
Group

Pompy ciepła do 2 000 kW



Przedsiębiorstwo

KWT



2/3

Od założenia fi rmy w roku 1979, inżynierowie 
KWT poświęcili się efektywnemu wykorzy-
stywaniu ciepła i chłodu. Założyciel fi rmy, Kurt 
Trüssel, skoncentrował się zwłaszcza na ener-
gii zawartej w cieple odpadowym z urządzeń 
chłodniczych. Stąd też KWT zajmuje się inten-
sywnie gospodarczo użytecznymi synergiami 
chłodu i ciepła w maszynach chłodniczych. 
Równocześnie zauważono w przedsiębior-
stwie zapotrzebowanie na mniejsze pompy 
ciepła do użytku prywatnego. 

Intensywne prace rozwojowe i wejście 
w technologię sond gruntowych pozwoliły 
KWT wyrobić sobie markę wiodącego oferen-
ta pomp ciepła, techniki chłodniczej i dolnych 
źródeł ciepła i ich efektywnych kombinacji. 
Rosnący popyt z wielu branż, jakość produk-
tów i bliskość klienta zapewniły fi rmie ciągły 
rozwój. Ostatnio, przez integrację z Grupą 
Viessmann, poczyniono ważny krok w opano-
waniu rynków europejskich i azjatyckich.

Standaryzowane rozwiązania na rynki 
międzynarodowe
Globalna sieć zbytu Grupy Viessmann zabez-
piecza dalszy wzrost i pozwala na nowe podej-
ście także w samej fi rmie KWT. O ile dotych-
czas głównym fi larem były specjalne pompy 
ciepła z dobranymi indywidualnie do wyma-
gań klienta funkcjami, to obecna internacjona-
lizacja rynku europejskiego wymaga raczej 
atrakcyjnych cenowo rozwiązań standardo-
wych.

Nowo zbudowane stanowisko badawcze 
według  standardu znaku jakości EHPA dla 
pomp ciepła mocy do 750 kW umożliwia dal-
szy rozwój techniki chłodniczej we wszystkich 
jej aspektach. Transfer wiedzy technologicznej 
w ramach Grupy Viessmann jest źródłem sy-
nergii. Oznacza to dla klientów wysoki sto-
pień bezpieczeństwa, niezawodności i świa-
domość otrzymania produktu zgodnego z ich 
potrzebami.

KWT: pompy ciepła, technika chłodnicza i źródła 
dolne dla efektywnego wykorzystywania energii

Ponad 30 lat doświadczenia i przynależność do Grupy Viessmann stwarzają potencjał 
do rozwoju nowych technologii pomp ciepła.

W stosowaniu ciepła z natury KWT dąży 
do maksymalnie możliwej efektywności. 
Uwzględnia przy tym całość procesu eksplo-
atacji z możliwie długim okresem użytkowa-
nia, co jest zazwyczaj rozwiązaniem bardziej 
ekonomicznym. Stosowanie nowych techno-
logii i nowych czynników chłodniczych jest 
również wyzwaniem, z którym mierzy się 
KWT. Już dzisiaj przedsiębiorstwo zajmuje się 
stosowaniem naturalnych czynników chłodni-
czych, jak CO2 i propan. Także gospodarne, 
efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego 
o szczególnie wysokich temperaturach jest 
dodatkowym obszarem zastosowań wysoko-
wydajnych pomp ciepła.

Standard minenergetyczny w siedzibie 
Firmy
W siedzibie KWT w Worb koło Berna (Szwaj-
caria) zrealizowano ekologiczny sposób budo-
wania i tak zwany standard minergetyczny. 
Zainsta lowanie pomp ciepła z funkcją „natu-
ral cooling“ gwarantuje komfortowy klimat po-
mieszczeń przy minimalnym zapotrzebowaniu 
energii.

Certyfi kowana instalacja fotowoltaiczna 
o mocy  372 kW na dachu budynku fi rmy prze-
kazuje do sieci do 305 MWh rocznie i przyczy-
nia się skutecznie do redukcji emisji CO2.

