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Uvod

Učinkoviti energetski sistemi za gospodarstvo,
javne ustanove in contracting
Sodobna kondenzacijska tehnika za učinkovito koriščenje olja in plina, uporaba
obnovljivih virov energije in naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije
so utečena ekipa za proizvodnjo električne in toplotne energije.
Viessmann nudi visoko učinkovite ogrevalne
sisteme z vgrajeno kondenzacijsko tehnologijo
za olje in plin, ogrevalne sisteme, ki so pripravljeni za prihodnost, pomagajo prihraniti stroške
in varujejo okolje. Sodobna kondenzacijska
tehnika danes dosega izkoristke v višini 98
odstotkov (Hs) oz. 109 odstotkov (Hi).
Po uveljavitvi v družinskih hišah, se ta tehnika
sedaj pospešeno uporablja tudi v gospodarstvu in javnih ustanovah.
Toplota iz obnovljivih virov energije
Fosilna energenta olje in plin dopolnjujejo
obnovljivi viri energije. Tudi tukaj ponuja
Viessmann kompletno ponudbo inovativne
in zmogljive tehnike, ki jo je možno prilagoditi
vsem željam in potrebam uporabnika naprave.
Za toplotno tržišče so npr. pomembni termični
solarni sistemi, koriščenje toplote iz narave s
toplotnimi črpalkami in uporaba biomase, npr.
ogrevalni sistemi za kurjenje lesne biomase.
Smotrna dopolnitev: solarni sistem
Termični solarni sistemi in fotonapetostne
naprave se, kot okolju prijazne tehnike, danes
kotistijo za pridobivanje toplote in električne
energije. Sončni kolektorji ali fotonapetostni
moduli se lahko, praviloma brez težav
in optično privlačno, namestijo na strehe
ali fasade.
Učinkovito doprinašajo k energetski oskrbi
zgradb in proizvodnih obratov. Investitorju se
s tem zmanjšajo stroški za energent, vgradnja
in uporaba takšnih sistemov pa je tudi
subvencionirana.

Znanje in izkušnje na področju multivalentnih sistemov
Za gospodarsko uporabo se vedno bolj
uveljavljajo multivalentni sistemi, ki so
sestavljeni iz ogrevalnih sistemov, ki koristijo
obnovljive vire energije in fosilna goriva.
Viessmann nudi potrebno znanje in izkušnje
za gradnjo takšnih sistemov: za pokrivanje
osnovnega bremena se koristi kotel na lesno
biomaso, toplotna črpalka ali naprava za
soproizvodnjo toplote in električne energije.
Vršna bremena pokriva oljni ali plinski kotel.
Proizvajanje toplotne in električne
energije
Vgradnja naprave za soproizvodnjo toplotne
in električne energije (SPTE) se priporoča v
primerih, ko se ob proizvodnji toplote želi ali
zahteva tudi proizvodnja električne energije.
Vgradnja SPTE prinaša donos predvsem v objektih z visoko potrebo po električni energiji in
z lastno porabo s SPTE proizvedene električne
energije.
Posodobiti, varčevati in varovati
Zamenjava zastarelih ogrevalnih naprav
z novimi, energetsko učinkovitimi ogrevalnimi napravami z inovativno tehniko, pomeni zmanjšanje porabe energije in s tem
zmanjšanje stroškov.
Investiticija v kondenzcijsko tehniko je
odločitev, ki je varna tudi za prihodnost.
V kombinaciji z gorilnimi celicami je sodobna
kondenzacijska tehnika podjetja Viessmann
že danes pripravljena na prihajajoče razvojne
spremembe. Ne nazadnje je posodobitev
ogrevanja tudi aktiven doprinos k zaščiti
podnebja.
Več o posameznih energentih in primere
za multivalentne naprave boste našli na
sledečih straneh.
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Primeri tipičnih letnih krivulj potrebne moči ogrevanja za različne objekte in namene uporabe
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Tipične letne krivulje kažejo potrebo po toplotni moči na različnih področjih uporabe.
Iz tega je možno za vsak namen uporabe ugotoviti, katera vrsta ogrevalne naprave se lahko
uporabi za pokrivanje osnovnega bremena.
Pri tem je z vidika gospodarnosti običajno
najprimernejša rešitev kombinacija različnih
energentov. Za vsak namen uporabe se predpostavlja visoka potreba po toploti v hladnem
obdobju leta v trajanju pribl. 500 ur.

Večstanovanjske zgradbe
Izobraževalni center
Bolnišnica
Rekreacijsko kopališče
Poslovna stavba
Daljinsko ogrevanje

Primeri krivulj kažejo različno
potrebno moč ogrevanja pri različnih
namenih uporabe.

Stanovanjska
soseska

Bivalentni ogrevalni sistem s plinskim ogrevalnim kotlom
in sončnimi kolektorji

1

1

Zemeljski
plin

2

3

4

4

1

2

Sončni kolektorji Vitosol 200-F
Plinski kondenzacijski kotel Vitocrossal 300 (osnovno breme)

3

Plinski nizkotemperaturni kotel Vitoplex 300 (vršno breme)

4

Oskrba s toplo sanitarno vodo ločeno za posamezen objekt

Stanovanjska soseska s potrebno močjo ogrevanja 600 kW
Plinski kondenzacijski kotel za osnovno breme, plinski nizkotemperaturni kotel
za vršno breme, solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode
Vitocrossal 300

100

Vitoplex 300

Plinski nizkotemperaturni kotel

90

Plinski kondenzacijski kotel

80

Solarni sistem

70
60
V večstanovanjski zgradbi pokriva

50

osnovno breme ogrevalne toplote

40

plinski kondenzacijski kotel

30

Vitocrossal 300.
Nizkotemperaturni ogrevalni kotel
Vitoplex 300 se ob potrebi doklopi
za pokrivanje vršnega bremena.
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Plinski kondenzacijski kotel in solarni sistem:
velika moč in učinkovitost
V večstanovanjski zgradbi se z vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla poraba energije,
v primerjavi s starim ogrevalnim sistemom, zniža za do 25 %
Kondenzacijska tehnika je eden najučinkovitejših načinov pretvorbe energije.
Vsebnost energije v gorivu se skorajda v celoti
izkoristi za ogrevanje. Kondenzacijski kotli
uporabijo tudi latentno toploto, ki jo vsebujejo
dimni plini (kondenzacijska toplota).
Pri drugih tehnikah se ta toplota, zaradi visoke
temperature dimnih plinov, neizkoriščena
izgubi skozi dimnik.

Plinski kondenzacijski kotel Vitocrossal 300 z
močjo 314 kW oskrbuje toplotno omrežje s toploto. Ker izkustveno visoka potreba po toploti
obstaja le en do dva meseca letu, se plinski
nizkotemperaturni kotel Vitoplex 300 doklopi
le za pokrivanje vršnega bremena.
Za ogrevanje sanitarne vode v poletnem času
se je v koncept oskrbe s toploto integriral
solarni sistem s površino okoli 200 m2.

V primerjavi s starim ogrevalnim sistemom je
možno s kondenzacijskim kotlom, v povezavi
s hidravličnim uravnovešenjem ogrevalnega
sistema, porabo energije znižati do 25 %. Tako
se investicija amortizira že v nekaj letih.
Vključitev v obstoječe sisteme je možna brez
težav in velikih posegov.
Kombinacija kondenzacijskega in nizkotemperaturnega kotla
Za stanovanjske soseske z večstanovanjskimi
zgradbami se ponuja kombinacija kondenzacijskih in nizkotemaperaturnih kotlov.
Pri stanovanjski soseski se ogrevalna naprava
vgradi v centralni zgradbi, ostali objekti se
toplotno napajajo iz te zgradbe. Za ogrevanje
sanitarne vode se v posameznih zgradbah
vgradijo akumulacijski ogrevalniki ali prenosniki
toplote.

Stanovanjska soseska 		

Star sistem

Potrebna moč ogrevanja

600

[kW]

Nov sistem
600

Letno ogrevalno obratovanje [kWh/a] 966 000
			
Proizvajalec toplote
Tip

Plinski kotel

966 000
869400 				 96600
Kondenzac. kotel Nizkotemp. kotel Solarni sistem

					
Delež proizvajalca toplote

[%]

		

[%]					

		

[kWh/a]					

Izkoristek sistema
Dejansko letno ogrev. obrat.

1)

[%]

Vitocrossal 300

100

75 				

[kWh/a] 1 288 000 		

		

Vitoplex 300		Vitosol 200-F
90 				

85					
739000		

15
130400

98 					

88

754100				 148200

Količina goriva 1)

[m3]

128 800					 90200 		

Emisije CO2 2)

[t/a]

371

Prihranek goriva

[%]

Kurivnost zemeljski plin: 10 kWh/m 3

2)

Zemeljski plin: 288 g/kWh

		
			

260 		
30 		

10

Izobraževalni center

Bivalentni ogrevalni sistem s kotlom na lesno biomaso, oljnim
nizkotemperaturnim kotlom in fotonapetostno napravo

7

WR

8
Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %

– 30 %

– 42 GWh

– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

3

4

5

Öl

CO2

Endenergie

CO2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6

1

Skladišče lesnih peletov

4

Modul za pripravo tople sanitarne vode

6

Rezervoar za olje

2

Kotel na pelete Pyrot

5

Oljni nizkotemperaturni ogrevalni kotel Vitoplex 200

7

Fotonapetostna naprava z razsmernikom

3

Vmesni hranilnik ogrevalne vode

8

Prikaz energetskih bilanc

Izobraževalni center s potrebno močjo ogrevanja 270 kW
Kotel na lesno biomaso za osnovno breme, oljni nizkotemperaturni kotel
za vršno breme
Pyrot

Vitoplex 200

100

Oljni nizkotemperaturni kotel
Ogrevalni kotel na lesno biomaso
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Za ogrevanje zadostuje kotel na
lesno biomaso Pyrot z močjo 220
kW. Šele ob izredno nizkih zunanjih
temperaturah se doklopi oljni
nizkotemperaturni kotel Vitoplex 200
z močjo 270 kW. Ta kotel služi pri
vzdrževalnih in servisnih delih ter kot
redundančni kotel.
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Biomasa in oljna nizkotemperaturna tehnika:
večja neodvisnost od fosilnih energentov
Ogrevanje z biomaso pomeni ogrevanje z okolju prijaznim virom energije.
Les, kot energent s stalnim prirastom, zgoreva C0 2 nevtralno, je domač energent
in pomeni večjo neodvisnost od fosilnih goriv.
Viessmannova tehnika ogrevanja z lesno
biomaso je „naravna“ alternativa ogrevanju
na olje ali plin. Vendar pa odgovorno ravnanje z okoljem ni edini argument odločitve za
uporabo tega energenta. Les je v večini dežel
domač energent. Nudi veliko oskrbovalno
varnost in daje večjo neodvisnost od fosilnih
goriv.
Obratovanje kotla na lesno biomaso aktivno
doprinaša k trajnemu varovanju podnebja: lesna biomasa zgoreva CO 2 nevtralno - v okolje
se odda le toliko ogljikovega dioksida, kot ga je
rastlina med rastjo odvzela iz okolja.
Zamenjava kotla v obstoječem ogrevalnem
sistemu s kotlom na lesno biomaso občutno
zmanjša stroške za olje ali plin in se že v
kratkem času amortizira.

Nizkotemperaturni oljni kotel za pokrivanje vršnega bremena
Nizkotemperaturni oljni kotel Vitolex 200, z
močjo 270 kW, proizvaja v posebno hladnih
dneh dodatno toploto in ob tem služi pri
vzdrževanju kotla na pelete za proizvodnjo
toplote za celoten sistem. Doklopi pa se tudi
v delnem bremenu, ko pride kotel na pelete
regulativno na svoje meje.
Fotonapetostna naprava za pridobivanje
električne energije
Izobraževalni centri so posebej primerni za
vgradno fotonapetostne naprave. Ob proizvodnji električne energije je možno učencem
nazorno na zaslonih prikazati pozitivne energetske bilance s prihranki.

