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Rastúcim používaním obnoviteľných energetických systémov rastie aj ochota 

spotrebiteľov a konečných užívateľov vyrábať si elektrinu vo vlastnej réžii. Výkonný 

fotovoltaický systém dnes ponúka možnosť ziskového využitia slnečnej energie. 

Inštaláciou fotovoltaických modulov signalizuje prevádzkovateľ zodpovedný prístup 

k životnému prostrediu a svojimi nulovými emisiami CO2 takto aktívne prispieva 

k ochrane klímy.

Pri neustále rastúcich nákladoch na energie dokáže fotovoltaické zariadenie nielen 

ušetriť peniaze, ale aj znížiť závislosť od dodávateľov energií. Vo vlastnej réžii 

vyrobený prúd možno využívať pre vlastné potreby alebo ho odvádzať do verejnej 

rozvodnej siete. Ušetrením nákladov na elektrinu využívaním pre vlastnú potrebu 

sa táto investícia vráti za niekoľko málo rokov. Hodnota danej nehnuteľnosti sa tým 

však na každý pád zvýši. 

 

Na nasledovných stránkach vám podrobne predstavíme fotovoltaickú techniku 

Viessmann ako aj o dokonale zladené komponenty fotovoltaických modulov, me-

ničov a montážnych systémov, ako aj systémov akumulácie elektriny a tepelných 

čerpadlách na zvýšenie miery tohto samozásobovania. 

 

Vysoké kvalitatívne nároky kladené na fotovoltaické moduly sú zárukou hospodár-

nosti a dlhej životnosti. Túto ponuku dopĺňajú rozsiahle služby siahajúce od plánova-

nia, cez dimenzovanie až po servis kompetentnou partnerskou fi rmou. 

Bezplatná elektrina zo slnka 

pomocou fotovoltaiky



Úvod
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„Nič na svete nie je tak dobré, že by sa to ne-

dalo ešte zlepšiť.“ Toto krédo je zakotvené aj 

v zásadách našej spoločnosti. Našou ambíciou 

a cieľom je ako kvalitatívneho a technologické-

ho lídra vytyčovať stále nové méty. 

 

To platí samozrejme predovšetkým pre paletu 

našich produktov, ktorá je dôsledne zameraná 

na výrazné zníženie spotreby fosílnych palív 

a ich postupné nahradenie obnoviteľnými 

energetickými zdrojmi. 

 

Trh s teplom má totiž s takmer 40 percenta-

mi najvyšší podiel na energetickej spotrebe 

na Slovensku. Zvyšok pripadá potom na 

prepravu, dopravu a elektrinu. Tieto hodnoty 

sú porovnateľné aj v ostatných priemyselných 

krajinách. V dôsledku neustále rastúcich 

energetických nákladov je jedným z hlavných 

cieľov súčasnosti čo najrýchlejšie znížiť spot-

rebu fosílnych palív. 

 

Šetrenie energiou a ochrana klímy

Spoločnosť Viessmann si uvedomuje svoju zodpovednosť za trvalo udržateľnú ochranu 

životného prostredia. Príslušne zameraná je aj naša fi remná fi lozofi a, ako aj naše produkty.

Účinné fotovoltaické systémy 

Inštaláciou fotovoltaického systému Viess-

mann sa môže každý stať samozásobiteľom aj 

v oblasti elektrickej energie. Premena bezplat-

nej slnečnej energie na elektrinu je fi nančne 

zaujímavá a najmä v spojení s akumulátormi 

umožňuje vysokú mieru nezávislosti od verej-

nej elektrickej siete. Okrem toho prevádzkova-

teľ prispieva takto aktívne k zníženiu spotreby 

fosílnych palív a ochrane klímy. Viessmann 

ponúka so svojimi dokonale zladenými kompo-

nentmi mimoriadne účinné riešenia. Nezáleží 

na tom, či sa jedná o novostavbu alebo starší 

objekt. 

