelastingsketels die op
fossiele brandstoffen werken. Alle systeemcomponenten worden in overeenstemming
met de individuele behoefte samengesteld
om tot een perfecte samenwerking en zo tot
een maximale efficiëntie te komen.

Inhoud

Stoom tot 120 t/h
Stoomproductie met olie, gas
of biomassa
pagina's 4 – 9

Elektriciteit tot 50 MW
Elektriciteitsproductie voor eigen
verbruik of voor teruglevering aan
het net

pagina's 10 – 13

Warmte tot 120 MW
Bevoorrading van warmtenetten met
biomassa, biomethaan
of aardgas

pagina's 14 – 19

Koude tot 2 MW
Kantoren en productiehallen verwarmen en koelen met warmtepompen
en ijsreservoirs

pagina's 20 – 23

Stoom tot 120 t/h

Verse-stoominstallatie voor Sembcorp
Utilities, Wilton International Teesside,
Middlesbrough, Groot-Brittannië
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Vier tweevoudige vlampijpketels voor de levering
van stoom aan een industriegebied

Het internationale energieconcern Sembcorp
Utilities produceert tot maximaal 120 t/h
stoom voor meerdere chemische bedrijven in
een industriegebied in Wilton aan de Engelse
kanaalkust.
Daartoe werden vier tweevoudige vuurhaardketels Vitomax D HS van Viessmann met een
stoomvermogen van 30 t/h geïnstalleerd.
Afhankelijk van de uitvoering leveren de ketels
12 tot 58 t/h verzadigde of hete stoom, alsook
10 tot 38 MW voor warm of heet water. Om
de efficiëntie te verbeteren, kan achteraf
optioneel nog een economiser worden geïnstalleerd. Deze benut de restwarmte om het
voedings- of het retourwater op te warmen
en zo bij te dragen tot een daling van de
energiekosten.

Uitbouw van de groene energieproductie
De meeste klanten van Sembcorp komen uit
de chemische en petrochemische industrie,
maar sommige zijn ook actief in de sector
van de biobrandstoffen en in de recyclage
van afvalstoffen. Om met al die verschillende
toepassingen rekening te kunnen houden,
heeft Sembcorp zijn aanbod gefocust op de
energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

Tweevoudige vuurhaardketel
Vitomax D HS

De installatie in één oogopslag
Type ketel		
Vitomax D HS
Type energie		
aardgas
Stoomvermogen
4 x 30 t/h
Temperatuur verse stoom
300 °C
Bedrijfsoverdruk
17 bar
Temperatuur voedingswater
105 °C
Ketelrendement
91 %
(zonder economiser)

Transport over zee
"De opbouw van de installatie verliep volledig
volgens schema. Doordat het bedrijfsterrein
vlak bij de haven ligt, konden de componenten
over zee worden aangevoerd. Diverse componenten van de ketel waren al vooraf gemonteerd en werden direct bij de fabrikant getest
om te zien of alles perfect werkte. Onze klant
beschikt over een krachtige energie-installatie

die, indien nodig, bijkomende vermogenspieken kan opvangen. Daartoe werd een reservevermogen van 60 t/h geïnstalleerd, dat bovendien ook als redundant systeem kan worden
ingezet tijdens de onderhoudsperiode. Zo is
de energievoorziening van de aangesloten
ondernemingen te allen tijde voor 100 procent
gegarandeerd."

Elton Willis,
Chief Engineer

Stoom tot 120 t/h

Stoomketel
Vitomax 200-HS

Warmwaterketel
Vitomax 200-LW

Kliniek Schwarzwald-Baar, Villingen-Schwenningen, Duitsland

Verwarmingsketel op
biomassa
Vitoflex 300-FSR

In de nieuwe kliniek Schwarzwald-Baar in
Villingen-Schwenningen wordt de energie
voor warm water, verwarming en sterilisatie
voortaan geproduceerd door twee Vitoflex
300-FSR verwarmingsketels op biomassa,
die los van elkaar werken. Ze zijn allebei
uitgerust met hydraulisch aangedreven vlakke

schuifroosters (FSR). Twee warmwaterketels
Vitomax 200-LW en een stoomketel Vitomax
200-HS met gasbranders staan in voor de
piekbelasting en dienen als redundant systeem. Naargelang van de buitentemperatuur
schommelt de aanvoertemperatuur tussen 75
en 85 °C.

Tweevoudige vuurhaardketel Vitomax
D HS

Transport van een tweevoudige vuurhaardketel voor Iggesund Paperboard SA, Workington, Groot-Brittannië

Twee van de grootste tweevoudige vuurhaardketels ter wereld staan geïnstalleerd in
een papierfabriek in Groot-Brittannië. Deze
ketels, type Vitomax D HS, leveren tot 115
ton stoom per uur. Het brandervermogen
van elke vuurhaard bedraagt ca. 19 MW. Dat
levert een capaciteit van 76 MW bij volledige
belasting, voldoende om jaarlijks 200.000 ton
chromokarton te produceren.
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Stoomketel
Vitomax 200-HS

Warmwaterketel
Vitomax 200-LW

Vitomax stoom- en warmwaterketel in de verwarmingscentrale van het hotel

In 2010 werd het Kempinski-hotel als eerste
vijfsterrenhotel in de Chinese miljoenenstad
Yinchuan feestelijk geopend. De verwarming
van dit indrukwekkende gebouw wordt verzekerd door vijf Vitomax 200-LW ketels van elk
2,6 MW. Twee bijkomende Vitomax 200-HS
ketels leveren elk 2,9 t/h processtoom, die
vooral voor de keuken en de wasserij wordt
gebruikt.
Kempinski-hotel, Yinchuan, China

