
92

ogrzewanie7

Poszanowanie środowiska – działalność firmy 
Viessmann na rzecz poprawy jakości powietrza 
w naszym otoczeniu.

Urządzenia grzewcze firmy Viessmann od zawsze 
charakteryzowały się wysoką jakością wykonania, 
innowacyjnymi rozwiązaniami, energooszczędnością 
a także tym, że są przyjazne środowisku naturalnemu. 
Dotyczy to zarówno technologii produkcji, jak i samych 
rozwiązań konstrukcyjnych.
Viessmann ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu 
energooszczędnych technologii produkcji. Już w roku 
1970 zaczęto wprowadzać przyjazne środowisku 
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procesy produkcyjne, takie jak lakierowanie proszkowe 
oraz uruchomiono oczyszczalnie wód przemysłowych. 
Ilość odpadów poprodukcyjnych, a także zużycie wody 
do celów technologicznych zmniejsza się, pomimo 
stałego, dynamicznego wzrostu produkcji. W ciągu 
ostatnich lat produkcja wzrosła prawie trzykrotnie, 
przy jednoczesnym dwukrotnym obniżeniu ilości 
odpadów poprodukcyjnych i takim samym zmniejszeniu 
zużycia wody. Od 1997 roku zakłady firmy Viessmann 
uzyskują certyfikat zgodności procesów produkcyjnych 
z wymaganiami normy ISO 14001, jako jedna 
z pierwszych firm w Europie.

Urządzenia grzewcze firmy Viessmann kojarzą się 
z energooszczędnością i poszanowaniem środowiska 
naturalnego. Oferowane przez nas kotły na paliwa stałe 
to wyłącznie kotły na biomasę. Dużą popularnością 
cieszy się promowana przez nas od ponad 10 lat 
w Polsce technika kondensacyjna, doskonale rozwija 
się również sprzedaż kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła. W tym zakresie firma może poszczycić się 
ponad 30-letnim doświadczeniem. Nasze pierwsze 
kolektory słoneczne instalowane w Europie w latach 
70. i 80. często działają do dnia dzisiejszego, stanowiąc 
najbardziej wiarygodną gwarancję długowieczności 
i niezawodności urządzeń. 

W technice spalania paliw innowacyjnym rozwiązaniem 
nadal pozostaje palnik MatriX – promiennikowy, 
o kształcie półkuli, oferowany o mocy do 400 kW. Jest
on dostępny od prawie 15 lat i nie ma odpowiedników na 
rynku. Stanowi najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie 
efektywnego i czystego spalania, zapewniając tzw. 
zerowe emisje przy spalaniu gazu ziemnego.

Dbając o ochronę środowiska naturalnego, firma Viessmann aktywnie 
uczestniczy w działaniach w ramach projektu „Efektywność Plus”. Projekt 
prowadzony jest już od 3 lat, a zaangażowane w niego nakłady finansowe 
sięgają 220 mln EURO.
Jego efektem końcowym jest osiągnięcie wysoko energooszczędnych 
i zarazem przyjaznych środowisku naturalnemu technologii produkcji, 
zarówno poprzez wdrażanie rozwiązań ograniczających bezpośrednio 
zużycie energii, jak również optymalizację procesów produkcji i podnoszenie 
poziomu wiedzy oraz kwalifikacji kadry pracowniczej.

Przykładem działań prowadzonych w ramach projektu przez firmę 
Viessmann jest inicjatywa zmiany sposobu zaopatrzenia w energię 
głównych zakładów produkcyjnych w Allendorfie (Hesja, Niemcy), które 
będą w większej części zasilane w ciepło powstające ze spalania 7000 ton 
biomasy. W tym celu zakupiono 200 hektarów okolicznych terenów pod 
uprawę roślin energetycznych i zbudowano nowe Centrum Szkoleniowe 
Akademii Viessmann wraz z ciepłownią dla potrzeb ośrodka i zakładów 
produkcyjnych. Ciepłownia już dzisiaj jest przystosowana do spalania 
wszystkich nowoczesnych nośników energii – w szczególności biomasy, 

której uprawę już rozpoczęto. Dzięki projektowi zużycie energii pierwotnej 
w centrali firmy Viessmann spadnie o 40%, a emisja C02 o 30%, zdobyte 
doświadczenie pozwoli ponadto na szerokie wprowadzanie tego typu 
metod na rynku.