 

Viessmann má aj pre vás to správne riešenie.

Viessmann ponúka úsporné 

vykurovacie systémy na ľahký 

olej, zemný plyn, solárne 

vykurovacie systémy, systémy 

na báze biomasy ako aj 

tepelného potenciálu zeme či 

vzduchu. Piktogramy umožňu-

jú optimálny výber vhodného 

systému.
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Toto by ste mali vedieť

Dôvody pre fotovoltaický systém fi rmy Viessmann

Už plocha solárnych panelov o rozmeroch 

450 x 450 km by dokázala pokryť celosvetovú 

spotrebu elektrickej energie. Naše Slnko takto 

predstavuje nielen nevyčerpateľný, ale aj veľmi 

ekologický zdroj energie a najlepšie na tom je, 

že svieti úplne zadarmo. 

 

Aj keď systémy Vitovolt (fotovoltaika) ako aj 

Vitosol (tepelné solárne systémy) využívajú 

ako zdroj energie slnečné žiarenie, je medzi 

nimi po stránke technickej ako aj z hľadiska 

plánovania značný rozdiel. Zatiaľ čo v tepel-

ných solárnych systémoch sa v kolektoroch 

získaná energia odvádza cez teplonosné 

médium, aby sa následne využila na vykuro-

vanie či ohrev pitnej vody – vo fotovoltaickom 

module vzniká priamo elektrický prúd. 

 

Elektrina zo slnka 

Pri konvenčných elektrárňach sa na výrobu 

elektriny využije len tretina z primárneho ener-

getického vstupu. Z celkovej dodanej energie 

sa dve tretiny stratia priamo v elektrárni 

resp. v rozvodoch. Samotná výroba elektriny 

spravidla značne zaťažuje životné prostredie. 

To znamená, že sa oplatí vyrábať obnoviteľnú 

energiu zo Slnka, vetra, vody či biomasy a to 

blízko k mieste spotreby a decentrálne. 

Fotovoltaika – teda získavanie elektrickej ener-

gie priamo zo slnečnej energie tu predstavuje 

elegantné a spoľahlivé riešenie. Na výrobu 

priemerného množstva elektriny, ktoré obyva-

teľ ročne spotrebuje, sú potrebné fotovoltaic-

ké panely o ploche 8,5 m2. 

 

Rámcové dáta k solárnej energii 

Na celú plochu našej krajiny dopadá vo forme 

slnečného žiarenia množstvo energie, ktoré 

80-krát prevyšuje jej celoštátnu spotrebu. 

Asi polovica z tohto množstva dosiahne 

zemský povrch vo forme priameho slnečného 

žiarenia a druhá polovica vo forme difúzneho 

(rozptýleného) svetla. Každý rok takto na 

horizontálnu plochu dopadne dohromady asi 

950 až 1200 kWh/m2. Fotovoltaické články 

z toho dokážu 15 percent premeniť na elek-

trickú energiu, pričom asi 2/3 tejto energie 

„zožneme” v lete a 1/3 v zime.  

 

Solárna energia má budúcnosť 

S fotovoltaickým systémom na streche sa 

každý majiteľ domu stáva výrobcom elektriny. 

Je to pritom veľmi jednoduché: moduly sa 

namontujú, zapoja sa prepájacie vedenia 

a menič na striedavý prúd – a je to. V prípade 

potreby sa ešte zapoja akumulátory. O tento 

spôsob výroby prúdu sa dnes zaujíma stále 

viac stavebníkov. 



Fotovoltaika
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Elektrina zo slnka. 8,5 m2 fotovoltaiky stačí na pokrytie priemernej spotreby elektriny 

jedného obyvateľa.

Preplácanie energie odvedenej do verejnej 

siete a jej využívanie pre vlastnú spotrebu 

Fotovoltaické strešné systémy ponúkajú 

v súčasnosti dva spôsoby využitia domácej 

solárnej elektriny. Elektrinu môžeme celú 

odviesť do verejnej siete alebo ju celú či čias-

točne využiť na vlastnú spotrebu. 