Stoomketel
Vitomax 200-HS

Warmwaterketel
Vitomax 200-HW

Dacia-fabriek, Pitesti, Roemenië

In de fabriek van de Roemeense autoconstructeur Dacia werd in 2007 de grootste
verwarmingsinstallatie van het land met een
vermogen van 70 MW geïnstalleerd: twee
Vitomax 200-HS stoomketels produceren
er stoom voor de lakafdeling. Twee Vitomax
200-HW warmwaterketels leveren de warmte

voor de verwarming en het warm water in de
50 gebouwen van de fabriek. Vergeleken met
de oude installatie zorgt het nieuwe, efficiënte
energiesysteem voor een jaarlijkse energiebesparing van 17 % en een vermindering van de
CO2-uitstoot met 20.000 ton per jaar.

Stoom tot 120 t/h

Crimean Soda Plant, Krim

Bij de Crimean Soda Plant op het Krimschiereiland werd in mei 2014 een krachtige
restwarmteketel in bedrijf genomen. De
door Viessmann in Nederland gebouwde
ketel levert amper 21 ton stoom per uur bij

een toegestane bedrijfsdruk van 45 bar. Als
energiebron worden de hete uitlaatgassen van
een 14,4 MW producerende turbine gebruikt,
waarmee Crimean Soda bijna 90 % van zijn
elektriciteitsbehoefte dekt.

Biomassa-installatie

HKB biomassa-installatie AVR, Duiven, Nederland

"Cradle to Cradle": dat is de naam van de
methode waarbij de materialen die bij de
productie zijn gebruikt, aan het eind van hun
levensduur teruggewonnen worden, om dan
op basis daarvan nieuwe producten met een
betere kwaliteit te produceren. Het Nederlandse bedrijf AVR heeft zich in dit procedé
gespecialiseerd. In hun installatie in Duiven
wordt het papierslib uit het recyclageproces

verbrand, waarna de gegenereerde rookgassen en de as samen door de ketel worden
gestuurd en aansluitend worden gefilterd. Het
materiaal dat daarbij ontstaat, wordt uiteindelijk in de wegenbouw gebruikt.
De biomassa-installatie is 40 meter hoog en
werd in een 60 meter hoog gebouw geïnstalleerd.
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Gecombineerde
waterpijp- en grootwaterruimketel

Waterpijp- en groot-waterruimketel Purac, Rayong, Thailand

Het Nederlandse bedrijf Purac geldt wereldwijd als een gerenommeerde producent van
ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. In de Rayong-vestiging in Thailand
wordt melkzuur geproduceerd, waarvoor een

temperatuur van 200 °C vereist is. Viessmann
fabriceert aangepaste ketelinstallaties voor dit
proces. Voor een verdere uitbreiding van de
productie in Rayong werd in 2011 een extra
ketel met een stoomvermogen van 25 t/h
geïnstalleerd.

Houtverwarmingsketel
Vitoflex 300-FSR

Müritz Milch, Waren, Duitsland

Voor een steriele productieomgeving bij
Müritz Milch in Waren (Mecklenburg) zijn
grote volumes stoom vereist. Daartoe werd in
2010 een verzadigde stoominstallatie met een
Vitoflex 300-FSR biomassaketel met 2600 kW
vermogen gerealiseerd. Deze ketel levert 4 t/h
en staat in voor meer dan 80 % van de benodigde hoeveelheid stoom. Via een nageschakelde economiser wordt de retourtemperatuur
opgetrokken en is men erin geslaagd om het
brandstofverbruik onder controle te houden.
Door de bouw van deze verwarmingsinstallatie op biomassa heeft de industriële zuivelfabriek haar energiekosten duidelijk kunnen
doen dalen, in vergelijking met de oude installatie, die op aardolie draaide.

De verwarmingsinstallatie met multicycloon
en geïntegreerde elektrofilter (l.),
op de voorgrond de opslagplaats voor de
houtsnippers

Elektriciteit tot 50 MW

Centrale van de Duitse wettelijke
ongevallenverzekering (DGUV) in
St. Augustin
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Warmtekrachtkoppelingsmodules voor elektriciteitsvoorziening en airconditioning van kantoorgebouwen

De energiecentrale van de Duitse wettelijke
ongevallenverzekering (DGUV) in St. Augustin
(bij Bonn) was compleet verouderd: de zes
warmwaterketels uit de vroege jaren 80 die
voor de verwarmingsproductie instonden en
de koelmachines die voor de airconditioning
en koeling van het rekencentrum werden
gebruikt, verbruikten veel meer energie dan
we tegenwoordig gewoon zijn.
Warmtekrachtkoppeling rendeert
Na de eerste berekeningen met het oog op de
vernieuwing van de energietechniek voor het
160 m2 grote rekencentrum werd al snel duidelijk dat de keuze voor warmtekrachtkoppelingsmodules in vele opzichten zou renderen.
De gelijktijdige productie van warmte en
elektriciteit via warmtekrachtkoppeling (WKK)
bood ook de mogelijkheid om de vereiste
stroombehoefte, vooral dan voor het rekencentrum, te garanderen.
Van een kleine naar een grote oplossing
Gezien die voordelen, werd de planning uitgebreid tot de volledige bevoorrading van de
DGUV, die een totale oppervlakte heeft van
80.000 m2. Met een bedrijfsduur van meer
dan 7000 uur per jaar is een WKK-installatie
niet alleen bijzonder zuinig, maar draagt ze ook

bij tot een snelle afschrijving via aanzienlijke
kostenbesparingen voor fossiele brandstoffen
en aangekochte stroom.
Uiteindelijk werd besloten om een nieuw gebouw met kantoren en technische ruimten te
bouwen. De energiecentrale bestaande uit vijf
Vitobloc 200 warmtekrachtkoppelingsmodules werd in de kelderverdieping geïnstalleerd.
De opgewekte stroom wordt in het gebouw
zelf gebruikt.

Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200

Lagetemperatuurketel op
stookolie Vitoplex 300

De warmte die door de warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt gegenereerd, wordt
hoofdzakelijk benut voor de werking van absorptiekoelmachines en voor de verwarming
van het gebouw. Indien nodig, levert de Vitoplex 300 lagetemperatuurketel op stookolie
bijkomende warmte.
Voor de regeling van de polyvalente installatie
werd gekozen voor de Vitocontrol 300-M van
Viessmann.
De installatie in één oogopslag
WKK-module
5 x Vitobloc 200-EM,
238 kWel/363 kW th
Lagetemperatuurketel
op stookolie		
Vitoplex 300, 1250 kW
Energiedragers		
aardgas, olie

Positief resultaat voor de exploitant dankzij warmtekrachtkoppeling
"Onze rendementsberekening gaf de doorslag
bij de beslissing van de bouwheer om de twee
oude verwarmingsinstallaties bestaande uit
zes ketels en de oude koelinstallatie bestaande
uit drie koelmachines door een nieuwe energiecentrale op basis van warmtekrachtkoppeling
te vervangen. Een goede keuze vanuit milieustandpunt, want nu wordt jaarlijks zowat 5000
ton CO2 minder de lucht ingejaagd. Daarenbo-

ven geniet de exploitant dankzij het inclusief
onderhoudscontract ook van een korte afschrijvingstijd, die slechts tien jaar bedraagt, want
de stroom die via de warmtekrachtkoppelingsmodule wordt gegenereerd, wordt ook intern
gebruikt, wat de bedrijfskosten ten opzichte
van de meer traditionele technieken met meer
dan 100.000 euro per jaar doet dalen."

Walter Ploenes,
Ingenieursbureau
Josef Niehsen

Elektriciteit tot 50 MW

Verwarmingsketel op
biomassa
Vitoflex 300-FSR

Houtverwarmingscentrale in Hövelhof, Duitsland

De firma Formaplan in Hövelhof heeft zich
een mooie reputatie weten op te bouwen als
toeleverancier op de meubelmarkt. Dagelijks
lopen hier zowat 40.000 werkstukken van de
band. Het snijafval van de spaanplaten dat
daarbij wordt gegenereerd, wordt verbrand in
de eigen houtverwarmingscentrale bestaande
uit een Vitoflex 300-FSR biomassaketel. De
warmte die hierdoor wordt geproduceerd,

wordt naar een gesloten ORC-module geleid,
waarin de verdampende siliconeolie een
turbine aandrijft. Zowel de restwarmte als de
stroom worden permanent door de productievestiging benut. Daarbij valt vooral op dat de
emissiewaarden in verhouding tot de wettelijk
toegelaten grenswaarden (waarden tussen
haakjes) bijzonder laag zijn: max. 75 mg (150)
CO2, 10 mg (20) stof, 300 mg (400) NOx.

Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200

Verwarmingsketel op
biomassa
Vitoflex 300-FSB
Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200, warmtenet Memmingen, Duitsland

De verwarmingscentrale in Memmingen
levert via een warmtenet de verwarming voor
drie bedrijven in een industriezone. Het totale
vermogen van 8500 kW wordt geleverd door
een Vitoflex biomassainstallatie van 3300 kW
en een Vitobloc 200 warmtekrachtkoppelingsmodule van 200 kW th. De 140 kWel stroom
die door de warmtekrachtkoppelingsmodule
wordt geproduceerd, wordt deels voor de
eigen werking van de verwarmingscentrale
gebruikt, terwijl de restwarmte van de motor

in het warmtenet wordt geïnjecteerd. Door
gebruik te maken van een economiser (rookgaswarmtewisselaar) met een vermogen van
260 kW wordt een ketelrendement van meer
dan 90 % gerealiseerd. Een lokaal bedrijf
voorziet de biomassainstallatie van de nodige
houtsnippers, afkomstig van hout uit de
streek. Meer dan 80 % van de energiebehoefte wordt hier met hout als brandstof gedekt.
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WKK
Vitobloc 200

Biomassaketel Vitoflex
300-SRT

Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt, Duitsland

De 13.000 MW aan verwarming die hier het
hele jaar door nodig is, wordt geleverd door
een Vitobloc 200 warmtekrachtkoppelingsmodule (WKK), in het koude seizoen nog extra
aangevuld door een Vitoflex 300-SRT biomassaketel. Met zowat 8000 bedrijfsuren per jaar
produceert de WKK in eerste instantie de
stroom die in het kuuroord zelf wordt gebruikt.
De daarbij gelijktijdig gegenereerde warmte
wordt voor de verwarming en de warmwaterbereiding gebruikt. In de zomermaanden wordt
zowat 90 % van deze processen hiermee
gedekt.