Kotel na pelete za pokrivanje osnovnega
bremena
Za oskrbo izobraževalnega centra s pomožnimi
zgradbami in telovadnico je potrebno okoli
270 kW moči. Bivalenten ogrevalni sistem
je sestavljen iz kotla na pelete Pyrot z močjo
220 kW in oljnega nizkotemperaturnega kotla
Vitoplex 200 z močjo 270 kW.
V primerjavi s starim ogrevalnim sistemom se
z novo kombinacijo poraba goriva zmanjša za
skorajda 10 % in okolju škodljive emisije CO 2
za več kot 32 %.
Ker kotel na pelete večinoma pokriva osnovno
breme, se trajno zniža poraba primarne energije za objekt.

Izobraževalni center 		
Potrebna moč ogrevanja

Star sistem		

[kW] 		

270		

Letno ogrevalno obratovanje [kWh/a]		 500 000		
Proizvajalec toplote
Tip		 Oljni kotel
						

270
500000

Kotel na pelete		
Oljni NT kotel
Pyrot 220kW		 Vitoplex 200 (270kW

Delež proizvajalca toplote

[%] 		

100

80		

20

Izkoristek sistema

[%]		

78

86		

89

Dejansko letno ogrev. obrat.

1)

Nov sistem

[kWh/a]		 641026

465116		

Količina goriva 1) 2)
		

[l/a] 		 64103		
[t/a] 		
96

Emisije CO2 3)

[t/a] 		

Prihranek goriva

[%]

Kurivnost olje: 10 kWh/m 3

2)

198

Kurivnost peleti: 4,8 kWh/kg

11236

29		
		
3)

112360

10

Olje: 309,1 g/kWh, Peleti: 62,4 g/kWh

34,7

Bolnišnica

Kombinirani ogrevalni sistemi z napravami za soproizvodnjo toplote
in električne energije (SPTE), kotlom na lesno biomaso, plinskimi
ogrevalnimi kotli in visokotlačnim parnim kotlom

Javno el.
omrežje

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Skladišče lesnih sekancev

5

Ogrevalnik sanitarne vode

2

Kotel na lesno biomaso Pyrotec

6

Razdelilnik

s termično in kemično pripravo vode za

3

Vmesni hranilnik ogrevalne vode

7

K
 askada z dvema toplovodnima kotloma Vitomax

proizvodnjo čiste pare

4

SPTE Vitobloc 200 v kaskadi

8

V isokotlačni parni kotel Vitomax 200-HS

200-LW s prenosnikom toplote dimnih plinov
Vitotrans 300

Z napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije
Vitobloc 200 se proizvaja del potrebne električne energije.
Za ogrevanje objekta in sanitarne vode dodatno obratujejo
kotel na lesno biomaso Pyrotec in dva toplovodna kotla
Vitomax 200-LW s prenosniki toplote Vitotrans 300. Čisto
paro za klinične potrebe proizvaja visokotlačni parni kotel
Pyrotec

2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Bolnišnica s potrebno močjo ogrevanja 6300 kW*
Multivalenten ogrevalni sistem z visoko oskrbovalno zanesljivostjo

Vitomax 200-HS.

Potreba po električni energiji 1500 kW
1500
1400

100
90

Nizkotlačni toplovodni

80

kotli

1200

70

Kotel na lesno biomaso

1000

60

SPTE
800

50

el. omrežje
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Kombinirani ogrevalni sistemi velike moči
z visoko oskrbovalno zanesljivostjo
Kombiniran ogrevalni sistem s kotlom na lesno biomaso, SPTE in velikimi kotli s koriščenjem
kondenzacijske toplote je gospodarna rešitev za velike komplekse z visoko potrebo po toploti
in električni energiji.
V velikih kompleksih zgradb, ki jih zaseda ali
obiskuje veliko ljudi (npr. bolnišnice, univerze,
nakupovalni centri) je zanesljiva oskrba s toploto zelo pomembna.
Tem zahtevam se lahko zadosti s kombiniranimi ogrevalnimi sistemi, ki uporabljajo dva
energenta - biomaso in plin. Ob potrebni
toplotni energiji večinoma obstaja tudi visoka
potreba po električni energiji, ki se delno lahko
pokrije z uporabo naprave za soproizvodnjo
toplote in električne energije.
Naprava za soproizvodnjo toplote
in električne energije za pokrivanje
osnovnega bremena
Na primeru bolnišnice s skupno potrebo po toploti 6300 kW (=15,75 Mio.kWh/letno) se posebej nazorno pokažejo prednosti kombinacije
pridobivanja toplotne in električne energije, ki
se lahko uporabi za pokrivanje lastnih potreb
ali oddaja v javno električno omrežje. Takšne
sisteme država finančno spodbuja.

Pri tukaj predstavljenem sistemu sta modula
Vitobloc 200, tip EM 190 kWel/293 kW th,
hidravlično ločena preko vmesnega hranilnika
ogrevalne vode. Vmesni hranilnik ogrevalne
vode deluje uravnotežno na obratovanje SPTE
in zagotavlja ustrezne minimalne obratovalne
čase. SPTE obratuje s fosilnim zemeljskim
plinom, vendar je prav tako možno obratovanje
z bioplinom ali bio zemeljskim plinom.
Kotel na lesno biomaso varuje podnebje
Za nadaljnje pokrivanje osnovnega bremena
je instaliran kotel na lesne sekance Pyrotec
z močjo 1250 kW. Obratovanje tega kotla je
CO 2 nevtralno in varuje okolje.
Vršno breme s koriščenjem kondenzacijske toplote
Kadar je potrebno več toplote, pokrivata dva
kotla Vitomax-LW v kaskadi nadaljnjo ogrevalno potrebo. Za učinkovito izkoriščenje energije
imata oba velika kotla prigrajen prenosnik toplote dimnih plinov Vitotrans 300 za koriščenje
kondenzacijske toplote.

Bolnišnica 		
Potrebna moč ogrevanja 5)
Letno ogrevalno obratovanje

[kW]
[kWh/a]

Star sistem 		

[kW]

Proizvodnja električne energije

[kW]			

Izkoristek sistema
Dejansko letno ogrev. obrat.
Količina goriva 1) 2)

Zemeljski plin

1500
380 (2 x 190 kW s kaskado SPTE)

Zemeljski plin

Lesni sekanci

Zemeljski plin

2 x Vitomax 200-LW
z Vitotrans 300
vsak po 2300 kW

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

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

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

Emisije CO2

[t/a]

Prihranek goriva

[%]

1) Kurivnost

15 750 000

1500		

Proizvajalec toplote
Tip
Plinski kotel
			
			
Delež proizvajalca toplote

6300

15 750 000 		

Odjem električne energije

Gorivo		

Nov sistem

6300 		

4353 3)

2) Kurivnost lesni sekanci: 4 kWh/kg
plin: 10 kWh/ m 3
5) energetiska ocena brez dezinfekcije pare

179 000
915 750

2591 3)

228 4)

408 3)

12
3) Zemeljski

plin 228 g/kWh

4) Lesni

sekanci/peleti: 62,4 g/kWh

Proizvodni obrat

Monovalenten ogrevalni sistem s koriščenjem odpadne toplote

2

3

4

Javno električno

1

omrežje

1

Visoko zmogljiva toplotna črpalka

2

Zračni hladilnik

3

Zračni grelnik

4

Talno ogrevanje (aktiviranje betonskega jedra)

Proizvodni obrat s potrebno močjo ogrevanja 250 kW
Monovalenten ogrevalni sistem koristi procesno toploto

Toplotna črpalka

100

Toplotna črpalka
Vitocal

90
80
70
60
50
40

Za ta proizvodni obrat proizvaja
zmogljiva toplotna črpalka hlad in
toploto. Za obratovanje odvzema
odpadno toploto iz proizvodnega
procesa.

Moč [%]

30
20
10
1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Učinkovito koriščenje energije iz odpadne toplote in
vode za ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami
Koriščenje odpadne toplote je sodobna in varčna alternativa olju ali plinu.
Je praktično brezplačna in nudi neodvisnost od oskrbe s fosilnimi energenti.
Za izključno koriščenje odpadne toplote
se priporoča specialist za toplotne črpalke,
podjetje KWT, ki je del poslovne skupine
Viessmann in proizvaja velike toplotne črpalke.
Te toplotne črpalke obratujejo z visoko
učinkovitostjo in omogočajo temperature
tople vode do 73 °C.
Koriščenje odpadne toplote za hlajenje
Ogrevanje ni vedno na prvem mestu. V
mnogih vejah proizvodnje se mora procesna
voda hladiti. To se pogosto izvede s hladilnimi
stolpi.

Toplotne črpalke zrak/voda podjetja KWT
temeljijo na zračnem hladilniku in koriščenu
odpadne toplote. Povezava je izvedena
preprosto s hidravličnimi povezavami,
ki vsebujejo glikolno mešanico.
Brezplačno ogrevanje sanitarne vode
Ne le v proizvodnih obratih, tudi v hotelih in
rekreativnih centrih se lahko odpadna voda
koristi za pridobivanje toplote. Ponavadi ležijo
temperature še vedno med 25 in 35 °C.
Ta „brezplačna“ toplota se lahko s toplotno
črpalko ponovno izkoristi za ogrevanje sveže
vode.

S toplotno črpalko podjetja KWT je na razpolago učinkovitejša in v večini primerov tudi
gospodarnejša rešitev. Posebno v primerih,
če se toplota, ki se odvzame v hladilnem
procesu, lahko na drugem mestu ponovno
dovaja. Za ta področja uporabe v KWT razvijajo in gradijo posebne toplotne črpalke, ki so
se kot sistemske komponente izkazale kot
zelo dobre.

Proizvodni obrat		
Proizvajalec toplote
Potrebna moč ogrevanja
Letno ogrevalno obratovanje
Maks. temperatura vtoka

Tip
[kW]
[kWh/a]

Star sistem 		

Nov sistem

Oljni kotel 		

Toplotna črpalka

250		
750 000 		

250
750 000

[°C]

90		

73

Izkoristek sistema
[%]
		

70 		
70		

128 (obrat. z odpadno toploto)
220 (obrat. s podtalnico)

COP (obratovanje zrak in				
odpadna toplota)		
Količina goriva kurilno olje

[l/a]

Količina električne energije

[kWh/a]

Emisije CO2

[t/a]

Zmanjšanje emisij CO2

[%]

5,5

1 087 000		
16 000		
249 		

195 000
11
95

Industrijski objekt /
Procesna tehnika

Proizvodnja pare za industrijske procese

Zemeljski
plin

1

2

3

4

5

6

1

Kemična priprava vode

5

Nizkotemperaturni kotel Vitoplex 300

2

Termična priprava vode

6

Rezervoar kurilnega olja

3

Napajalna voda

4

V
 isokotlačni parni kotel Vitomax 200-HS z dvomedijskim
gorilnikom olje/plin

Trajna proizvodnja pare v t/h
Proizvajanje procesne pare
Visokotlačni parni kotel
Vzdrževalni časi visokotlačnih parnih kotlov
Vitoplex 300

90
80
70
60
50
40
V primeru pivovarne je na prvem
mestu proizvajanje pare za proizvodni proces na prvem mestu. Za
to sta na razpolago dva visokotlačna
parna kotla Vitomax 200-HS. Plinski
nizkotemperaturni kotel Vitoplex
300 prevzema oskrbo s toploto.

30
Moč [%]

2 x Vitomax 200-HS

100

20
10
1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

8760
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Učinkovit sistem s parnimi kotli za gospodarno
proizvajanje velikih količin nasičene pare
Primer pivovarne pokaže, da visoki prihranki goriva in porabe vode že v kratkem času
amortizirajo investicijo
Dva zastarela parna kotla s trajno proizvodnjo
pare 12 in 8 t/h, temperaturo dimnih plinov
200 do 210 °C in analogna stikalna centrala za
pivovarno nista bila več ekonomsko ustrezna.
Bistvena naloga za novo napravo s parnimi
kotli je bila znižanje porabe goriva.
Gospodarno proizvajanje nasičene pare
z integriranim grelnikom napajalne vode
Viessmann je za pivovarno zasnoval popolnoma novo napravo. Ker je nasičena para potrebna v velikih količinah, je predvsem potrebno
gospodarno proizvajanje pare.
Istočasno sta zelo pomembni razpoložljivost in
obratovalna zanesljivost. Rešitev, ki jo ponuja
Viessmann, je sestavljena iz dveh parnih kolov
Vitomax 200-HS z integriranim grelnikom
napajalne vode ECO 200 in trajno proizvodnjo
vsakega kotla po 6 t/h.