 

V minulosti bolo odvádzanie všetkého 

vyrobeného solárneho prúdu do verejnej 

siete atraktívnejšie. Klesajúce ceny za preplá-

canú solárnu elektrinu na jednej strane 

a stúpajúce náklady na jeho výrobu na strane 

druhej robia práve druhú možnosť, teda vyu-

žívanie solárnej elektriny na vlastnú spotrebu 

– stále zaujímavejšou.

Za týchto okolností sa stále viac stavebníkov 

zaujíma o tento druh výroby elektriny: 

 Prispejte viditeľne k ochrane životného 

prostredia. Fotovoltaické systémy znižujú 

množstvo emisií a sú šetrné k prírodným 

zdrojom. 

 Solárnu elektrinu sa dá dnes vyrábať už 

výrazne lacnejšie, ako sú odberné ceny 

elektriny pre domácnosti. 

 Zvýšite tak atraktívnosť vašej nehnuteľnosti 

a zvýšite jej hodnotu. 

Fotovoltaické systémy Viessmann sú dimen-

zované na celé desaťročia prevádzky. Vďaka 

svojmu jednoduchému princípu fungujú abso-

lútne spoľahlivo. 

VITOVOLT

Vyhotovenie s jednou tabu-

ľou s mono- a polykryštalic-

kými kremíkovými článkami 

pre zvislú ako aj vodorovnú 

montáž

Vitovolt 200



Fotovoltaické 

moduly

Vitovolt
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Inštalácia fotovoltaického zariadenia nie je žiadna alchýmia. Moduly už majú všetky 

potrebné zapojenia pripravené a tak môžete mať elektrinu priamo zo strechy. 

VITOVOLT

Vitovolt – funkčný princíp

V zásade pracuje solárny systém pripojený 

na verejnú rozvodnú sieť v troch základných 

krokoch: 

 

1. Získavanie energie 

Keď na fotovoltaické moduly dopadne svetlo, 

tak dochádza v solárnych článkoch k uvoľneniu 

elektrónov. Na elektrických kontaktoch sa 

začnú hromadiť kladné resp. záporné nosiče 

elektrického náboja, čím medzi prednou a zad-

nou stranou článku začne tiecť jednosmerné 

napätie. Tento fotoelektrický jav nevyžaduje 

žiadne mechanické či chemické pochody, 

neopotrebováva sa a ani nevyžaduje žiadnu 

údržbu. 

 

2. Zmena prúdu 

V solárnom zariadení vyrobený jednosmerný 

prúd sa následne mení na prúd striedavý, 

ako ho poznáme z verejnej rozvodnej siete 

(230 resp. 400 Voltov striedavého napätia pri 

50 Hz). Overené bezpečnostné štandardy 

a procesorová technika ako aj výkonová elek-

tronika poslednej generácie zabezpečia účinnú 

premenu solárneho prúdu. 

 

3. Domáca spotreba

Klesajúce výkupné ceny za solárnu elektrinu 

a stúpajúce odberné ceny prúdu pre domác-

nosti predstavujú motiváciu zamyslieť sa nad 

optimálnou energetickou koncepciou pre 

rodinné domy či dvojdomy. Medzičasom je 

to totiž už fi nančne zaujímavejšie svoj solárny 

prúd použiť vo vlastnom dome – čím viac, tým 

lepšie. Použitie akumulátorového zariadenia 

pritom zvyšuje mieru spotreby vo vlastnej do-

mácnosti a znižuje odber z verejnej rozvodnej 

siete ešte viac. 