Lagetemperatuurketel
Vitoplex 300

Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200 en
lagetemperatuur-verwarmingsketel Vitoplex 300

Biomassaketel
Vitoflex 350-VFE

Karl Pedross AG, Latsch, Zuid-Tirol (Italië)

In Latsch in Zuid-Tirol produceert het bedrijf
Karl Pedross AG plinten, profielen en andere
toebehoren voor vloeren. Milieubehoud en
duurzaamheid zijn twee basiswaarden van
deze onderneming. Daarom worden de houtresten die bij de productie ontstaan, gebruikt
om de fabriek van warmte en stroom te voorzien. Hiervoor was een stookinstallatie nodig
die vooral geschikt is voor het verbranden van
droge brandstoffen die veel stof genereren.

De Vitoflex 350-VFE biomassaketel met een
warmtevermogen van 2,9 MW beantwoordt
uitstekend aan deze vereisten. Dankzij de
blaasbrander wordt de brandstof gelijkmatig
over de verbrandingskamer verdeeld, zodat
ze maximaal kan verbranden. De volledige
bemetseling met vuurvaste materialen zorgt
voor een stabiel verbrandingsproces en garandeert bovendien dat aan de emissievoorschriften wordt voldaan.

Warmte tot 120 MW

Grond/water-warmtepompen Vitocal 300-G Pro (r.)
en Vitocal 300-G (l.)

De zogenaamde Scroll-compressoren
vormen het hart van de warmtepompen

Het nieuwe logistiek centrum van Mammut in Memmingen
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De perfecte combinatie: hoogwaardige producten voor
extreme sporten en milieuvriendelijke energie

Het Mammut-logo aan de gevel van het logistiek centrum langs de autosnelweg vlak bij
Memmingen is van heinde en ver zichtbaar.
De fabrikant van buitensportmaterialen focust
zich op producten van topkwaliteit, die ook in
de meest extreme omstandigheden tijdens
expedities naar de Mount Everest of de
Noordpool standhouden.
In dat opzicht lijkt het dan ook alleen maar
logisch dat een bedrijf met klanten die zo
uitgesproken verbonden zijn met de natuur, bij
de keuze van zijn energiesysteem eveneens
inzet op natuurlijke en hernieuwbare energiebronnen.
Logistiek centrum voor Europa
Het bebouwde oppervlak van het nieuwe
Europese logistiek centrum is zo groot als
anderhalf voetbalveld. Van hieruit sturen
zo'n 100 medewerkers de bevoorrading van
de Flagship Stores van de fabrikant en de
overige handelszaken. Een groot deel van de
bebouwde oppervlakte van zowat 150.000 m³
wordt ingenomen door een volautomatische
opslagruimte met hoge rekken, maar ook de
kantoren, de showroom en de expeditie moeten voor het nodige comfort voorzien worden
van verwarming en warm water.
In serie geproduceerde warmtepompen
In de verwarmingscentrale heeft de firma
Alois Müller uit Memmingen drie Viessmannwarmtepompen met een totaal warmtevermogen van 450 kW ingebouwd. De aggregaten
werden zoveel mogelijk al bij de seriepro-

ductie voorgemonteerd, waardoor ze snel te
installeren waren.
De Vitocal 300-G Pro en Vitocal 300-G grond/
water-warmtepompen onttrekken uit het
grondwater van bronnen die tot wel 60 meter
onder de grond liggen, de warmte die daarin
is opgeslagen, om zo tot een aanvoertemperatuur van 50 °C te kunnen komen.
Verdeling van de warmte over plafond en
vloer
De warmte komt op verschillende manieren
in de ruimtes terecht: in de showroom en de
andere functionele ruimtes op de benedenverdieping werd een vloerverwarming voorzien,
terwijl de temperatuur in de ruime orderpickingzone en expeditie verzekerd wordt
door plafondverwarming via straalplaten. De
kantoren hebben verlaagde plafonds, waarin
een ventilatiesysteem is aangebracht.
Zeer efficiënt en zuinig
Via de grote ramen in de kantoren wordt 's
winters de invallende zonne-energie benut. En
's zomers volstaat de stroom die de pompen
nodig hebben om het koude grondwater te
laten circuleren, om het gebouw aangenaam
koel te houden.
Energie-efficiënte modules zorgen ervoor dat
voor de verwarming van het kantorencomplex in de tussenliggende periodes alleen de
Vitocal 300-G met een vermogen van 28 kW
volstaat.

Ernst Schweble, zaakvoerder
"Een van de hoofdmotto's van ons merk is: 'We care' (we zetten
ons in voor de maatschappij en het behoud van onze planeet).
Daartoe investeren wij in sociale en ecologische projecten, en
produceren wij onze producten op een manier die niet schadelijk
is voor mens en milieu. En dus is het alleen maar logisch dat we
in onze nieuwe gebouwen deze klimaatvriendelijke verwarmingssystemen installeren."

Grond/water-warmtepomp Vitocal 300-G/-W
Pro

Eentraps grond/waterwarmtepomp
Vitocal 300-G

Warmte tot 120 MW

Industriële warmtepomp

Lagetemperatuur-verwarmingsketel Vitoplex 300

Industrieel tuinbedrijf Peschl, Pocking, Duitsland

Via een industriële warmtepomp van
Viessmann van 1560 kW worden de vloerverwarmingen in de serres en de laadhal op een
efficiënte en milieuvriendelijke manier van de
nodige warmte voorzien. Daartoe wordt meer
dan 80 % energie gratis uit het grondwater
gewonnen.
Voor de bovengrondse verwarmingsinstallaties werd een Vitoplex lagetemperatuurketel
op gas met een vermogen van 1950 kW
voorzien.