Opazni prihranki pri porabi goriva in vode
S posodobitvijo se je temperatura dimnih
plinov znižala za 90 do 100 Kelvinov. Bremenski skoki pri odvzemu pare, ki so tipični v posebnih sistemih, ne povzročajo več težav, kajti
konstrukcijski princip kotlov označujeta velika
količina vode in velik parni prostor, iz česar
izhaja dobra akumulacijska kapaciteta.
Prav tako so se zmanjšale sevalne izgube.
Pričakovani prihranki porabe goriva, vode
in kemikalij že v kratkem času amortizirajo
sistem.
Nova naprava za pripravo vode za mehčanje
in odplinjanje kotlovne napajalne vode
doprinaša k občutnemu znižanju porabe vode
in kemikalij.

Tudi vse komponente tremične priprave vode
so del Viessmannove kompletne ponudbe prav tako stikalne omare z digitalno regulacijo
na osnovi Siemensovega SPS krmilja.

Pivovarna		

Star sistem 		

Nov sistem

Tip

Oljni kotel 		

2 x Vitomax 200-HS

Temperatura dimnih plinov

[°C]

210		

Obratovalni tlak sistema

[bar]

13		

13		

Izkoristek kotla

[%]

90		

95

Proizvajalec toplote

110

Količina goriva kurilno olje

[%]

100		

80		

Emisije CO2

[%]

100		

80		

Zmanjšanje emisij CO2

[%] 			

20

Rekreacijsko
kopališče

Multivalenten ogrevalni sistem z napravo za soproizvodnjo toplote in
električne energije, plinskim kondenzacijskim in nizkotemperaturnim kotlom

Zemeljski plin/
Bio zemeljski plin
Javno el.
omrežje

1

2

3

4

1

SPTE Vitobloc 200

2

Vmesni hranilnik ogrevalne vode

3

Plinski kondezacijski kotel Vitocrossal 200 v kaskadi

5

4

Akumulacijsko ogrevalni sistem sanitarne vode s
prenosnikom Vitotrans 200 in hranilnikom Vitocell 100-L

5

Prenosnik toplote Vitotrans 200 za bazenski del

Rekreacijsko kopališče s potrebno močjo ogrevanja 1100 kW
Visoko pokrivanje termičnega osnovnega bremena z napravo za
soproizvodnjo toplote in električne energije
Vitocrossal 200

100

Plinski kondenzacijski kotel

90

Plinski kondenzacijski kotel
Naprava za soproizvodnjo toplote in

80

električne energije

70
60
50
40
V tem večkotlovnem sistemu
naprava za soproizvodnjo toplote
in električne energije Vitobloc 200
preko celega leta proizvaja toploto in
električno energijo. Kotli Vitocrossal
200 v kaskadi zagotavljajo neomejeno oskrbo s toploto za rekreacijsko
kopališče.

30
Moč [%]

Vitobloc 200

20
10
1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Kombinacija proizvodnje toplote in električne energije
je okolju prijazen način pridobivanja energije
Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), ki obratujejo z zemeljskim
ali bio plinom so pri kontinuirani in visoki potrebi po toploti gospodarne rešitve.
V kompleksih, ki kontinuirano in preko daljšega
časa potrebujejo velike količine toplote, je
vgradnja naprave za soproizvodnjo toplote in
električne energije najgospodarnejša rešitev.
Sodobne SPTE, ki obratujejo s plinom,
sočasno proizvajajo toploto in električno
energijo. Po svoji moči so konstruirane za
rekreacijska kopališča, stanovanjske soseske,
bolnišnice, hotele, itd.
V primeru rekreacijskega kopališča obratuje SPTE paralelno z ogrevalnimi kotli. Vsi
proizvajalci toplote so priključeni na sistem
za ogrevanje ogrevalne in sanitarne vode ter
vode v bazenih. Bazenska voda se ogreva
preko prenosnika toplote Vitotrans 200 za
bazenski del.
SPTE naprave za pokrivanje osnovnega
bremena
Naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije obratujejo posebej okolju prijazno: ob
prihranku primarne energije v višini okoli 35 %
so tudi emisije CO2 mnogo nižje.
Pokrivanje osnovnega bremena je pogojeno
s pasovnimi termičnimi potrebami. Sočasno
proizvedena električna energija se lahko
uporabi za lastno potrebo ali odda v javno
električno omrežje. Država finančno spodbuja
obratovanje SPTE naprav.

Visoka stopnja kondenzacije zaradi nizkih
temperatur povratka
V rekreacijskem kopališču sta v novi napravi
za pokrivanje potrebnega vršnega bremena
vgrajena dva kotla Vitocrossal 200 v kaskadi,
z močjo 575/628 kW. Oba kotla obratujeta v
delnem bremenu vzporedno in s tem nudita
optimalno koriščenje kondenzacijske toplote,
čemur doprinašajo tudi nizke temperature
povratka.

Higienično ogrevanje sanitarne vode z
veliko zmogljivostjo
Za higienično ogrevanje sanitarne vode skrbi
akumulacijsko ogrevalni sistem s hranilnikom
tople vode Vitocell 100-L v kombinaciji s prenosnikom toplote Vitotrans 200. S popolnim
ogrevanjem celotnega volumna vode v hranilniku se prepreči tvorba kritičnih con s klicami
(legionele).

Rekreacijsko kopališče 		
Potrebna moč ogrevanja
Letno ogrevalno obratovanje

[kW]
[kWh/a]

Star sistem 		

Proizvajalec toplote
Tip
Plinski kotel
			
			

Izkoristek sistema

1)

1100

2 350 000 		

			

Delež proizvajalca toplote

Nov sistem

1100 		

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

2 350 000
1 880 000		

Plinski kond.kotel
Vitocrossal 200
575/628 kW
50
940 000

Plinski kond.kotel
Vitocrossal 200
575/628 kW
80 		
50
940 000

470 000
SPTE
Vitobloc 200
EM 140/207
20

[%]

80

98

98

88

Dovedena energija z gorivom

[kWh/a]

2 937 500

959 184

959 184

534 091

Količina goriva 1)

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

Emisije CO2

[t/a]

Prihranek goriva

[%]

Kurivnost plin: 10 kWh/m 3

846

191 837		
1 918  3 67
552		
16,5

53 409
15

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje z napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije
(SPTE), kotlom na lesno biomaso in plinskim kotlom

Poslovna zgradba

Proizvodni obrat

Rekreacijsko kopališče

Stanovanjska soseska

Ogrevalna centrala

Večstanovanjska zgradba

Zemeljski plin/Bio zemeljski plin
Javno el. omrežje

1

2

3

4

5

1

Skladišče lesnih sekancev

2

Kurilni sistem na lesno biomaso Pyroflex FSR

3

Vmesni hranilnik ogrevalne vode

4

SPTE z dvema moduloma Vitobloc 200

5

Kaskada z dvema kotloma Vitomax 200-LW

Daljinsko ogrevanje s potrebno močjo ogrevanja 7,5 MW
Multivalentni ogrevalni sistem

100
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Nizkotlačna toplovodna
kotla

90

Kotel na lesno biomaso

80

SPTE

70
60
50

Naprava za soproizvodnjo toplote in
električne energije z dvema modu-

40

loma Vitobloc 200 proizvaja del
potrebne električne energije.

30

Za ogrevanje ogrevalne in sanitarne

20

vode dodatno služi kotel na lesno
biomaso Pyroflex. Za nadaljnjo po-

Moč [%]

Pyroflex

10

trebo po toploti in kot redundančna
kotla sta na razpolago dva kotla
Vitomax 200-LW s prenosnikoma
toplote dimnih plinov Vitotrans 300.

1000
Čas [h]

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8760
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Vse komponente za daljinsko ogrevanje
iz ene roke
Učinkovite rešitve za ogrevanje z največjim možnim udobjem tople vode za večje stanovanjske soseske, javne ustanove in bioenergijska naselja
Alternativne rešitve za bioenergijska
naselja
Ekološka rešitev so daljinska ogrevanja, ki
oskrbujejo bionaselje. Energija za vsa
priključena gospodinjstva se proizvaja na
obrobju naselja - morda s kmetijskimi viri v
bioplinarni ali z lesno biomaso iz lokalnega
gozdarstva. Tako postane vsako bionaselje
strateški tajnostni projekt, varuje podnebje in
okolje in v idealnem primeru ne uporablja
fosilnih goriv, kot sta olje in plin.

Za večje sisteme je idealen učinkovit sistem
daljinskega ogrevanja. Ne le za večje stanovanjske zgradbe, tudi za stanovanjske soseske, bioenergijska naselja in javne ustanove
se odpirajo široke možnosti za varčevanje
z energijo in trajnostno gospodarjenje z viri
energije.
Viessmannovi koncepti daljinskega
ogrevanja
Toplotno tržišče porabi s 40 % največji
delež energije. Instalacija sodobnih, visoko
učinkovitih sistemov lahko prihrani do ene
tretjine energije.

Viessmann nudi vse iz ene roke
Viessmann dobavlja vse komponente za daljinska ogrevanja iz ene roke: klasičen ogrevalni
kotel, zmogljive kurilne sisteme na lesno
biomaso, velike toplotne črpalke ali naprave za
soproizvodnjo toplote in električne energije.
Pokrivajo osnovno breme, medtem ko visoko
učinkoviti oljni ali plinski kondenzacijski kotli
pokrivajo vršno breme.

Koncepti daljinskega ogrevanja, ki jih je
zasnoval Viessmann, nudijo za ta primer
trajnostne rešitve. Centralen vir toplote oskrbuje priključene porabnike z ogrevalno toploto
in toplo vodo neodvisno in z možnostjo individualnega reguliranja. Pri tem ni pomembno,
katere vrste je vir toplote: ogrevalni sistem za
fosilne energente ali obnovljive vire energije,
toplotna črpalka ali SPTE.

Tukaj se združuje kompletno sistemsko znanje
in izkušnje podjetja Viessmann: od proizvajalcev toplote, preko razdelilnih sistemov do
regulacije - vse je iz ene roke. Pri tem so vse
komponente - od projektiranja, postavitve in
obratovanja ter servisa - optimalno usklajene
med seboj.

Daljinsko ogrevanje 		
Potrebna moč ogrevanja

[kW]

Star sistem 		
7500 		

Letno ogrevalno obratovanje
[MWh/a]
30 		
			
14
Proizvajalec toplote
Tip
2 oljna kotla
			
		
po 3,7 MW
Delež proizvajalca toplote
Maks. temperatura vtoka
Gorivo

1)

Količina goriva

Kotel na lesne sekance
Pyroflex FSR
2,6 MW

[%]
100
35
[MWh/a]			

Zmanjšanje emisij CO2
Kurivnost olje: 10 kWh/l

Rezerva

7500
30
6

10

2 x SPTE
Vitobloc
EM 401/549

Plinski kotel
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Plinski kotel
Vitomax 200-LW
2,8 MW

10
30

55

35

[°C]

90

do 110

80

80

80

vrsta

olje

lesni sekanci

zemeljski plin

zemeljski plin

zemeljski plin

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

3200
600 000
2500		

Emisije CO2
[t/a]		
110
		
3200		

1)

Nov sistem 		

[%]			
Kurivnost sekanci: 4 kWh/kg

Kurivnost plin: 10 kWh/m 3

1368
3758
48

1 000 000
2280

Kompletna ponudba skupine podjetij Viessmann

Oljni kotli
do 116 MW toplote
oz. do 120 t/h pare

Plinski kotli
do 116 MW toplote oz.
do 120 t/h pare,
naprave SPTE

Termični solarni
sistemi in
Fotonapetostne
naprave

Enodružinske hiše

Večstanovanjske
zgradbe

Proizvodni obrati/
Industrijski objekti/
Javne ustanove

Daljinska ogrevanja

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi
Kompletna ponudba skupine Viessmann nudi
za vse energente in vsa področja uporabe
individualne rešitve z učinkovitimi sistemi.
Kot eno vodilnih internacionalnih podjetij nudi
Viessmann inteligentne, udobne in učinkovite
sisteme za proizvajanje toplote, klimatizacijo/
prezračevanje, hlajenje in decentralno oskrbo
z električno energijo. Proizvode in sisteme
podjetja Viessmann označujeta najvišja
učinkovitost in zanesljivost.
Kompletna ponudba nudi vrhunsko tehnologijo
in postavlja merila. Usmerjenost na učinkovito
rabo energije privarčuje stroške, ohranja vire
energije in varuje okolje.