Vitovolt 

kremíkový solárny článok

1 záporná elektróda 
2 n-dotovaný kremík 
3 medzná vrstva 
4 p-dotovaný kremík 
5 kladná elektróda 
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6

Vitovolt 200

1 hliníkový rám 
2 krycie sklo s nízkym obsahom železa
3 vrchná fólia EVA 

(EVA = octan etylén-vinylu)
4 kremíkový článok 
5 spodná fólia EVA 
6 zadná fólia EVA 

Poly- a monokryštalické fotovoltaic-

ké moduly Vitovolt 200

Fotovoltaické 

moduly

Vitovolt 200

Výkonný modul za atraktívnu cenu

Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 sú k dispo-

zícii s monokryštalickými ako aj polykryštalic-

kými kremíkovými článkami. 

 

Fotovoltaické moduly pozostávajú zo sklolami-

nátu, kde sú jednotlivé solárne články uložené 

v dvoch umelohmotných fóliách. Na zadnú 

stenu sa používa krycia fólia odolná proti pove-

ternostným vplyvom. Tabuľa a fólie sa potom 

laminovaním spoja aby boli články spoľahlivo 

chránené proti poveternostným vplyvom. 

 

Modul pripravený na zapojenie sa pre jeho 

nízku hmotnosť veľmi jednoducho montuje na 

strechu. 

Jednoduchá montáž

Zapojenie fotovoltaických modulov sa už 

predpripravuje priamo vo výrobnom závode: 

elektrické vedenia sa jednoducho spoja, prú-

dový menič je vzájomne zladený s fotovoltaic-

kým systémom. 

 

Vďaka stabilnému hliníkovému rámu tieto 

moduly vydržia aj tie najvyššie hodnoty tlaku 

či podtlaku. 



Monokryštalický fotovoltaický modul Vitovolt 200
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Výhody na prvý pohľad

 Kvalitné jednotabuľové moduly s atraktívnym pomerom výkonu a ceny. 

 Vysoká účinnosť. 

 Vysoké kvalitatívne nároky pri výbere kremíkových článkov. 

 Všetky komponenty potrebné pre fotovoltaický systém sú vzájomne zladené. 

 Rýchla montáž prepojením elektrických vedení. 

 Vysokoúčinný prúdový menič – voliteľný záznam dát je možný aj cez diaľkové 

zobrazenie alebo cez internetový portál či mobilné koncové zariadenia.



Vyššia účinnosť spotrebou vlastnej elektriny

Systémy akumulácie elektriny

Elektrické akumulačné systémy Viessmann 

na uloženie doma vyrobenej elektriny zvyšujú 

mieru vlastnej spotreby a tým pádom aj 

efektívnosť fotovoltaického systému. Ak 

v domácnosti prúd práve nepotrebujeme, 

tak systém systém nabíja akumulátor. V prí-

pade potreby tento prúd budete môcť využiť, 

napr. na prevádzku elektrospotrebičov. 

Ak je akumulátor nabitý a žiadny pripojený 

spotrebič nie je aktívny, tak je prúd odvádzaný 

do verejnej siete. 

Systémová technika

1

3

1    fotovoltaické moduly Vitovolt
2     solárne kolektory Vitosol 
3    splitové tepelné čerpadlo 

vzduch/voda Vitocal 242-S 
4    bytová vetracia jednotka 

Vitovent 300-F 
5    prúdový menič fotovoltaiky 
6    vonkajšia jednotka tepelného čerpadla 

4

5

2

6
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Systém akumulácie prúdu 

(typ BHA/BHB)

Akumulátor elektrického prúdu typu LAA
 Ideálne riešenie pre rodinné domy: 

kompaktná konštrukcia pre montáž na stenu 

a moderný dizajn pre inštaláciu priamo do 

obytného priestoru 

 Ekologická lítiovo-iónová technológia 

 Investičná istota daná vysokou spoľahlivosťou 

pri opakovaných cykloch (so životnosťou až 

20 rokov) 