Główna siedziba KWT w Worb, 

kanton Berno, Szwajcaria



Energia 

odnawialna
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Pompy ciepła są naturalnym wyborem, jeśli 
chce się połączyć oszczędności na kosztach 
ogrzewania z przyjaznym środowisku wytwa-
rzaniem energii. Energia przetwarzana przez 
pompę ciepła jest bezpłatna i można ją bez 
ograniczeń czerpać z otoczenia. Potrzebny jest 
jedynie prąd elektryczny, jako energia napędo-
wa pompy ciepła.

W ten sposób można się uniezależnić od 
paliw kopalnych i aktywnie przyczynić się do 
redukcji emisji CO2 i ochrony klimatu. Pompa 
ciepła pozwala na efektywne i proekologicz-
ne pokrycie nawet 80 procent całkowitego 
zapotrzebowania energii przez ciepło z natury. 
Należy zainwestować jedynie w 20 do 30 pro-
cent energii elektrycznej. Zasada jest równie 
prosta, co genialna. Ciepło słoneczne, zaku-
mulowane w powietrzu, gruncie lub wodzie 
gruntowej, wykorzystuje się do efektywnego 
podgrzewania wody grzewczej lub ciepłej 
wody użytkowej.

Dodatkowa korzyść przez funkcję chłodze-
nia i systemy biwalentne
Pompy ciepła KWT, ze względu na swoją wy-
soką moc, przeznaczone są dla dużych obiek-
tów mieszkalnych i przemysłowych. Ponadto 
można ją w lecie bez większych nakładów 
wykorzystywać do chłodzenia pomieszczeń. 
Pogląd, że pompa ciepła wchodzi w rachubę 
tylko w nowo budowanych obiektach jest 
dawno już obalonym przesądem. Wręcz 
przeciwnie: przy modernizacji istniejącej, 
olejowej lub gazowej instalacji grzewczej z za-
stosowaniem pompy ciepła (np. jako systemu 
biwalentnego) można wydatnie zaoszczędzić 
na kosztach ogrzewania, a równocześnie 
zredukować emisje.

Ogrzewanie energią odnawialną z natury 
– także w obszarze większych mocy

Ciepło z natury jest zgodną z duchem czasu i oszczędną alternatywą wobec paliw kopal-
nych. Jest ono darmowe i uniezależnia od zaopatrzenia w olej opałowy i gaz.

Pompy ciepła KWT przeznaczone są 

dla dużych osiedli mieszkaniowych 

i zakładów przemysłowych

(na zdjęciu: Gimnazjum Herrbrugg).

Pozyskiwanie ciepła ze środowiska
Dla pozyskiwania ciepła przy pomocy pompy 
ciepła wchodzą w rachubę różne źródła 
naturalne:

   woda gruntowa
   sondy gruntowe
   pale energetyczne
   wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, morze)
   powietrze
   ścieki i inne rodzaje ciepła odpadowego

Nie każde z tych źródeł ciepła jest wszędzie 
możliwe do wykorzystania. Dlatego przed 
podjęciem decyzji należy skonsultować się 
z właściwymi urzędami i wyjaśnić możliwości 
techniczne z fi rmą KWT.



Vitocal 300-G/-W Pro
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Pompy ciepła Vitocal 300-G/-W Pro rozszerza-
ją standardowy program Viessmann do mocy 
290 kW. Typoszereg Pro posiada wszystkie 
cechy wysokoefektywnego typoszeregu Vito-
cal 300-G. Pięć typowielkości pokrywa dosko-
nale większość potrzeb mieszkalnictwa i prze-
mysłu. Standaryzacja urządzeń pozwala nadto 
na szybkie i dokładne projektowanie instalacji 
i przejrzyste skalkulowanie kosztów. Wyższe 
moce można uzyskać przez połączenie w ka-
skadę maksymalnie pięciu Vitocal 300 Pro.

Wyposażenie elektryczne zmontowane 
fabrycznie 
Wyposażenie elektryczne jest już wbudowa-
ne w obudowę pompy ciepła. Wbudowane 
fabrycznie styczniki sterujące pomp obiego-
wych źródła dolnego i górnego oraz zabezpie-
czenia silnika sprężarki minimalizują nakłady 
instalacyjne i gwarantują szybkie i prawidło-
we wbudowanie pompy ciepła  w instalację 
obiektu.