Vse iz ene roke
S široko paleto ogrevalnih sistemov, s stenskimi ali talnimi kotli, za enodružinske hiše ali
večstanovanjske zgradbe, industrijske sisteme
ali daljinska ogrevanja, je možno v ponudbi
podjetja Viessmann najti primerne proizvode
in sisteme za vsako potrebo. Tako za posodobitev in prenovo obstoječih sistemov, kot tudi
za novogradnjo; za proizvajanje toplote, pare,
električne energije in hladu - Viessmann je
vedno prava izbira.
Široka strokovnost v skupini daje poslovnim
partnerjem možnost najti najboljšo rešitev.
Obsežna servisna ponudba pa zaokrožuje
obseg storitev.
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Sistemi za kurjenje z lesno
biomaso do 50 MW.
Bioplinarne
Naprave SPTE

Toplotne črpalke za obratovanje zemlja/voda, voda/voda in
zrak/voda do 2 MW

Pribor za ogrevalne
sisteme

Hladilna tehnika

Viessmannova kompletna ponudba :
individualne rešitve z učinkovitimi sistemi
za vse energente in vsa področja uporabe

Ponudba za vse energente in
območja moči
 Oljni in plinski kotli do 116 MW toplote oz.
120 t/h pare
 Naprave za soproizvodnjo toplote in
električne energije do 400 kWel/549 kW th
 Toplotne črpalke do 2 MW
 Sistemi za kurjenje z lesno biomaso
do 50 MW
 Termični solarni sistemi
 Fotonapetostne naprave
 Pribor
 Hladilna tehnika

Vzdrževanje in servis
Pri izročitvi v obratovanje, vzdrževanju ali
odpravi problemov lahko poslovni partnerji
skupine Viessmann računajo na kompletno
podporo. Naši sodelavci so jim na voljo preko
telefona ali osebno. Spletna orodja dajejo
dragoceno pomoč in če je potrebno, so nadomestni deli naslednje jutro na razpolago.
Dodatno izobraževanje
Viessmann Akademija nudi dopolnilno
znanje od komercialnih seminarjev do
tehničnih šolanj.
Tako so naši poslovni partnerji vedno na
tekočem z najnovejšim stanjem.

Ogrevanje z
oljem ali plinom

Kotli srednje in velike moči od 300 kW do 116 MW

Velika zmogljivost: kotli srednje in velike moči za
poslovne in javne zgradbe ter industrijo
Kondenzacijska tehnika zviša učinkovitost pri proizvajanju toplote in je najsodobnejši
ukrep pri posodabljanju
Viessmannovi kotli srednje in velike moči
nudijo na osnovi svoje konstrukcije in opreme
najboljše pogoje za individualne zahteve, ki jih
ima poslovno, javno in industrijsko področje.
Mnogo inovativnih konstruktivnih izvedbenih
podrobnosti kotlov srednje moči Vitoradial
in Vitocrossal, dolgoletne izkušnje pri gradnji
kotlov velikih moči Vitomax in dosleden razvoj
zagotavljajo zahtevano kakovost. Skrbijo za
visoko zanesljivost pri obratovanju in dolgo
življenjsko dobo. Strokovnjaki za ogrevalne
sisteme in kotlovske naprave izdelujejo na
osnovi individualnih potreb in projekta gospodarne rešitve, ki že sedaj upoštevajo razvoj in
težnje prihodnosti

Pri projektiranju se upoštevajo zahteve kot
so varnostni predpisi za vse dele opreme:
od oskrbe z gorivom do sistema za odvajanje
dimnih plinov - z vsemi potrebnimi komponentami.
Kompletna ponudba iz ene roke
Viessmannova kompletna ponudba obsega
nizkotemperaturne in kondenzacijske ogrevalne kotle, nizkotlačne in visokotlačne toplovodne kotle do 116 MW ter nizkotlačne
in visokotlačne parne kotle s trajno proizvodnjo pare do 25 t/h. Trivlečna izvedba z nizko
obremenitvijo gorilnega prostora, vodno hlajene preusmerne komore in uvodnice
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Vitodens 200-W
Plinski stenski kondenzacijski kotel od
17 do 150 kW. Vitodens 200-W nudi
cenovno ugodne in prostorsko varčne
rešitve – kot posamezen kotel do 150
kW ali v kaskadi do osem kotlov z
ogrevalno močjo do 900 kW.

gorilnika brez obzidav zagotavljajo nizkoemisijsko zgorevanje olja in plina z vsemi, na
tržišču poznanimi sodobnimi gorilnimi sistemi.
Izbrana konstrukcija ob vsakem času zagotavlja najvišjo učinkovitost.
Velika zanesljivost v obratovanju
Velike kotle podjetja Viessmann označuje
velika zanesljivost v obratovanju in dolga
življenjska doba. To zagotavljajo konstrukcijski
ukrepi, kot so obsežne vodne stene, veliki
razmiki med cevmi ogrevalnih plinov in do
zgorevalnega prostora ter zunanjih sten in
velika količina vode z dobro lastno cirkulacijo
ter zanesljivim prenosom toplote.
Državno specifičnim predpisom prilagojena
varnostna oprema in regulacijska tehnika je
del opcijskega dobavnega obsega.
Velika čistilna vrata in zahtevam primerne revizijske odprtine skrbijo za olajšanje servisnih
del, kar zniža stroške vzdrževanja.

Vitocrossal 200, 87 do 620 kW
Vitocrossal 300, 187 do 1400 kW
S kotli Vitocrossal nudi
Viessmann visokokakovostno kondenzacijsko tehniko z izjemnim razmerjem
zmogljivosti in cene.

Vitomax 200-LW, 2,3 do 20 MW
Vitomax 300-LW, 2,1 do 20 MW
Vitomax 300-LT, 1,86 do 5,9 MW
Te nizkotlačne toplovodne velike kotle
označujejo visok normiran izkoristek in
nizke emisije škodljivih snovi ter velika
servisna prijaznost.

Gospodarni zaradi visokega izkoristka
Veliko moči in kljub temu varčnost pri porabi
energije: posebej debela izolacija sten in
oplaščenje kotla iz stabilne, visoko kakovostne
in zaščitene pločevine v povezavi z zgorevalnimi prostori brez obzidav zmanjšajo izgube na
minimum.
Odvisno od velikosti kotla se dosegajo izkoristki do 93,5 odstotkov. Z uporabo sledilnih
ogrevalnih površin prenosnikov toplote se
lahko te vrednosti razširijo do kondenzacijskega območja.

Vitomax 200-HW
Visokotlačni vročevodni kotli z nazivno
toplotno močjo 2,3 do 16 MW in s
tlačnimi stopnjami 6 do 25 bar. Tipičen
kotel za uporabo v daljinskih ogrevanjih
in industrijskih podjetjih

Pri Viessmannu ste v dobrih rokah
Velikokotlovna tehnika zahteva ob visoki kurilni
moči tudi za napravo specifične sistemske
rešitve in storitve. Viessmann nudi s svojimi
prodajnimi podružnicami po celem svetu
oboje iz ene roke: usklajene sistemske komponente in storitve kompletno za proizvod. To
je odločujoče. Začenši s podporo pri projektiranju z osnovnim inženiringom, obdelavo
in realizacijo vsakega projekta do izročitve v
obratovanje in predaje.
Vendar tehnika ni vse. Prav tako pomembno je
dolgoletno spremljanje in zagotovljena dobava
nadomestnih delov. Za to skrbi Viessmannova
servisna služba.

Vitomax 200-HS
Visokotlačni parni kotli s trajno
proizvodnjo pare od 5 do 26 t/h in
tlačnimi stopnjami 6 do 25 bar. Nizka
obremenitev zgorevalnega prostora in
velika uparitvena površina zagotavljata
najvišjo in stalno kakovost pare.

Naš nasvet
Podrobne tehnične
informacije o programu
kotlov srednje in velike
moči podjetja Viessmann
vsebuje brošura
„Oljni /plinski ogrevalni
kotli srednjih in velikih
moči“ (v angleškem ali
nemškem jeziku)

Ogrevanje z lesno
biomaso

Ogrevalni in kurilni sistemi na lesno biomaso
4 do 13 000 kW

Pyrot – inovativni kotel za kurjenje
lesne biomase z rotacijskim
kuriščem. Za kurjenje peletov, lesnih
sekancev in oblancev.

Zmogljivi kotli na trda goriva za pelete,
kosovni les, lesne sekance in oblance
Spričo rastočih cen energije, omejenih zalog fosilnih goriv in ostrejših zahtev
varovanja podnebja dobiva biomasa vse večji pomen.
Del skupine Viessmann sta tudi podjetji KÖB
in MAWERA. Obe podjetji imata dokazan
know-how pri izdelavi kotlov na trdna goriva.
KÖB s svojimi proizvodi pokriva srednje
območje moči od 100 do 1700 kW. V programu so kotli za kurjenje s kosovnim lesom,
oblanci, peleti in lesnimi sekanci. S sistemi
za iznos in dovajanje goriva, ciklonskimi
odpraševalniki dimnih plinov, filtri za fin prah,
do kontejneskih kotlovnic in ogrevalnih central
pridejo vse komponente iz ene roke.

MAWERA pokriva široko območje toplotne
moči od 110 do 13 000 kW. Strokovnjak za
biomaso dobavlja svoje proizvode večinoma
strankam iz poslovnega področja, industrije in
kumunalnih institucij. Kot eden vodilnih proizvajalcev lesnih kurilnih naprav in toplarn na lesno biomaso MAWERA prepriča s kompletnimi
sistemskimi rešitvami za proizvajanje toplote
iz biomase po meri stranke, za skorajda vsako
lesno gorivo.
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Pyrot
Inovativen kotel za kurjenje
z lesno biomaso z rotacijskim kuriščem
za pelete, lesne sekance
in oblance
(100 do 540 kW).

Ogrevalni kotli podjetij KÖB in MAWERA se
ponujajo za multivalnetno obratovanje in so
posebej primerni za pokrivanje osnovnega
bremena. V posameznih primerih, za vršno
potrebo po toploti, se lahko dodatno vgradi
ogrevalni kotel s fosilnim energentom.
Emisijske vrednosti CO2 in NOx že danes izpolnjujejo mejne vrednosti bodočih predpisov.
Velik obseg storitev
Praviloma se vsak projekt individualno načrtuje
in prilagodi posebnim potrebam uporabnika.
To zajema tudi obsežne storitve, kot je izdelava
zasnove, organizacija montaže, meritve emisij
in analize ter sanacija starih naprav. S hitrim
servisom, kot je telefon v sili in skladiščem rezervnih delov se časi izpada sistema zmanjšajo
na najkrajši možen čas.

Pyrotec
Popolnoma avtomatski kotli
za kurjenje z lesno biomaso
z rešetkovnim kuriščem.
Za pelete, lesne sekance,
lesne oblance in mešan les.
(390 do 1250 kW).

Digitalna regulacija za vključitev v
Viessmann sistem
Obsežne celostne rešitve z visoko kakovostnimi sistemskimi komponentami, kot so
ogrevalniki sanitarne vode, razdelilniki toplote,
solarni sistemi in podobno, se lahko regulirajo
z regulacijo Ecotronic. Kotlovna regulacija je
vključno z upravljalno enoto odporna na prah
in umazanijo.

Pyroflex
Za transport goriva tega
MAWERA kotla so po izbiri
na voljo polžni ali verižni
transporterji ali hidravlično
dovajanje.
(110 do 13000 kW).

Pyroflex SRT
Naprava za kurjenje z lesno
biomaso Pyroflex SRT je
zasnovana za uporabo v
komunalnih ustanovah in
energetski oskrbi. Kurišče
s stopenjsko rešetko je
zasnovano za trajno obratovanje več kot 8000 ur.