 Plug&play systém umožňuje rýchlu 

a jednoduchú montáž 

 Systém integrovaného riadenia akumulátorov 

a zabezpečenia batérií pre vysokú prevádzkovú 

bezpečnosť 

 Pasívny chladiaci systém umožňuje 

účinnú a tichú prevádzku 

 Systém je bezúdržbový, nakoľko nevyžaduje 

žiadne vetranie priestoru, zimný režim a ani 

udržiavacie nabíjanie 

Akumulátor elektrického prúdu typu BHA/BHB
 Kompaktné riešenie s jednoduchou inštalá-

ciou a dokonale zladenými komponentmi 

 Bezúdržbový vďaka oloveno-gélovej 

technológii 

 Zavedený systém spätného odberu pre 

akumulátory 

 Zníženie nákladov na odber prúdu 

 Bezplatný štandardný internetový prístup 

na monitorovanie systému

Akumulátor elektrického prúdu typu LVA
 Modulárny akumulačný systém umožňuje 

rýchle prispôsobenie kapacity a dovybavenie 

podľa individuálnych potrieb zákazníka 

 Ekologická lítiovo-iónová technolólogia 

 Jednoduchá doprava na miesto inštalácie 

a umiestnenie v skrini 

 Vzájomne optimálne zladené články a výko-

nová elektronika pre dlhú prevádzku a vysokú 

prevádzkovú bezpečnosť 

 Jednoduchý servis: analýza chýb cez reguláciu 

a výmena jednotlivých modulov 

 Istota zásobovania prostredníctvom funkcie 

trojfázového núdzového prúdu 

 Kompatibilný so všetkými bežne dostupnými 

jedno- a trojfázovými prúdovými meničmi 

Systém akumulácie prúdu 

(typ LAA)

Systém akumulácie prúdu

(typ LVA)



Fotovoltaické 

moduly

Efektívna spotreba vlastného solárneho prúdu

Optimálna koncepcia systému

Ten, kto by chcel fotovoltaický systém 

v budúcnosti skombinovať s tepelným čer-

padlom, mal by sa cielene rozhodnúť pre také 

tepelné čerpadlo, ktoré optimalizuje vlastnú 

spotrebu a dokáže prispôsobiť vlastné správa-

nie výrobe prúdu vo fotovoltaickom systéme. 

Viessmann na tento účel vyvinul vzájomne 

zladený celok fotovoltaického systému a tepel-

ného čerpadla. Regulácia tepelného čerpadla 

zaznamenáva cez elektromer v pravidelných 

intervaloch elektrický výnos z fotovoltaiky 

a podľa týchto inforácií potom prispôsobí vlast-

né správanie tak, aby sa odber vlastnej ener-

gie zvýšil. Tepelné čerpadlo potom s touto 

energiou ohrieva vykurovaciu resp. pitnú vodu. 

Takto v priebehu dňa pomocou fotovoltaiky 

získané teplo je potom v dobre izolovanom 

akumulačnom zásobníku vykurovacej vody 

k dispozícii na vykurovanie priestorov resp. 

ako pitná voda v zásobníkovom ohrievači vody. 

Okrem toho možno u tepelných čerpadiel 

s chladiacou funkciou v lete využiť solárny 

prúd na chladenie budovy. 

 

S reguláciou Vitotronic 200 (typ WO1C) pre 

tepelné čerpadlá sa vlastná spotreba solár-

neho prúdu zvyšuje automaticky. Kombinácia 

tepelného čerpadla Viessmann a fotovoltaic-

kého systému ponúka okrem toho aj možnosť 

integrácie ďalšich komponentov (ako napr. 

vetracej techniky) do samospotreby takto 

vyrobeného solárneho prúdu. 

Regulácia pomocou nameraných dát a adap-

tívnej logickej funkcie zisťuje, odkedy možno 

očakávať potrebu teplej vody, vykurovania ale-

bo chladenia v budove. Pomocou tejto zistenej 

spotreby sa prostredníctvom tepelného čer-

padla ohreje akumulačný zásobník vykurovacej 

vody, či zásobníkový ohrievač vody resp. je 

teplo dodané do vykurovacieho systému alebo 

sa začne chladiť budova. 