Verwarmingsketel op
biomassa
Vitoflex 300-FSB
Verwarmingsinstallatie voor het warmtenet in Memmingen

De binnenstad van Memmingen wordt via een
warmtenet voorzien van warmte afkomstig
uit een polyvalente warmtekrachtcentrale die
hoofdzakelijk op biomassa werkt. De houtsnippers voor de Vitoflex 300-FSB (die een vermogen van 900 kW heeft) komen overwegend uit
de bossen op het gemeentelijk grondgebied.
Daartoe volstaan houtblokken en resthout met
een vochtgehalte tot 40 % (w40). Wanneer
de centrale op volle kracht draait, bedraagt de
wekelijkse behoefte 170 m3. De hoeveelheid
fijne-stofdeeltjes in de rookgassen wordt dankzij
de ingebouwde elektrofilter tot een minimum
beperkt.

Lagetemperatuur-verwarmingsketel Vitoplex 200

Twee lagetemperatuur-verwarmingsketels op gas Vitoplex
Warmtekrachtkop-

200, WKK-module Vitobloc 200 en houtsnipperketel Vitoflex

pelingsmodule

300-FSB met een vermogen van 900 kW (v.l.)

Vitobloc 200

Industriële warmtepomp

Om te kunnen voldoen aan piekbelastingen
en bij redundantie werden nog twee Vitoplex
200 lagetemperatuur-verwarmingsketels op
gas (respectievelijk vermogen 1100 en 1600
kW) geïnstalleerd. Als extra warmtebron is een
Vitobloc 200 EM-140/207 warmtekrachtkoppelingsmodule met condensatietechniek voorzien,
waarvan de in continubedrijf gegenereerde
restwarmte eveneens in het warmtenet wordt
geïnjecteerd. De opgewekte stroom wordt op
het openbare net gezet.
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Gascondensatieketel
Vitocrossal 300

Competentiecentrum metaal, OBO Bettermann, Menden, Duitsland

Gascondensatieketel Vitocrossal 300

Energierendement voor het 30.000 m2 grote
competentiecentrum van OBO Bettermann in
Menden (Sauerland): de drie Vitocrossal 300
gascondensatieketels (elk met een vermogen
van 895 kW) staan voor zowel de verwarming
als de warmwaterbereiding in deze productievestiging van kabeldraagsystemen in. Twee
extra gascondensatieketels zorgen voor de
verwarming en het warm water in het logistiek centrum van het in de elektrotechniek
actieve bedrijf.

Verwarmingsketel op biomassa
Vitoflex 300-FSB

Verwarmingsinstallatie op biomassa van de elektriciteitscentrale in Frastanz, Oostenrijk

Verwarmingsketel op biomassa
Vitoflex 300-FSR

In het centrum van het Oostenrijkse Frastanz
werd in de jaren 2008/2009 een verwarmingscentrale op biomassa met warmtenet opgetrokken, die zowel particuliere als
openbare en bedrijfsgebouwen het hele jaar
door voorziet van natuurlijke warmte gegenereerd uit houtsnippers. De biomassa voor de
verwarmingscentrale komt uit de onmiddellijke omgeving van Frastanz. Zo wordt jaarlijks
ongeveer 450.000 liter stookolie bespaard.

Twee Vitoflex-ketels 300-FSB en 300-FSR met een totaal
vermogen van 1650 kW

Warmte tot 120 MW

Warmwaterketel Vitomax
200-HW

Sky Soho, Shanghai, China. Dit 350.000 m2 grote complex wordt verwarmd via zes Vitomax-ketels met een totaal vermogen van 24
MW.

Op een oppervlakte van 480 meter lang en 250 meter breed
staan twaalf gebouwen, die via 16 bruggen met elkaar
verbonden zijn.

Het nieuwste herkenningsteken van Shanghai
is de Sky Soho. Afhankelijk van de gezichtshoek doet deze gewelfde structuur met zijn
dynamisch-futuristische architectuur denken
aan een canyon. Het concept waarbij de
gebouwschil en de installatietechniek in elkaar
zijn geïntegreerd, zorgt voor een lage energiebehoefte. De verwarming wordt verzekerd
door drie Vitomax-warmwaterketels met een
vermogen van telkens 3,5 MW en 4,5 MW.
De ketels onderscheiden zich door een hoge
efficiëntie en bedrijfszekerheid, alsook door
een lange levensduur.

Biomassaketel Vitoflex
300-FSR

De stookruimte bij Nolte Küchen,
Melle (Duitsland)

Een van de twee Vitoflex 300-FSR biomassaketels met een totaal vermogen van 10 MW

De stookinstallatie van Nolte Küchen in Melle
(Oost-Westfalen) zet verschillende brandstoffen zoals spaanders, houtstof en tot houtsnippers verwerkte spaan- en MDF-platen efficiënt en koolstofarm om in warmte. De Vitoflex

300-FSR biomassaketel met vlak schuifrooster is daarvoor de geschikte oplossing. Deze
ketel realiseert een vermogen van 13 MW en
een hoog rendement tot 92 %.
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Warmwaterketel
Vitomax 200-HW

Olympisch bergdorp Krasnaja Poljana, Rusland, Olympische Winterspelen 2014

De verwarmingstechniek van Viessmann
heeft tijdens de Olympische Winterspelen van
2014 via zeven grote projecten voor aangename temperaturen en warm water gezorgd:
in de luchthaven en het centraal station, in
het Olympisch dorp en het mediadorp, alsook
in twee hotels en een industriële wasserij
werden in totaal 13 industriële Vitomax-ketels
en 300 zonnecollectoren geïnstalleerd.