Naš nasvet
Izčrpne tehnične
informacije o napravah
za kurjenje z lesno
biomaso podjetja
MAWERA vsebuje
brošu4.ra „Naprave za
kurjenje z lesno biomaso do 13000 kW“
(v angleškem ali
nemškem jeziku)

Izčrpne tehnične
informacije o napravah
za kurjenje z lesno
biomaso podjetja
KÖB vsebuje brošura
„Sistemi za kurjenje z
lesom od 100 do 1700
kW“ (v angleškem ali
nemškem jeziku)

Ogrevanje in hlajenje
s toploto iz narave

Toplotne črpalke
15 do 2000 kW

Zmogljiv ogrevalni sistem s toplotno
črpalko podjetja KWT

Toplotne črpalke omogočajo neodvisnost od
fosilnih goriv
Toplota iz narave je regenerativen, stroškovno varčen vir energije, ki bistveno doprinaša
k zmanjšanju emisij CO2 .
Toplotna črpalka omogoča neodvisnost
od fosilnih energentov olja in plina: koristi
brezplačno toploto iz narave: iz zemljišča, iz
podtalnice ali iz zraka.

Standardiziranje zagotavlja varnost pri
projektiranju
Za uporabo v gospodarstvu, do 300 kW (v
kaskadi do 1,2 MW) nudijo toplotne črpalke Vitocal enotno tehniko. Standardiziranje naprav
ob tem omogoča hitro in obsežno projektiranje ter transparentne kalkulacijske osnove.
V svojih razredih so toplotne črpalke Vitocal
300-G Pro in Vitocal 350-G Pro edine toplotne
črpalke z integriranim bilanciranjem energije.
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Toplotne črpalke za visoko toplotno moč
Toplotne črpalke Vitocal 300-G/-W Pro in
350-G Pro so s svojo visoko močjo zasnovane
za obrtna in industrijska podjetja ter velike stanovanjske zgradbe. Ob ogrevanju jih je možno
poleti koristiti za hlajenje prostorov.
Da se lahko toplotna črpalka uporabi le pri
novogradnji, je že dolgo ovržen predsodek.
Prav nasprotno: pri posodobitvi in prenovi
obstoječega ogrevalnega sistema na olje ali
plin z vgradnjo toplotne črpalke je možno
prihraniti kar nekaj stroškov ogrevanja ob
sočasnem zmanjšanju emisij (npr. bivalenten
sistem).

Vitocal 350-G Pro
zemlja/voda do toplotne
moči 197 kW (B0/W35)
in voda/voda z vmesnim
krogotokom, do toplotne
moči 274 kW (W10/W35).
Zaradi uporabe batnih
kompresorjev dosegajo
visoke temperature vtoka
do 73 °C.

Vitocal 300-G Pro,
zemlja/voda do toplotne
moči 240 kW (B0/W35) in
Vitocal 300-W Pro,
voda/voda brez vmesnega
krogotoka, do toplotne
moči 290 kW (W10/W35).
S petimi stopnjami moči in
možnostjo postavitve do 5
naprav v kaskadi zanesljivo
izpolnjujejo večino zahtev,
ki jih postavlja stanovanjska
gradnja in gospodarstvo.

Odvisno od situacije in projekta nudi Viessmann za vsak primer uporabe primerno
toplotno črpalko: voda/voda, zemlja/voda,
zrak/voda. Razpon moči toplotnih črpalk sega
od 15 do 2000 kW in ga je ob potrebi možno
povečati, npr. s postavitvijo več toplotnih
črpalk v kaskadi.
Velike in specialne toplotne črpalke za
vsako potrebo
Toplotne črpalke Viessmannovega
hčerinskega podjetja KWT se izdelujejo po
meri in jih je možno vgraditi tudi pod težavnimi
pogoji in ob pomanjkanju prostora.

KWT toplotne črpalke
Velike in specialne toplotne
črpalke so individualno
zasnovane in izvedene za
vsak posamezen primer
uporabe.

Možna je tudi izvedba bivalentnega ogrevalnega sistema. V takšnem sistemu zagotavlja
toplotna črpalka osnovno oskrbo za ogrevanje
zgradbe in sanitarne vode. Za pokrivanje
vršnih bremen - npr. pri zelo nizkih zunanjih
temperaturah - se avtomatsko doklopi oljni ali
plinski kondenzacijski kotel.
Koriščenje površinskih vod s
temperaturo 4 °C
Površinske vode imajo anomalije. Pod ledom
zaledenelega jezera znaša temperatura vode
le 4 °C. Standardne toplotne črpalke voda/
voda te toplote ne morejo več koristiti. Vitocal
300-W Pro pa so bile zasnovane posebej za
to in so opremljene s cevnim uparjalnikom
iz plemenitega jekla 1.4401 ter posebnim
vezjem za odtalitev.
S tem je možno koristiti rečno ali jezersko
vodo s temperaturo 4 °C. Prav pri velikih
močeh je potem na razpolago vir toplote, ki
lahko zagotavlja potrebno hladilno moč - kot
pri napravi, ki je zgrajena na Ženevskem
jezeru.

Naš nasvet
Izčrpne informacije
o zmogljivih toplotnih
črpalkah za gospodarske
dejavnosti in industrijo
vsebuje brošura „Toplotne črpalke do 2000
kW“ (v angleškem ali
nemškem jeziku)

SPTE

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije
Vitobloc 200

Energetska centrala s 5 napravami
SPTE Vitobloc 200
(238 kWel/363 kW th)

Kompaktne naprave za soproizvodnjo toplote
in električne energije
Energetski koncepti po meri za različne namene uporabe za gospodarstvo, industrijo in
javne ustanove
Sodobne plinske naprave za soproizvodnjo
toplote in električne energije (SPTE) sočasno
proizvajajo električno energijo in toploto. S
svojimi močmi so zasnovane za stanovanjske
soseske, javne ustanove in gospodarstvo.
Na toplotni strani se SPTE priključi vzporedno
z ogrevalnim kotlom. Oba proizvajalca toplote
pa se povežeta s sistemom za ogrevanje
zgradbe in sanitarne vode.

Pri kompaktnih napravah podjetja ESS stoji
na prvem mestu ideja decentralne, toplotno vodene SPTE: na eni strani se proizvaja
električna energija za lastne potrebe, na drugi
strani pa se sočasno nastajajoča toplota
skorajda brez izgub izkoristi za ogrevalni
sistem. Električna energija, ki se ne porabi za
lastne potrebe, se proti plačilu odda v javno
električno omrežje.
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Decentralno proizvajanje električne
energije
Pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (centralna oskrba z električno energijo)
je stranski proizvod toplotna energija, ki se
pogosto neizkoriščena odvaja v okolje. Če to
toploto izkoristimo, npr. za ogrevanje zgradbe, se zmanjšajo izgube in znižajo emisije, ki
škodijo našemu podnebju. Kombinacija proizvajanja toplote in električne energije omogoča
do 36 odstotkov prihranka primarne energije in
je s tem eden najučinkovitejših instrumentov
varčevanja z energijo.

Vitobloc 200
Modul EM-20/39
Moči:
20 kWel, 37 kW th
Gorivo:
zemeljski plin, bio zem. plin
4-valjni plinski Ottov motor
Izkoristek: 96 % (Hi)

Vitobloc 200
Modul EM-401/549
Moči:
401 kWel, 549 kW th
Gorivo:
zemeljski plin, bio zem. plin
12-valjni plinski Ottov motor
Izkoristek: 90,1 % (Hi)

Za gospodarno izvedbo projekta s plinsko
napravo za soproizvodnjo toplote in električne
energije je smotrno moč SPTE natančno prilagoditi potrebi po toploti in električni energiji.
Zaradi obsežne serijske opreme so projektiranje, montaža na mestu postavitve, izročitev
v obratovanje in obratovanje stroškovno in
časovno ugodni. Uporabnik se lahko zanese
na preverjeno tehniko in izkušnje, kar izkazuje
več kot 2000 vgrajenih naprav.
Mini-SPTE s koriščenjem kondenzacijske
tehnike
Vitobloc 200, modul EM-20/39, je skupaj s
kotlom za vršna bremena idealna rešitev za
stanovanjske soseske s 30 do 50 stanovanjskimi enotami, srednje velike hotele, domove
za ostarele, avtohiše in podobno.
S skupnim izkoristkom do 95 odstotkov
obratuje Mini-SPTE s koriščenjem kondenzacijske toplote visoko učinkovito in se lahko
vgradi tako pri novogradnji objekta, kot tudi pri
posodobitvi obstoječega sistema.

Ekonomski vidik vgradnje SPTE
Sočasno proizvedena električna energija se
lahko uporabi v samem objektu, ali pa se
proti plačilu odda v javno električno omrežje.
Država spodbuja takšno decentralno sočasno
proizvodnjo električne energije in toplote
z izplačilom finančnih spodbud za proizvedeno električno energijo. Za ekonomsko
učinkovitost je pomembno letno število obratovalnih ur, cena plina in električne energije
na tržišču, izkoristek naprave in višina državne
finančne subvencije.

Tako npr. dosega Vitobloc 200, modul EM20/39 termični izkoristek preko 62 odstotkov
in električni izkoristek nad 32 odstotkov.
Naslednja zmogljiva varianta je Mini-SPTE
Vitobloc 200, modul EM-50/81, s skupnim
izkoristkom 90,3 odstotkov.
Paralelno obratovanje z javnim omrežjem in
omrežno nadomestno obratovanje
Vse naprave Vitobloc 200 lahko obratujejo paralelno z omrežjem in zaradi serijske opremljenosti
s sinhronim generatorjem in starter akumulatorji
tudi v omrežno nadomestnem načinu. Tako lahko
ob izpadu javnega električnega omrežja Vitobloc
200 po kratki zagonski fazi sam oskrbuje napravo
z električno energijo.

Naš nasvet
Izčrpne tehnične informacije o SPTE podjetja ESS
vsebuje brošura „Naprave
za soproizvodnjo toplote in
električne energije do
401 kWel in 549 kW th“

(v angleškem ali nemškem
jeziku).

Sončna energija

Termični solarni sistemi in fotonapetostne naprave

Termični solarni sistem na strehi
zgradbe Marco Polo Tower v
Hamburgu

Termični solarni sistemi in fotonapetostne naprave:
varčevanje in zaslužek s sončno energijo
Sončna energija je neizčrpen energent za ogrevanje sanitarne vode, podporo ogrevanja
prostorov in proizvajanje električne energije.
V manj kot 4 urah odda sonce na zemljo
toliko energije, kot znaša letna poraba vsega
prebivalstva. Moč sonca je neizčrpna. Tako ne
preseneča, da postajajo sončni kolektorji in
fotonapetostni moduli vedno privlačnejši.
Viessmann je z več kot 30 let izkušenj eden
vodilnih proizvajalcev solarnih sistemov
v Evropi. Nudi okolju prijazne rešitve za
pridobivanje toplote s sončnimi kolektorji ali
proizvajanje električne energije s fotonapetostnimi moduli.

Koriščenje sončne energije
Sončni kolektorji so idealna dopolnitev
vsakega ogrevalnega sistema. Medtem ko
se gospodarni in univerzalno uporabni ravni
kolektorji uporabljajo za ogrevanje sanitarne
vode, so za podporo ogrevanja prostorov
najboljša izbira vakuumski cevni kolektorji.
Vakuumske cevi se lahko usmerijo proti soncu
in tudi pri nizkem sončnem sevanju dajejo
visoke donose.
Ker je toplota na voljo neodvisno od potrebe,
je potrebno za shranjevanje ogrete vode predvideti ustrezen hranilni sistem.
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Vitosol 100-F/200-F
Ravni kolektorji

Za ogrevanje sanitarne vode in podporo
ogrevanja prostorov
Ravni kolektorji prepričajo z visoko kakovostjo,
zanesljivim obratovanjem in visokim izkoristkom. Ohišja kolektorjev Vitosol 100-F/200-F
so izvedena z neprekinjenim aluminijastim
okvirjem. Zatesnitev steklenega prekritja je
izvedena s fleksibilnim, na vremenske razmere
in UV sevanje odpornim brezšivnim tesnilnim
materialom. Ravni kolektorji se lahko uporabijo
univerzalno: integrirajo se lahko v strešno
konstrukcijo, montirajo na strehe ali prosto
stoječe, npr. na ravnih strehah.