 

Pred nábehom tepelného čerpadla je však 

odber prúdu spotrebičov v domácnosti pokrý-

vaný prednostne vlastným solárnym prúdom. 

Solárny prúd, ktorý je k dispozícii v závislosti 

od činnosti spotrebičov je potom podchytený 

elektromerom a patričné dáta sú zasielané 

tepelnému čerpadlu. Solárny prebytok sa 

potom vďaka tepelnému čerpadlu akumuluje 

vo forme tepla, ktoré máme takto v zásobe. 

Takto dosiahneme zvýšenie vlastnej spotreby 

a využitie solárnej energie, keď je táto 

k dispozícii. 

 

Vďaka cielenému zvýšeniu miery vlastnej 

spotreby sa výrazne zvyšuje hospodárnosť 

fotovoltaického systému a aj samotné tepelné 

čerpadlo sa vďaka výhodnému solárnemu 

prúdu stáva ekonomicky ešte atraktívnejším. 

1

1 fotovoltaický systém 
2 prúdový menič fotovoltaiky 
3 elektromer fotovoltaiky 
4 spotrebič
5 elektromer tepelného 

čerpadla 
6 tepelné čerpadlo 

s reguláciou Vitotronic 200 
(typ WO1C) 

7 elektromer odberu 
z verejnej rozvodnej siete 
a odvodu do nej 

8 verejná rozvodná sieť 

4

6

87532

Keďže je vlastný solárny prúd výhod-

nejší ako odber prúdu z verejnej roz-

vodnej siete, ponúka aj jeho využitie 

pre vlastné účely fi nančné výhody. 

Optimálna koncepcia v spojení 

s dokonale zladenými komponentmi 

zabezpečí túto vlastnú spotrebu. 
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Regulácia Vitotronic 200 (typ WO1C)

Predpokladom optimálnej súhry medzi tepel-

ným čerpadlom a fotovoltaikou je dômyselná 

regulačná technika. Viessmann poskytuje túto 

vo forme regulácie Vitotronic 200 (typ WO1C). 

Regulácia zvyšuje mieru vlastnej spotreby 

vyrobeného solárneho prúdu prostredníctvom 

optimalizovanej prevádzky tepelného čerpadla. 

Tu sa zohľadňujú všetky relevantné parametre, 

ktoré majú na mieru vlastnej spotreby vplyv. 

Teda: 

 aktuálne disponibilný solárny prúd 

 aktuálna spotreba prúdu v domácnosti 

 stav ohriatia jestvujúcich zásobníkov

 využívanie vetracej techniky 

 využívanie chladiacej techniky

Okrem optimalizácie miery vlastnej spotreby, 

ponúkajú početné regulačné funkcie ešte 

ďalšie výhody:

 jednoduchá diagnostika vykurovacích 

systémov 

 rozšírené možnosti vyhodnocovania ener-

getických ukazovateľov 

 lepší manažment energetických zdrojov 

napr. v kombinácii so systémom 

zásobníka ľadu 

 optimálna integrácia ďalších obnoviteľných 

zdrojov energie

Soľanka/voda Vzduch/voda (Split) Vzduch/voda Monobloc

Ovládanie regulačnej fukcie
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Optimalizácia miery vlastnej 
spotreby energie z fotovotaiky

Solárny ohrev pitnej vody (vrátane 

optimalizácie potláčaním doohrevu)

Active Cooling      2      2      1

Vetracie zariadenie 
Vitovent 300-F

Ľadový zásobník 

Externý zdroj tepla

Vitotrol App

 

                    Funkcia je k dispozícii, príp. je nutné ďalšie príslušenstvo     1 Len vo variante „-AC“      2 BW, BWC; len s jedným stupňom 

Výťah z prehľadu funkcií tepelných 

čerpadiel s reguláciou Vitotronic 200

Bivalentný systém plynového vykurovacie-

ho kotla a tepelného čerpadla na teplú vodu 

optimalizuje spotrebu energie 

Ak napríklad plynový vykurovací kotol zabez-

pečuje vykurovanie počas chladného obdobia 

roku, môže prípravu teplej vody zabezpečiť 

tepelné čerpadlo na teplú vodu Vitocal 161-A, 

poháňané vlastným solárnym prúdom z fotovol-

taického systému. Pritom využíva vzduch 

v miestnosti na fi nančne nenáročný ohrev pitnej 

vody. Bivalentný systém si väčšinu svojej ener-

getickej potreby pokryje sám. 