Houtverwarmingsketel
met onderstooksysteem
Vitoflex 300-UF

La Cité Verte, Quebec, Canada

Volgens het concept van de "groene stad"
wordt een complex bestaande uit meer dan
800 wooneenheden via een van de modernste stadsverwarmingsnetwerken op biomassa in heel Noord-Amerika voorzien van
warmte en warm water.
Houtverwarmingsketel Vitoflex 300-UF met onderstooksysteem

Koude tot 2 MW

Op de benedenverdieping van het nieuwe administratief gebouw van de firma Leica Camera AG in het Duitse Wetzlar werden verder ook een museum en een Flagship Store ingericht.

Warmtekrachtkoppelingsmodule Vitobloc 200 met

Compacte warmtekrachtkoppelingsmodule

Indien nodig, kan een Vitocrossal 200 gascon-

vermogenswaarden van 238 kWel en 363 kW th

Vitobloc 200 met vermogenswaarden van

densatieketel extra worden ingeschakeld.

140 kWel en 207 kW th
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Een grond/water-warmtepomp zorgt voor de koeling in de
productieprocessen.

In 2014 is de firma Leica Camera AG in
Wetzlar ingetrokken in haar nieuw productie- en administratiegebouw, dat compleet
is uitgerust met het oog op maximale efficiëntie. In de ruime energiecentrale op de
benedenverdieping werd een hypermodern
energiesysteem geïnstalleerd, dat voor de
verwarming en de koeling van het volledige
complex instaat.
Polyvalente techniek van Viessmann
De elektriciteit die nodig is om aan de eigen
vraag te voldoen, wordt gegenereerd door
twee Vitobloc 200 warmtekrachtkoppelingsmodules (WKK) met de volgende vermogenswaarden: 238 kWel/363 kW th en 140
kWel/207 kW th. De warmte die daarbij wordt
geproduceerd, dekt de basisbehoefte voor de
verwarming van het gebouw en de werking
van een absorptiekoelmachine.
Absorptiekoelmachine genereert koelte
uit warmte
Dankzij een absorptiekoelmachine kan aan
de hand van de gegenereerde warmte ook
voor de nodige koelte worden gezorgd. Zo
wordt in eerste instantie het voor de productie
benodigde koelwater geleverd, maar ook de
door de warmtekrachtkoppelingsmodules
geproduceerde restwarmte wordt benut.
Industriële warmtepomp voor de koeling
in de productieprocessen
Er moet niet alleen warmte geproduceerd
worden, maar ook koeling moet op betrouwbare wijze worden beschikbaar gesteld. Daartoe werd een industriële grond/water-warm-

tepomp van Viessmann geïnstalleerd. Tijdens
de zomer vult deze warmtepomp regelmatig
de werking van de absorptiekoelmachine aan
met een koelvermogen van ca. 480 kW.
Voor de verwarming haalt de warmtepomp
haar energie uit de sprinklertank, die wordt
gebruikt om de temperatuur bij de productiemachines te doen dalen. Via een veld met 80
aardwarmtesondes die tot op een diepte van
120 meter werden geboord, wordt aanvullende milieuvriendelijke energie gewonnen.
Bij hoge koelbelastingen wordt de benodigde
piekbelasting gedekt via twee luchtgekoelde
koelmachines.
Warmtekrachtkoppelingsmodules met
noodstroomfunctie
Bij een uitval van de netspanning nemen
de warmtekrachtkoppelingsmodules de
stroomvoorziening over om zo de productie te
kunnen garanderen.
De installatie in één oogopslag
Type warmtepomp		
grond/water
WKK-module
				
2x Vitobloc 200
				EM-238/363,
				EM-140/207
Piekbelastingsketel		
Vitocrossal 200
Absorptiekoelmachine
Totaal koelvermogen
ca. 1,65 MW
Totaal warmtevermogen
ca. 1,49 MW
Soorten energie		
aardgas,
				elektriciteit

Grond/water-warmtepompen met 448 kW

Circulatiekoeler voor de warmtepomp op het dak

warmtevermogen en 348 kW koelvermogen

van het gebouw

Industriële grond/
water-warmtepomp

Warmtekrachtkoppelingsmodule
Vitobloc 200

Gascondensatieketel
Vitocrossal 200

Koude tot 2 MW

Industriële warmtepomp

Steca Elektronik GmbH, Memmingen, Duitsland

De keuze om over te stappen van fossiele
olie naar een milieuvriendelijke warmtepomp
stemt overeen met de bedrijfsfilosofie van
Steca als "leverancier van producten voor een
ecologische toekomst". Daarom heeft de onderneming dan ook in twee Vitocal 350-G Pro
warmtepompen geïnvesteerd, die de afdeling
Ontwikkeling, de laboratoria, de administratie
en de productie het hele jaar door op een aangename temperatuur van 21 °C houden. Het
totale warmtevermogen daarvoor bedraagt
484 kW, het koelvermogen 384 kW.