Vitosol 300-T/200-T
Vakuumski cevni kolektorji

Hitra in enostavna montaža
Montaža ravnih kolektorjev Vitosol ni težavna.
Integrirane cevi vtoka in povratka omogočajo
enostavno in in varno montažo večjih kolektorskih polj. S fleksibilnimi vtičnimi povezavami valovitih cevi iz plemenitega jekla je možno
v kolektorsko polje zanesljivo povezati do 12
kolektorjev. Montažno prijazen Viessmannov
pritrditveni sistem, s statično preizkušenimi
in proti koroziji odpornimi elementi iz plemenitega jekla in aluminija, je enoten za vse
Viessmannove sončne kolektorje.
Vakuumski cevni kolektorji
Vitosol 200-/300-T
Visoko zmogljiv kolektor Vitosol 300-T
daje z dvostransko antireflektivno prevleko vakuumskih cevi in lokalno usmeritvijo absorberjev za +/- 25° nadpovprečen donos. Kolektor
je zasnovan predvsem za visoko učinkovite
sisteme z omejenimi prostorskimi možnostmi.
Označuje ga visoka obratovalna varnost. Če
preko daljšega obdobja z visokim sončnim
sevanjem ni odvzema toplote, se avtomatsko
aktivira termični izklop kolektorja.
Vitosol 200-T (tip SP2A)
Vakuumski cevni kolektor Vitosol 200-T
(tip SP2A) omogoča položajno neodvisno
montažo v več variantah. Primeren je tako
za montažo na fasade, balkone in nagnjene
strehe kot tudi za velike sisteme za industrijske in gospodarske namene. S svojo elegantno
optiko je tudi privlačen arhitekturni element.
Kot pri kolektorju Vitosol 300-T se lahko v servisnih primerih cevi zaradi „suhe priključitve“
preprosto in hitro zamenjajo tudi pri polnem
sistemu.
Vitosol 200-T (tip SPE)
Varianta Vitosol 200-T (tip SPE) ima večje
cevi (premer 102 mm) in je posebej primeren
za položeno montažo na ravnih strehah pri
velikih sistemih. Zaradi večjega razmika med
cevmi je možno absorberje za +/- 45 ° usmeriti
proti soncu.

Vitovolt 200
Viessmannovi fotonapetostni moduli sončno energijo
neposredno pretvorijo
v električno. Sistem je
opremljen z razsmerniki
in se lahko s statično
preizkušenim pritrdilnim
sistemom iz plemenitega
jekla hitro in preprosto
montira.

Naši nasveti
Izčrpne informacije o solarnih
sistemih vsebujejo brošure
„Toplota iz sončne energije“
in „Električna energija
iz sončne energije“
(v angleškem ali
nemškem jeziku)

Tehnične informacije
vsebujeta strokovni brošuri
„Termični solarni sistemi“
in „Fotonapetostne
naprave“ (v angleškem
ali nemškem jeziku)

Sistemska tehnika

Vse iz ene roke

Multivalenten ogrevalni sistem s
kotli na lesno biomso podjetja KÖB
in kotlom Vitomax v občinski zgradbi
mesta Hofheim am Taunus

Kompleten ogrevalni sistem z obsežno sistemsko
tehniko iz ene roke
Zaradi kompatibilnih razmejitev je možno vse ogrevalne sisteme iz kompletne ponudbe
podjetja Viessmann zanesljivo in variabilno integrirati za multivalentne namene uporabe.
V gospodarskih in industrijskih sistemih ter
daljinskih ogrevanjih se večinoma uporablja
klasična kotlovna tehnika. Viessmann ima za
te namene uporabe ne le nizkotemperaturne
in kondenzacijske kotle, nizkotlačne toplovodne in visokotlačne vročevodne kotle do
20 MW ter nizkotlačne in visokotlačne parne
kotle do 25 t/h trajne proizvodnje pare, temveč
tudi zmogljive toplotne črpalke podjetja KWT,
naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije podjetja ESS in kotle na lesno biomaso podjetij KÖB in MAWERA. Podjetij, ki so
del združenja podjetij Viessmann Group.

Mnogokrat se ti sistemi medseboj kombinirajo
v multivalentne sisteme, da se lahko pokrijejo
različne potrebe ogrevanja zgradbe in po topli
sanitarni vodi v vseh letnih časih.
Pogoj za to so enotne razmejitve in vmesniki,
da se sistem lahko udobno krmili.
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Krmilne in stikalne omare Vitocontrol
Pri regulacijski tehniki Viessmann dosledno
uporablja najboljšo na tržišču dosegljivo tehniko.
Za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistemov Viessmann uporablja izključno
preizkušene in zanesljive komponente.

Iznosni polž
Prečni transport lesnih
sekancev iz iznosa s
pomičnim dnom za lesne
ogrevalne sisteme.

Dovršena velikokotlovna tehnika
Viessmannova tehnika velikih kotlov pomeni
dovršeno usklajeno sistemsko tehniko:






Krmilni in nadzorni sistemi
Merilna in regulacijska tehnika
Kurilni sistemi in oskrba za gorivom
Naprave za pripravo vode
Ekspanzijski sistemi in naprave za držanje
tlaka
 Sistemi za zmanjšanje tlaka
 Posode za napajalno vodo s termičnimi
odplinjevalniki
 Cevovodni sistemi in sistemi za odvajanje
dimnih plinov

Predajna enota
Predajna enota za stanovanja in daljinsko ogrevanje

Pomnilniško programabilno krmilje in Vitocontrol
Pomnilniško programabilno
krmilje (PLC) je možno individualno prilagoditi kotlovni
napravi. Zaslon na dotik se
lahko integrira v krmilno
omaro.

Sistemski paketi
Za kotle Vitomax so
dobavljivi sistemski paketi,
ki občutno poenostavijo
projektiranje in kalkulacijo.

Sistemska tehnika

Podatkovna komunikacija
TeleControl – daljinski nadzor in daljinsko upravljanje

Profesionalen nadzor za toplotno
oskrbo, kontraktorje in toplarne

Vse pod nadzorom – tudi iz daljave
Viessmann TeleControl so inovativni sistemi za podatkovno povezavo ogrevalnih sistemov
z vsemi tržnimi komunikacijskimi sistemi: preko vodnikov, brezžično in v IP omrežjih.
Velika stanovanjska soseska ali zgradbe z
različnim koriščenjem – program Viessmann
TeleControl nudi inteligentne rešitve za podatkovno komunikacijo z ogrevalnimi sistemi in
hišno tehniko, oprimalno prilagojene različnim
zahtevam uporabnikov ogrevalnih sistemov,
strokovnih podjetij ali podjetij toplotne oskrbe.
In to velja za vse razpoložljive ogrevalne sisteme: z oljnimi ali plinskimi kondenzacijskimi
kotli, oljnimi ali plinskimi kotli srednje in velike
moči, za termične solarne sisteme in tudi
kotle na pelete in toplotne črpalke.

Dodatno je možno s podatkovno komunikacijo
kontrolirati tehnične naprave, kot so črpalke,
klimatske naprave ali nadzor puščanja.
Viessmann TeleControl poteka z Vitocom in
Vitodata preprosto, zanesljivo in stroškovno
ugodno z infrastrukturo, ki obstaja skorajda
povsod: z upravljanjanjem preko mobilnega
telefona, osebnega računalnika ali pametnega
telefona.
Upravljanje lahko poteka ob vsakem času z
vsakega kraja na svetu.
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Service Control

INTERNET

INTERNET

VITODATA 300

VITOSOFT 300

INTERNET

IN
TE
RN
ET

ET

K obsežnim upravljalnim funkcijam sodi
nastavitev preklopnih časov, obratovalnega
in počitniškega programa, podajanje željenih
vrednosti (nagib/nivo), preverjanje obratovalnih
stanj in temperatur ter nastavitve kodiranj.
Prav tako je možno prikazati in za obračun
uporabiti porabo energije. Motnje se preko
integriranega načrta pristojnemu serviserju
posredujejo po izbiri preko SMS, telefaksa ali
elektronske pošte.

TeleControl
VITODATA 100, VITOTROL

IN
TE
RN

Vitocom 300 z Vitodata 300
Spletna komunikacija Vitocom 300 z Vitodata 300 je profesionalen nadzor za večje
stanovanjske zgradbe ali poslovne objekte.
Zasnovana je za toplotno oskrbo, kontraktorje
in toplarne, kjer je pomemben hiter in varen
nadzor, vzdrževanje in optimiranje ogrevalnega
obratovanja.

VITOCOM 100 Typ GSM2

VITODATA
Server

VITODATA
Server

VITOCOM 200
VITOCOM 100 Typ LAN1

VITOCOM 300

Optolink

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

Viessmann TeleControl je idealna

Vitocom 300 LAN
LAN verzija Vitocom 300 omogoča prenos podatkov preko DSL/Ethernet omrežij s hitrostjo
do 100 MB/s. Dostop preko VPN povezave
zagotavlja najvišjo možno varnost podatkov.
Vitocom 200 z Vitodata 100
Vitocom 200 je cenovno atraktivna rešitev za
zasebno stanovanjsko gradnjo ter manjše
poslovne objekte ter javne ustanove, kot so
vrtci in šole. Za upravljanje ogrevalne naprave
z Vitodata 100 preko Vitodata strežnika nudi
idealne pogoje za udobno in uporabniku prijazno krmiljenje.
Upravljalne funkcije zajemajo nastavitev preklopnih časov, obratovalnega in počitniškega
programa, preverjanje obratovalnih stanj in
temperatur. Sporočila se posredujejo neposredno pristojnemu strokovnemu podjetju preko SMS ali elektronske pošte. Tako je možno
hitro in učinkovito izvesti vzdrževanje ali servisiranje.

rešitev za daljinski nadzor in
upravljanje ogrevalnih sistemov - za
enodružinske hiše, počitniške hiše
ali večje stanovanjske objekte.

Storitve

Dobava Viessmann opreme
na gradbišče

Velika paleta storitev za ogrevalne
sisteme
Napravno specifične sistemske rešitve in s tem usklajene storitve iz ene roke
zagotavljajo zanesljivo in učinkovito obratovanje.
Viessmannovi proizvajalci toplote nudijo na
osnovi svoje konstrukcije in opreme najboljše
pogoje za individualne zahteve industrije in
gospodarstva.
Mnoge inovativne konstrukcijske izvedbene
podrobnosti, dolgoletne izkušnje pri izdelavi
velikih sistemov in dosleden razvoj zagotavljajo zahtevano kakovost. Skrbijo za veliko obratovalno zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

Naši strokovnjaki na osnovi vaših potreb in
projekta izdelajo gospodarno in za prihodnost
varno rešitev po meri, kjer se upošteva zahteve in varnostne predpise za vse dele sistema:
od oskrbe z gorivom do odvodnika dimnih
plinov - z vsemi potrebnimi komponentami.

36/37

Vse iz ene roke
Od podpore pri projektiranju z osnovnim
inženiringom, obdelave in realizacije vašega
projekta, do izročitve v obratovanje in predaje
zagotavljajo strokovni inženirji svetovanje in
podporo prilagojeno individualnim potrebam in
zahtevam stranke.

Zasnova in podpora pri projektiranju
do najmanjše podrobnosti

Industrijski servis po celem svetu
Tehnika sama pa ni vse. Dolgoletno spremljanje naprave, strankam prilagojene vzdrževalne
in servisne ponudbe ter garantirana oskrba z
nadomestnimi deli so sestavni deli obsežne
ponudbe storitev podjetja Viessmann.
Proizvodnja kotlov po zahtevah

Viessmann razen tega po vsem svetu s
svojimi strokovnjaki nudi kvalificirane sogovornike za vse potrebe. Za nove ali obstoječe
sisteme vam je za svetovanje in pomoč na
voljo tehnično osebje s širokim znanjem in
izkušnjami.

stranke v proizvodnem obratu
Mittenwalde.

Najboljši pogoji za na rešitve usmerjeno
sodelavo
 Svetovanje – obsežno in kompetentno
 Proizvodnja – po zahtevah stranke s kratkimi dobavnimi roki
 Oprema – varnostna oprema, gorilniki,
stikalne omare, kotlovski odri, prenosniki
toplote dimni plini/voda, naprave za pripravo vode
 Organizacija transporta in vnosa opreme
 Izročitev v obratovanje in uvajanje osebja
uporabnika
 Servis s kvalificirano tehnično podporo
 Programi dodatnega izobraževanja v informacijskih centrih v Berlinu in Allendorfu
 Certificiranje in odobritve po DIN ISO
9000:2000, DIN ISO 14001

Strokovnjaki so povsod po svetu na
razpolago s strokovnim znanjem in
svetovanjem za nove in obstoječe
ogrevalne naprave.