 

Ak sa pomocou tepelného čerpadla pokryje 

potreba energie na zásobovanie teplom 

(vykurovanie priestorov a/alebo ohrev pitnej 

vody), tak sa dá miera vlastnej spotreby výrazne 

zvýšiť. Viessmann vyvinul na tento účel zladený 

systém tepelného čerpadla a fotovoltaiky: 

tepelné čerpadlo prispôsobí svoj chod výrobe 

prúdu fotovoltaického systému a optimalizuje 

takto mieru vlastnej spotreby. Keďže je vlastný 

solárny prúd výhodnejší ako odber prúdu 

z verejnej rozvodnej siete, ponúka aj jeho využi-

tie pre vlastné účely fi nančné výhody. Dokonale 

zladený systém zabezpečí aj vysokú mieru 

vlastnej spotreby.



Podnikanie
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 Informácie o podnikaní

  Rok založenia: 1917

  Počet zamestnancov: 11 500

  Obrat skupiny: 2,2 miliárd Euro

  Podiel exportu: 56 %

  22 výrobných závodov v 11 krajinách

  Predajné organizácie v 74 krajinách

  120 predajných pobočiek vo svete

Skupina Viessmann

Kompletná ponuka skupiny 

Viessmann pre všetky zdroje energie 

a aplikačné oblasti

 Plynové a olejové kotly

 Kogeneračné zariadenia

 Tepelné čerpadlá

 Zariadenia na spaľovanie dreva

 Zariadenia na bioplyn

 Zariadenia na úpravu bioplynu

 Solárna termika

 Fotovoltika

 Príslušenstvo

 Chladiaca technika

Energy Effi ciency Award 2010

2009/2011/2013:

Nemecká cena za trvalú udržateľ-

nosť pre produkciu/značku/efektivitu 

zdrojov

Viessmann – climate of innovation

Viessmann je jedným z medzinárodných 

výrobcov inteligentných, komfortných 

a efektívnych vykurovacích, klimatizačných 

a chladiacich systémov a decentrálnej výroby 

elektriny.

Ako rodinný podnik v tretej generácií dodáva

už desaťročia obzvlášť efektívne vykurovacie

systémy s nízkymi emisiami.

Silná značka vzbudzuje dôveru 

Značka Viessmann a jej posolstvo je celo-

svetovo charakteristický znak. „climate of 

innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to 

viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého 

produktového využtia a zároveň záväzok 

k ochrane klímy.

Trvalo obchodovať 

Prevzatie zodpovednosti znamená pre

Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.

To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne

aspekty zosúladené tak, aby boli uspokojené

požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledu-

júca generácia.

K hlavnej obchodnej činnosti patrí ochrana klí-

my a životného prostredia, efektívnosť zdrojov

v celom podnikaní.

Najlepší príklad z praxe 

So svojím projektom strategickej trvalej udrža-

teľnosti „Efektivita plus“ spoločnosť Viessmann 

ukázala vo svojom výrobnom závode v Allen-

dorfe/Eder, že energetické a klimatické ciele 

pre rok 2050 môžu byť splnené s technológia-

mi dostupnými na trhu už dnes. Výsledky už 

hovoria za seba:

  Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o 60 % 

  Zníženie emisií CO2 o 80 %

Dlhodobý cieľ je zabezpečiť samostatné 

pokrytie energetickej potreby v podniku. 
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