Grond/water-warmtepompen Vitocal 350-G

Voor de klimaatregeling in de kantoren van
de federale milieudienst in Dessau werd een
absorptiekoelmachine ingebouwd, die de
benodigde koude uit warmte haalt. De daartoe benodigde warmte wordt geleverd door
hoogrenderende Vitosol 200-T vacuümbuiscollectoren. In totaal werden 115 collectoren
met een absorberoppervlakte van telkens 3
m2 op het platte dak geïnstalleerd.

Vacuümbuiscollector Vitosol 200-T

Federale milieudienst in Dessau, Duitsland

Buiscollectoren Vitosol 200-T

Een bijzonder kenmerk van dit proces is dat
de collectoren in hartje zomer de meeste
warmte beschikbaar stellen, precies het
moment waarop ook veel energie voor de
koeling nodig is. Het Fraunhofer-instituut voor
zonne-energiesystemen heeft de beste 100
dagen van het jaar wat betreft de zonnestraling berekend, zodat de koelmachine in die
periode op volle kracht draait.
De thermische zonne-installatie levert jaarlijks
een warmterendement van 400 kW/m2. In de
tussenliggende periodes, in de herfst en de
lente, kan overtollige energie die niet nodig is
voor de koeling in de verwarmingsinstallatie
worden geïnjecteerd.
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Industriële
warmtepomp

Een van de twaalf industriële warmtepompen van Viessmann
die in de Lotte World Tower ingebouwd zijn

Lotte World Tower, Seoel, Zuid-Korea

De 555 meter hoge Lotte World Tower in
de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel is een
wolkenkrabber die alleen maar superlatieven
oproept. Zodra deze toren in de loop van het
jaar afgewerkt is, zullen op de 129 verdiepingen diverse woon- en bedrijfsruimten worden
ingericht, alsook een hotel.
Twee industriële warmtepompen van Vies-

smann staan in voor de verwarming en de airconditioning in het bouwwerk. De zes grond/
water-warmtepompen met elk een warmtevermogen van 1,7 MW en een koelvermogen
van 1,9 MW worden via 720 aardwarmtesondes van de nodige energie voorzien.
Nog eens zes water/water-warmtepompen
zorgen elk eveneens voor 2 MW warmtevermogen en 1,7 MW koelvermogen. Het totaal
geïnstalleerde warmtevermogen komt zo op
22,2 MW, het koelvermogen 20,4 MW. De
verwarmingscentrale van de installatie is ca.
8000 m2 groot.

Industriële
warmtepomp

IJsreservoir

Ecolab, Monheim, Duitsland

In vergelijking met een conventionele installatie kan met een ijsreservoir meer dan 50 %
worden bespaard op de energiekosten. Bij
Ecolab in Monheim werd het systeem met
een inhoud van 1,8 miljoen liter onder het
parkeerterrein geïnstalleerd. In combinatie
met twee grond/water-warmtepompen zorgt
het voor de verwarming en de airconditioning
in dit gebouw, waar 900 personen werkzaam
zijn. Dit is wereldwijd de grootste installatie
van haar soort. Het basisprincipe stelt dat de
energie die bij het bevriezen van water vrijkomt, met behulp van een warmtepomp voor
de verwarming kan worden gebruikt. Maar

IJsreservoir met een inhoud van 1800 m3

De warmtepompen benutten de energie van het ijsreservoir.

de warmtepomp kan ook bij hernieuwbare
energiebronnen energie "tappen": zon en lucht
via collectoren op het dak en de natuurlijke
aardwarmte in de directe omgeving van het
ondergrondse ijsreservoir.

Viessmann internationaal

Viessmann heeft verkoopvestigingen en vertegenwoordigingen in
74 landen.

Altijd in de buurt

Het lokale contact met de klant en de snelle
bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden
bij het plannen en installeren van energiesystemen voor industrie en nijverheid. Viessmann
heeft verkoopvestigingen en vertegenwoordigingen in 74 landen. Zo kunnen wij u garanderen dat uw energiesysteem op maat van uw
specifieke vereisten wordt bepaald. En dat u
na de geslaagde inbedrijfstelling blijvend van
onze service kunt profiteren.
www.viessmann.com
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Europa
België
Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: +32 (0)2 712 06 66
info@viessmann.be
Bulgarije
Viessmann EOOD
Bul. Bulgaria, 90
BG 1680 Sofia
Tel.: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
Denemarken
Viessmann Danmark
Guldalderen 2
2640 Hedehusene
Tel.: +45 46 55 95 10
info-dk@viessmann.com
Duitsland
Viessmann Industrie Deutschland GmbH
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Tel.: +49 (0) 6452 70-38 07 00
anlagentechnik@viessmann.com
Estland
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
03150 Vilnius
Tel.: +372 53 269386
info@viessmann.ee
Finland
Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Tel.: +358 (0) 9 685 1800
info@viessmann.fi
Frankrijk
Viessmann Industrie France SAS
Parc de Collines
2-6, avenue de Bruxelles
Didenheim
68060 Mulhouse Cedex
Tel.: +33 9 69 367 367
industriefrance@viessmann.com
Groot-Brittannië
Viessmann Limited
Hortonwood 30
Telford TF1 7YP
Tel.: +44 (0) 1952 675000
info-uk@viessmann.com
Italië
Viessmann S.r.l.
Via Brennero, 56
37026 Balconi di Pescantina
Verona
Tel.: +39 045 6768999
info@viessmann.it
Kroatië
Viessmann d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29
10020 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6593 650
info@viessmann.hr

Letland
Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Tel.: +371 67545292
info@viessmann.lv