Reference

Dva visokotlačna parna kotla v sektorju primarne energije in energetike
tovarne zdravil KRKA Novo mesto

Tovarna zdravil KRKA Novo mesto

Proizvodnja pare za farmacevtsko industrijo
Tovarna zdravil KRKA Novo mesto
(Slovenija)
je v sektorju primarne energije in energetike prenovila in dopolnila kotlovni del za
pridobivanje procesne pare. V kotlovnici se
je ohranil že obstoječ Viessmannov parni
kotel Turbomat RN-HD, 15 t/h; 16 bar, star
kotnocevni kotel in dotrajano parno turbino pa
sta zamenjala 2 nova visokotlačna parna kotla
Vitomax 200-HS s trajno proizvodnjo pare
po kotlu 25t/h in nazivnim tlakom 13 bar. Za
optimiranje izkoristka naprave sta vsakemu
kotlu prigrajena dva grelnika vode, 1. grelnik
EKO1 z močjo 1075 kW in 2. grelnik EKO 2 iz
plemenitega jekla z močjo 422 kW. Kotla sta
opremljena z dvomedijskimi gorilniki SAACKE
Duoblock SKVG 150 s frekvenčno reguliranim
ventilatorjem zgorevalnega zraka, O2 regulacijo in krmiljenjem gorilnika Se@vis. Kotla sta
priključena na nadzorni sistem kotlovnice in
centralni nadzorni sistem.

Tehnični podatki
Visokotlačni parni kotel

2 x Vitomax 200 HS,
tip M235
Energent
zemeljski plin/EL
kurilno olje
Trajna proizvodnja pare 2 x 25 t/h
Temp. nasičene pare
188 °C
Nazivni /obratovalni tlak 13 / 11 bar
Temp. napajalne vode
105 °C
Izkoristek kotla
89,5 % (brez EKO)
Skupni izkoristek z
EKO1 in EKO2
97,8 %
Izročitev v obratovanje
2004 / 2005
Dobavni obseg
 Visokotlačni parni kotli
 Gorilniki
 Grelniki vode in prenosniki toplote
iz plemenitega jekla
 Frekvenčno regulirane napajalne črpalke
 Kotlovski podesti in dostopi
 Frekvenčni pretvorniki
 Celotna obratovalna in varnostna oprema
kotlov in grelnikov vode
 Stikane omare
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SPTE za pokrivanje osnovnega ogrevalnega bremena
in oskrbo z električno energijo občinske zgradbe
Mestna občina Kranj (Slovenija)
Mestna občina Kranj je v svoji občinski zgradbi
posodobila svoj sistem oskrbe z energijo z
vgradnjo naprave za soproizvodnjo toplote
in električne energije Vitobloc 200 EM-50/81.
SPTE proizvaja električno energijo, ki jo proti
plačilu oddajajo v javno električno omrežje in
toploto, ki služi za pokrivanje osnovne potrebe
po ogrevalni toploti. SPTE omogoča otočno
in omrežno paralelno obratovanje, vendar ti
vrsti obratovanja v Mestni občini Kranj nista
predvideni.
Dodatno potrebo po toploti pokrivajo z novim
plinskim kondenzacijskim kotlom Vitocrossal
300, za pokrivanje vršne potrebe služi nov
plinski nizkotemperaturni ogrevalni kotel
Vitoplex 200.
Regulacije SPTE in ogrevalnih kotlov preko
LON sistema komunicirajo s centralnim
regulacijskim sistemom, ki upravlja in daljinsko
nadzoruje celoten energetski sistem.
Tehnični podatki
SPTE
Kondenzacijski kotel

Zgradba Mestne občine Kranj

Vitobloc 200
( 50 kWel/ 80 kW th)

Vitocrossal 300
(408 kW)
Nizkotemperaturni
Vitoplex 200
kotel
(440 kW)
Energent
zemeljski plin
Izročitev v obratovanje 2012

Dobavni obseg
 SPTE Vitobloc 200 EM-50/81
 Plinski kondenzacijski kotel Vitocrossal 300
 Plinski nizkotemperaturni kotel Vitoplex 200

Naprava za soproizvodnjo toplote
in električne energije v Mestni
občini Kranj

Vitocrossal 300 in Vitoplex za pokrivanje dodatne
potrebe po toploti

Reference

Dva visokotlačna vročevodna kotla
Vitomax 200-HS za daljinsko ogrevanje
stanovanjskih sosesk v Jesenicah

Dvokotlovna naprava za daljinsko ogrevanje

Kotlarna ENOS Energetika Jesenice

Kotlarna daljinskega ogrevanja ENOS
Energetika Jesenice
Kotlarna služi za daljinsko ogrevanje stanovanjskih sosesk v Jesenicah. V njej sta vgrajena
dva visokotlačna vročevodna kotla s prigrajenima prenosnikoma toplote dimni plini/voda.
Sistem obratuje s temperaturami vtoka/povratka 130 °C / 90 °C in temperaturo dimnih
plinov pred prenosniki toplote 165 °C.
To temperaturo prenosnika toplote z močjo
360 kW še dodatno znižata in pridobljena
toplota se dovaja v sistem.
Kurjava je izvedena z dvema dvomedijskima
gorilnikoma Weishaupt Duoblock WKGL 70/2A s frekvenčno regulacijo, ki sta za zmanjšanje
zvočnih emisij opremljena z zvočno dušilnimi
prekritji.

Tehnični podatki
Dva visokotlačna
vročevodna kotla
Moč kotla
Tlak (varovanje):
Prenosnik toplote:
Gorivo:
		
Izročitev v obratovanje

Vitomax 200-HW
2 x 10 MW
16 bar
2 x 360 kW
zemeljski plin/EL
kurilno olje
2003

Dobavni obseg
 2 x Vitomax 200-HW, tip M234
 Kotlovski podesti
 2 x prenosnik toplote dimni plini/voda
 2 x dvomedijski gorilnik Weishaupt
WKGL70/2-A
 Napajalne črpalke in celotna oprema kotla
 Krmilne in stikalne omare
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Kotlovnica Univerzitetnega kliničnega centra Maribor z visokotlačnim parnim kotlom z
utilizatorskim traktom (desno) in dvema vročevodnima kotloma Vitomax 200

Kombinirana ogrevalna centrala za pridobivanje
ogrevalne toplote in proizvodnjo nasičene pare
Univerzitetni klinični center, Maribor
(Slovenija)
Ogrevalna centrala Univerzitetnega kliničnega
centra postavlja visoke zahteve glede
razpoložljivosti, kakovosti in hrupa. Za ogrevanje zgradb bolnišnice sta vgrajena dva
vročevodna velika kotla Vitomax 200, eden s
plinsko in drugi s kombinirano kurjavo plin/olje.
Za proizvodnjo nasičene pare za potrebe pralnice je vgrajen visokotlačni parni kotel, ki s 3.
utilizatorskim traktom sočasno koristi izpušne
pline kogeneracije s plinskim motorjem.
Za boljši izkoristek naprave je temu kotlu
prigrajen še prenosnik toplote dimni plini/
voda. Gorilniki so za zmanjšanje hrupnosti
v bolnišničnem okolju opremljeni z zvočno
dušilnimi prekritji.

Tehnični podatki
Visokotlačni parni kotel
z utilizatorskim traktom
in prigrajenim EKO
Energent
Trajna proizvodnja pare
		
Tlak kotla
Izkoristek kotla
Izkoristek z EKO
Toplovodni kotel
		
Izročitev v obratovanje

Vitomax 200 S-HS

zemeljski plin
6000 kg/h
(1400 kg/h utilizator)
13 bar
89 % (brez EKO)
93 %
2 x Vitomax 200, po
6500 kW, 8 bar
2003

Dobavni obseg
 Visokotlačni parni kotel
z utilizatorskim traktom
 Prenosnik toplote dimni plini/voda
 2 toplovodna kotla Vitomax 200
 Gorilniki z zvočnimi prekritji
 Stikalne in krmilne omare
 Celotna oprema kotlov

Kotlovnica Univerzitetnega
kliničnega centra Maribor

Reference

Zimska pravljica pred vhodom v
Hotel Cerkno

Naravna toplota iz termalne vode za potrebe hotela

Tri toplotne črpalke Vitocal 350-G Pro
v Hotelu Cerkno

Gostinjsko turistično podjetje Hotel Cerkno, Smučarski center Cerkno (Slovenija)
V Hotelu Cerkno so za ogrevanje hotela in
ogrevanje bazena vgradili tri toplotne črpalke
Vitocal 350-G Pro. Obstoječ sistem ogrevanja
se je napajal iz oljne kotlovnice, ki bo sedaj
služila za vršne potrebe.

Tehnični podatki
Toplotna črpalka
voda/voda

Vitocal 350-G Pro
469 kW (W25/W35)

Skupna moč kaskade

1164 kW (W25 W60)

Primarni vir energije

termalna voda 25°C

Primarni vir energije za toplotne črpalke je
termalna voda s temperaturo okoli 25°C.
Posamezna toplotna črpalka lahko daje
toplotno moč 469 kW (W25/W35) oz. 336
(W25/W73). Z vgradnjo visokotemperaturnih
toplotnih črpalk se zagotavlja temperaturni
režim na dovodu do 73 °C. Toplotne črpalke
se uporabljajo na dveh temperaturnih nivojih:
večino časa bodo za ogrevanje zgradbe in bazenske vode zagotavljale 60°C in za ogrevanje
sanitarne vode 70°C.
Toplotne črpalke delujejo v kaskadi 3 x 388
kW (W25/W60), krmili jih centralni nadzorni
sistem, ki prilagaja temperaturo vtoka glede
na trenutne potrebe porabnikov in kaskadno
vklaplja posamezne toplotne črpalke.

Temperatura vtoka

trajno 60°C in 73°C

Izročitev v obratovanje

2014

Dobavni obseg
 3 x Vitocal 350-G Pro
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Energetska centrala Carrera Optyl d.o.o
v Ormožu

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije za oskrbo z električno energijo in
procesno toploto
Carrera Optyl d.o.o. Ormož (Slovenija)
Proizvaja sončna očala, korekcijske okvirje in
smučarska očala. Glede na velik obseg proizvodnje je tudi velik porabnik električne energije, kar
je vsekakor vplivalo na odločitev o vgradnji dveh
naprav za soproizvodnjo toplote in električne
energije v dveh ločenih kotlovnicah, z namenom
zniževanja stroškov energije.
Proizvedena električna energija se porabi v
podjetju. Toplota, ki jo proizvedeta SPTE pa se
uporabi za ogrevanje in za tehnologijo.
Vršno potrebo po toplotni energiji pokrivata 2
obstoječa nizkotemperaturna kotla Vitoplex 100,
s čemer je zagotovljena potrebna zanesljivost
obratovanja in oskrbe s toploto.

Tehnični podatki
SPTE

Upravna stavba Carrera Optyl d.o.o.

5 x Vitobloc 200 EM
(238 kWel/363 kW th)

Nizkotemperaturni kotel 2 x Vitoplex 300
(1120 kW)
Energent

zemeljski plin

Izročitev v obratovanje

2013

Dobavni obseg
 2 x SPTE Vitobloc 200 EM

Reference

Centralna kotlovnica stanovanjske soseske
Bratov Greif, Maribor

Multivalentna ogrevalna centrala za ogrevanje
stanovanjske soseske

Stanovanjska soseska Bratov Greif,
Maribor

Centralna kotlovnica stanovanjske
soseske Bratov Greif, Maribor (Slovenija)
Stanovanjska soseska Bratov Greif obsega več
stanovanjskih blokov, ki se z ogrevalno toploto
in toplo sanitarno vodo oskrbujejo iz centralne
kotlovnice. V posameznih stanovanjskih blokih
so toplotne podpostaje. V centralni kotlovnici
je vgrajenih več proizvajalcev energije:
naprava za soproizvodnjo toplote in električne
energije, ki s proizvedeno toplotno energijo
pokriva pasovne toplotne potrebe (proizvedena električna energija se oddaja v javno
omrežje), za zagotavljanje potrebne toplotne
energije sta vgrajena dva nizkotemperaturna
plinska kotla Vitoplex 200, katerih izkoristek je
optimiran še z dvema kondenzacijskima prenosnikoma toplote dimni plini/voda Vitotrans
300. Z vgradnjo kondenzacijskih prenosnikov
toplote se je temperatura dimnih plinov dodatno znižala, ker se izkoristi tudi kondenzacijska
toplota.