Viessmann (Suisse) SA
rue du Jura 18
1373 Chavornay VD
Tel.: +41 (0)24 442 84 00
info-ch@viessmann.com

Luxemburg
35, rue J.F. Kennedy
7327 Steinsel
Tel.: +352 2633621
info@viessmann.lu

Servië
Viessmann d.o.o. Srbija
Tabanovačka 3
11010 Beograd
Tel.: +381 11 30 97 887
viessmann.srb@sbb.rs

Nederland
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Tel.: +31 (0) 10 4584444
info-nl@viessmann.com

Slowakije
Viessmann s.r.o.
Ivansá cesta 30
821 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk

Oostenrijk
Viessmann Ges.m.b.H.
Viessmannstraße 1
4641 Steinhaus bei Wels
Tel.: +43 (0) 7242 62381-110
VN51-at@viessmann.com

Slovenië
Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
Tel.: +386 (0)2 480 55 50
viessmann@viessmann.si

Litouwen
Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6a
LT-03150 Vilnius
Tel.: +370 5 236 43 33
info@viessmann.lt

Spanje (vasteland)
Viessmann S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: +34 902 399 299
info@viessmann.es

Polen
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Tel.: +48 71 3607 100
info@viessmann.pl
Roemenië
Viessmann SRL
DN 1 KM 174 + 941 Nr. 2
507075 Ghimbav, Judetul Brasov
Tel.: +40 268 4078-00
info-ro@viessmann.com
Rusland
Viessmann OOO
Jaroslawskoje Chaussee, 42
129337 Moskou
Tel.: +7 495 6632111
info@viessmann.ru
Zweden
Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
163 53 Spånga
Tel.: +46 (0)8 - 474 88 00
info@viessmann.se
Zwitserland
Viessmann (Schweiz) AG
Härdlistrasse 11
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0)56 418 67 11
info@viessmann.ch
Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Tel.: +41 (0)91 945 20 16
info@viessmann.ch

Tsjechië
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
Tel.: +420 257 090 900
info@viessmann.cz
Turkije
Viessmann Isı Tek. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Söyleşi Sk. No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 (0) 216 528 46 00
info@viessmann.com.tr
Oekraïne
Viessmann Ukraine
Dimitrova Straße 5, Gebäude 10A
03680 Kiev
Tel.: +380 44 4619841
office@viessmann.ua
Hongarije
Viessmann Fűtéstechnika Kft
H-2045 Törökbálint,
Süssen u. 3.
Tel.: +36 23 334 334
info@viessmann.hu
Wit-Rusland
OOO „Vistar“
ul. M.Bogdanovitcha 153b,
lokaal 302
220040 Minsk
Tel.: +375 17 293 39 90
info@viessmann.by

Afrika & Midden-Oosten
Dubai
Viessmann Middle East
FZE E-Wing, Office 603
HQ Building
Dubai Silicon Oasis
Verenigde Emiraten
Tel.: +971 4 3724240
info-me@viessmann.com

Amerika
USA
Viessmann Manufacturing Company
(U.S.) Inc.
45 Access Road
Warwick, RI 02886
Tel.: +1 (401) 732-0667
Tel.: (800) 288-0667 (gratis)
info@viessmann-us.com
Canada
Viessmann Manufacturing Company Inc.
750 McMurray Road
Waterloo, ON N2V 2G5
Tel.: +1 (519) 885-6300
Tel.: (800) 387-7373 (gratis)
info@viessmann.ca

Azië
China
Viessmann Heating Technology
Beijing Co., Ltd.
Beijing Tianzhu Airport Industrial
Zone B
No. 26 Yumin Street, Shunyi District
Beijing 101318
Tel.: +86 (0)10-80490888
info@viessmann.cn
Hongkong
Viessmann China Ltd.
Unit 16, 17th Floor,
Millennium City 2
378 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Tel.: +852 25440807
info@viessmann.hk

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.

aan de huidige noden voldaan wordt zonder
de toekomst van de volgende generaties te
hypothekeren.
De belangrijkste actiepunten zijn klimaatbescherming, milieubescherming en een efficiënte omgang met grondstoffen en worden
gedragen door de volledige onderneming met
wereldwijd 11.400 werknemers.

2009/2011/2013:
Duitse duurzaamheidsprijs voor

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 opnemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen.
Dat wil zeggen: ecologie, economie en sociale
aspecten zo op elkaar afstemmen dat

Voorbeeld van Best Practice
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:
■■ S
 tijging 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 warmtebehoefte van het bedrijf.

Viessmann Groep
Over Viessmann
■■ Opgericht in 1917
■■ Aantal medewerkers: 11.400
■■ Omzet van de groep: 2,1 miljard euro
■■ Buitenlands aandeel: 55 procent
■■ 27 productievestigingen in 11 landen
■■ Verkoopvestigingen en vertegenwoordiging in 74 landen
■■ 120 verkoopkantoren wereldwijd

Het volledige gamma van de Viessmann
Groep voor alle energiedragers en vermogensbereiken
■■ Ketels voor stookolie of gas
■■ Warmtekrachtkoppeling
■■ Warmtepompen
■■ Houtstooktechniek
■■ Installaties voor de opwekking van biogas
■■ Biogasinstallaties
■■ Zonnewarmte
■■ Fotovoltaïsche systemen
■■ Toebehoren
■■ Koelsystemen

efficiënte productie/merk/grondstoffengebruik

Energy Efficiency Award 2010

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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