Tehnični podatki
SPTE

Vitobloc 200 EM
(50 kWel /81 kWth)

Nizkotemperaturni
kotel

2 x Vitoplex 200
(1600 kW)

Prenosnik toplote
dimni plini/voda

2 x Vitotrans 300
(204 kW)

Energent

zemeljski plin

Izročitev v obratovanje

2013
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Sončna energija za toplo sanitarno vodo
Dom starejših občanov Tezno, Maribor
(Slovenija)
Bivalenten ogrevalni sistem je bil posebej
zasnovan za potrebe doma starejših občanov.
Dom starejših občanov Tezno v Mariboru je
podjetje, ki se financira iz državne koncesije.
Ima 99 sob za 200 starejših občanov, za
katere skrbi 80 zaposlenih.
Celotna ogrevana površina doma znaša
4805 m2 in za toplotno energijo za ogrevanje zgradbe in toplo sanitarno vodo skrbi
bivalenten ogrevalni sistem, ki je sestavljen iz
solarnega sistema z ravnimi sončnimi kolektorji in na najvišjem nadstropju doma locirane
kotlovnice z dvema nizkotemperaturnima
kotloma in hranilniki toplote ter ogrevalniki
sanitarne vode.
Tako velik solarni sistem je bil v letu izgradnje
unikaten izziv v Sloveniji. Podjetje Viessmann
je pri projektu sodelovalo ne le kot dobavitelj opreme, temveč tudi kot projektant in
nadzornik. Že prvi dve leti obratovanja sta
pokazali, da je sistem natančno dimenzioniran
in izveden.
Tehnični podatki
Solarni sistem
Ravni sončni kolektorji

40 x Vitosol 200
Sembcorp Utilities, Wilton (Velika Britanija)

Hranilniki toplote

4 x 900 l

Ogrevalniki sanitarne vode 2 x 900 l
Nizkotemperaturni
ogrevalni kotel

2 x Vitoplex 100
(po 285 kW)

Energent

sončna energija,
zemeljski plin

Izročitev v obratovanje

2003

Dobavni obseg
 Sončni kolektorji
 Hranilniki toplote in ogrevalniki
sanitarne vode
 Regulacijski sistemi
 Nizkotemperaturni ogrevalni kotli
 Regulacijski sistem Vitotronic

Solarni sistem na strehi doma starejših občanov Tezno

Reference

Luka Koper

Toplota iz obnovljivih virov energije za ogrevanje
objekta centralnih garderob v Luki Koper

Kotel na lesno biomaso Pyrotec

Luka Koper (Slovenija)
V Luki Koper so se odločili za obnovo obstoječe
glavne kotlovnice v objektu centralnih garderob
z zamenjavo obstoječih kotlov na kurilno olje
s kurilnim sistemom na lesno biomaso - lesne
sekance. Kotlovnica je namenjena zagotavljanju
toplovodnega radiatorskega in konvektorskega
ogrevanja v sosednjih stavbah in pripravi tople
sanitarne vode. S ciljem zmanjšanja stroškov
energije želijo vgraditi nov toplovodni kotel
na lesno biomaso, obnoviti sistem priprave
in hranjenja sanitarne vode in izvesti sanacijo
krmilnega sistema za obstoječo razdelilno
postajo.
Vgradil se bo kotel Pyrotec s kompletnim
avtomatskim sistemom dovajanja goriva iz zalogovnika s pomočjo potisnega dna in polžnega
transporterja, pnevmatskim čišenjem kotla in
avtomatskim odstranjevanjem pepela.

Tehnični podatki
Kotel na lesno biomaso
Energent

Pyrotec (895 kW)

Temperatura vode

lesna biomasa
(sekanci)
90 °C

Izkoristek kotla

90 %

Izročitev v obratovanje

2014

Dobavni obseg
 Sistem za kurjenje z lesno biomaso
 Hidravlično potisno dno
 Polžni transporter
 Multiciklonski odpraševalnik dimnih plinov
 Pneumatsko čišenje kotla
 Avtomatsko odstranjevanje pepela
 Krmiljenje
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Toplota iz narave za sodobne arhitekturne zasnove
Lotte World Tower, Seoul (Koreja)
Nebotičniški kompleks „Lotte World II“ bo
visok 555 metrov. Oskrbo z energijo mora
zagotavljati okolju prijazna tehnologija. 12 velikih toplotnih črpalk podjetja KWT bo prevzelo
ogrevanje in klimatizacijo zgradbe.
Šest toplotnih črpalk zemlja/voda s toplotno
močjo 1,7 MW in hladilno močjo 1,9 MW se
energijsko napaja iz 720 zemeljskih sond z
globino 200 m.
Ob tem bo instaliranih še 6 toplotnih črpalk
voda/voda z 2 MW toplotne in 1,7 MW hladilne moči posamezne toplotne črpalke.
Te toplotne črpalke koristijo površinske vode iz
reke, ki teče mimo nebotičnika.
Vseh 12 toplotnih črpalk bo obratovalo v kaskadi, ki jo bo krmilil nadrejen nadzorni sistem
iz vodilne centrale.
Tehnični podatki
Tip toplotne črpalke
Skupna hladilna moč
Skupna toplotna moč
Temperatura vtoka
Temperatura hladne vode
Potrebna površina
Izročitev v obratovanje

12 x specialna TČ
20,4 MW
22,2 MW
do 55 °C
do 7 °C
8000 m2
2015

Dobavni obseg
 Toplotne črpalke zemlja/voda
 Toplotne črpalke voda/voda

Lotte World Tower Seoul
(izgotovitev 2015)

Toplotna črpalka podjetja KWT

Reference

Toplotna centrala za biotoploto, energetska oskrba
Frastanz, Avstrija

Biotoplota za regionalno
oskrbo z energijo
Energetska oskrba Frastanz (Avstrija)
Regionalna oskrba z energijo iz obnovljivih
virov energije v avstrijski zvezni deželi Vorarlberg in stabilne cene biomase v primerjavi z
nestabilnimi cenami nafte so bili razlogi, zakaj
se je energetska oskrba Frastanz odločila za
investicijo v biomasno ogrevalno centralo.
Slednja preko celega leta oskrbuje zasebne,
javne in gospodarske zgradbe s toploto iz
obnovljivih virov energije - lesnih sekancev.
Lesni sekanci se transportirajo avtomatsko
s pomočjo pomičnih dnov iz bunkerja v zgorevalno komoro v kotlu. Ravna pomična rešetka
z variabilno hitrostjo omogoča optimalno
zgorevanje goriv z visoko vsebnostjo vode
in pepela.

Tehnični podatki
Kotli na lesno biomaso
Energent
Temperatura vode
Izkoristek kotla
Izročitev v obratovanje

2 x Pyroflex FSB
(1100, 550 kW)
lesna biomasa
95 °C
85 %
2009

Dobavni obseg
 Sistem za kurjenje z lesno biomaso
 Potisna dna
 Korčni verižni transporter
 Hidravlično dovajanje
 Multiciklonski izločevalnik
 E filtri
 Pokrovi bunkerjev
 Krmiljenje
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Ogrevalna centrala v mestu Gräfelfing s kotlom na lesno
biomaso (desno) in toplovodnim kotlom za vršno breme

Multivalentna ogrevalna centrala za regionalno
toplotno oskrbo
Bio-Wärme, Gräfelfing (Nemčija)
Ogrevalna centrala podjetja Bio-Wärme
Gräfelfing GmbH izpolnjuje visoke zahteve
glede kakovosti, učinkovitosti in optimalno
usklajeno delovanje vseh modulov. Poseben
povdarek je bil na dolgi življenjski dobi in preprostem vzdrževanju. Oba faktorja bistveno
doprinašata h gospodarnemu trajnemu obratovanju, ki znaša letno več kot 8000 ur.
Vgrajen kotel Pyroflex ni občutljiv na vrsto
biomasnega goriva. Zanesljivo in z nizkimi
emisijami je možno kuriti goriva z vsebnostjo
vode do w60 . Modulirano obratovanje kotla
prilagaja moč sistema potrebi po toploti. Ob
potrebi se doklopi vršni kotel Vitomax 200.

Tehnični podatki
Kotel na lesno biomaso
Toplovodni kotel
Skupna moč
Energent
Izročitev v obratovanje

Pyroflex SRT
Vitomax 200
3650 kW
lesna biomasa, plin
2012

Dobavni obseg
 Sistem za kurjenje z lesno biomaso
 Hidravlično neposredno dovajanje
(transport goriva)
 Iznos iz skladišča s pomičnimi drogovi
(odvzem goriva)
 Odpraševanje dimnih plinov z
multiciklonskim izločevalnikom
 Toplovodni kotel
 Krmiljenje

Model ogrevalne centrale

Tropski ambient v „Badeparadies Scwarzwald“

Sistemske rešitve po meri
za bazenske rekreacijske komplekse
SPTE (levo) v rekreacijskem objektu
Badeparadies. Dva kotla Vitoplex ob
potrebi pokrivata vršno breme.

Badeparadies Schwarzwald, Titisee
(Nemčija)
Za stroškovno ugodno oskrbo z električno
energijo in toploto je v rekreacijskem kompleksu Badeparadies Schwarzwald instalirana
naprava za soproizvodnjo toplote in električne
energije Vitobloc 200. SPTE proizvaja v pribl.
8000 obratovalnih urah/leto prvenstveno
električno energijo, ki se porabi v rekreacijskem centru.
Sočasno proizvedena toplota se koristi za
ogrevanje ogrevalnega sistema in sanitarne
vode. Tako ima SPTE energetsko izkoriščenost nad 90 %. Vitobloc 200 preko celega leta
pokriva potrebno osnovno breme.
V toplih poletnih mesecih SPTE v celoti prevzema oskrbo s toploto in električno energijo.

V zimskih mesecih se za pokrivanje potrebe
po toploti doklopi sistem za kurjenje z lesnimi
sekanci s kotlom Pyroflex .
Kot redundančna kotla in za pokrivanje
vršnega bremena, služita dva nizkotemperaturna kotla Vitoplex 200.
Tehnični podatki
SPTE
		
		
Nizkotemperaturni kotel
		
Sistem za kurjenje z
lesno biomaso
Energent
		
Izročitev v obratovanje

Vitobloc 200 EM
(401 kWel/
549 kWth)
2 x Vitoplex 200
(3200 kW)
Pyroflex FSR
(2100 kW)
zemeljski plin,
olje, lesna biomasa
2010
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Energetska centrala zavarovalnice DGUV s petimi napravami za
soproizvodnjo toplote in električne energije v mestu St. Augustin

SPTE za oskrbo z električno energijo
in klimatizacijo poslovnih kompleksov
DGUV, St. Augustin (Nemčija)
V centrali nemške zakonske nezgodne zavarovalnice (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - DGUV) v mestu St. Augustin pri Bonnu
proizvaja pet SPTE Vitobloc 200 električno
energijo, ki se porabi v poslovnem kompleksu.
Ob izpadu javnega električnega omrežja lahko
prevzamejo SPTE v otočnem obratovanju
oskrbo v sili in zagotavljajo celotno za to
potrebno električno energijo.
Upravljanje omrežno nadomestnega obratovanja zagotavlja regulacijski sistem MMM 300
podjetja Viessmann.
Toplota, ki jo proizvaja SPTE, se koristi
predvsem za obratovanje absorcijskih hladilnih
strojev in ogrevanje zgradbe. Ob potrebi
dodatno toploto dovaja nizkotemperaturni
ogrevalni kotel Vitoplex 300.

Tehnični podatki
SPTE
Nizkotemperaturni kotel
Energent
Izročitev v obratovanje

5 x Vitobloc 200 EM
(238 kWel/363 kW th)
Vitoplex 300
(1250 kW)
zemeljski plin, olje
2012

Dobavni obseg
 SPTE
 Regulacijski sistem MMM 300
za upravljanje omrežno
nadomestnega obratovanja vključno
z razdelitvijo delovne moči
 Nizkotemperaturni kotel

Upravna stavba zavarovalnice DGUV

Viessmann d.o.o.
C. XIV.divizije 116a
2000 Maribor
Telefon: 02 480 55 50
Telefaks: 02 480 55 60
www.viessmann.si
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