Sprawdzona i niezawodna technika 
Filozofi ę regulacji i sterowania przejęto 
z typoszeregu Vitocal dla domów jed-
no- i dwurodzinnych. System Refrigerant 
Cycle Diagnostic System (RCD) również tu 
stale kontroluje efektywność procesu i we 
współpracy z elektronicznym zaworem rozprę-
żającym (EEV) oraz rozbudowaną sensoryką 
gwarantuje niezawodne działanie w każdym 
punkcie pracy. Regulator Vitotronic 200, ste-
ruje maksymalnie trzema obiegami grzew-
czymi, reguluje podgrzew c.w.u. i zapewnia 
funkcją „natural cooling“ przyjemny klimat 
pomieszczeń w upalne, letnie dni. Dostępny 
w opcji moduł komunikacyjny Vitocom 300 
umożliwia także różnorodne nastawy i opty-
malizację instalacji z każdego miejsca, przez 
Internet lub telefon komórkowy.

Vitocal 300-G/-W Pro 
pompy ciepła solanka/woda oraz woda/woda

Jednolita koncepcja regulacji i zoptymalizowane gabaryty wpisują się optymalnie 
w technikę systemową Viessmann.

Kompaktowa budowa
Hermetyczny układ chłodniczy z nową tech-
nologią sprężarek spiralnych Scroll i czynni-
kiem chłodniczym R410A wydatnie redukuje 
zapotrzebowanie miejsca. Przy szerokości 
88 centymetrów, możliwości podjechania 
wózkiem paletowym i zdejmowanych ścia-
nach obudowy, wstawianie pompy ciepła 
jest bardzo ułatwione.
 
Unikalne wykonanie woda/woda
Tylko typoszereg Vitocal 300-W Pro z płasz-
czowo-rurowym wymiennikiem ciepła ze 
stali kwasoodpornej oferuje niezawodne roz-
wiązanie bezpośredniego korzystania z wody 
gruntowej, bez potrzeby dodatkowego obiegu 
pośredniego. Obniża to koszty instalacji i pod-
wyższa efektywność.

Wykonanie z Vitotronic PLC
Cały typoszereg pomp ciepła Vitocal 300 Pro 
jest dostępny również z regulatorem Vitotro-
nic PLC bazującym na sterowniku swobodnie 
programowalnym. Rozbudowane możliwości 
komunikacji jak Modbus, BACnet czy LAN uła-
twiają integrację z systemami automatyzacji 
budynków (BMS). Dodatkowo Vitotronic PLC 
umożliwia sterowanie obiegami chłodzącymi 
i efektywną gospodarkę ciepłem odpadowym 
w funkcji chłodzenia aktywnego.

Łatwy w obsłudze regulator 

Vitotronic z wyświetlaczem 

tekstowo-grafi cznym

Ciepłownia w zakładzie produkcyjnym w Manisie (Turcja)



Vitocal 300-G/-W Pro

Vitocal 300-G Pro

typ BW 302.B150

Przegląd zalet:

   Pompa ciepła solanka/woda, jedno- i dwustopniowa 
moc grzewcza: 93 do 240 kW, maksymalnie 1 200 kW (w kaskadzie)

   Pompa ciepła woda/woda, jedno- i dwustopniowa 
moc grzewcza: 122 do 290 kW, maksymalnie 1 450 kW (w kaskadzie)

   Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: wartość 
COP (COP = Coeffi  cient of Performance) wg EN 14511 do 4,8 (solanka 0°C/woda 35°C) 
oraz do 5,9 (woda 10°C/woda 35°C)

   Maksymalna temperatura zasilania 60°C
   Cicha i bezwibracyjna praca dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji
   Niskie koszty eksploatacji przy najwyższej efektywności w każdym punkcie pracy, 

dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) 
z elektronicznym zaworem rozprężnym (EEV)

   Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowo–grafi cznym 
   Wbudowane styczniki dla pomp obiegowych źródła dolnego i górnego 
   Układ łagodnego rozruchu zmniejsza prądy rozruchu i obciążenie sieci elektrycznej 
   Wykonanie woda/woda z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła ze stali szlachetnej, 

do stosowania bez obiegu pośredniego.
   Do wstawienia wymagany otwór drzwiowy o szerokości tylko 855 mm
   Dostępne wykonanie z regulatorem Vitotronic PLC do integracji z systemami BMS

Vitocal 300-G Pro

typ BW 302.B120
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Vitocal 300-G Pro Typ BW 301.B090 BW 301.B120 BW 302.B090 BW 302.B120

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

93
74,5
19,5
4,77

121
96,4
24,8
4,83

89,4
72

18,3
4,88

117,7
93,8
24,4

4,8

Wymiary
długość
szerokość
wysokość 

mm
mm
mm

1 343
911

1 650

1 343
911

1 650

1 343
911

1 650

1 343
911

1 650

Ciężar całkowity kg 700 800 705 810

Liczba sprężarek szt. 1 1 2 2

Vitocal 300-G Pro – pompa ciepła solanka/woda

Vitocal 300-W Pro – pompa ciepła woda/woda

Vitocal 300-W Pro Typ WW 301.B125 WW 301.B155 WW 302.B125 WW 302.B155

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

116
102

20,2
5,74

140,1
120

24,2
5,79

112,1
94,2
18,6
6,0

145,1
121,6
24,4
5,94

Wymiary
długość
szerokość
wysokość 

mm
mm
mm

1 932
911

1 650

1 932
911

1 650

1 932
911

1 650

1 932
911

1 650

Ciężar całkowity kg 1 015 1 055 1 035 1 060

Liczba sprężarek szt. 1 1 2 2

Vitocal 300-G Pro Typ BW 302.B150 BW 302.B180 BW 302.B250

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

145
117

31,5
4,6

180
145,4
39,2

4,6

240
191,4
50,4
4,76

Wymiary
długość
szerokość
wysokość 

mm
mm
mm

1 932
911

1 650

1 932
911

1 650

1 932
911

1 650

Ciężar całkowity kg 1 130 1 190 1 300

Liczba sprężarek szt. 2 2 2

Vitocal 300-W Pro Typ WW 302.B200 WW 302.B250 WW 302.B300

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

186
157
32,1
5,9

240
199
42,1
5,7

290
244

49,5
5,8

Wymiary
długość
szerokość
wysokość 

mm
mm
mm

2 521
911

1 650

2 521
911

1 650

2 521
911

1 650

Ciężar całkowity kg 1 330 1 380 1 425

Liczba sprężarek szt. 2 2 2



Vitocal 350-G Pro
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W oparciu o sprężarki tłokowe, dostępne dla 
tych zakresów mocy osiągnięto wszystkie 
atrybuty wysokowydajnej i efektywnej pompy 
ciepła. Nowa obudowa, konstrukcji ramowej, 
cechuje się łatwością wstawiania i montażu. 
Osobno dostarczane elementy wygłuszające 
są dokładnie dopasowane i redukują ciężar do 
wstawiania o około 200 kilogramów.

Wyposażenie według życzeń klienta
Wyposażenie elektryczne w całości wbudo-
wane jest w obudowę pompy ciepła. Przyłą-
cza poprzez styczniki dla pomp obiegowych 
są przygotowane i łatwo dostępne. Opcyjne 
rozszerzenia funkcji można bez problemu 
instalować, jako gotowe podzespoły, lub przy 
produkcji na zamówienie uwzględniać je już 
w zleceniu. Zintegrowana funkcja rozruchu na 
uzwojeniu częściowym gwarantuje niskie prą-
dy rozruchu, które można jeszcze dodatkowo 
zredukować przez zastosowanie elektronicz-
nego układu łagodnego rozruchu.

Prosta obsługa i niezawodna technika 
Sercem obiegu chłodniczego są produkowa-
ne w Niemczech, półhermetyczne sprężarki 
tłokowe. Zależnie od mocy, w obiegu chłodni-
czym zainstalowane są dwie lub trzy sprężar-
ki. Zapewnia to najwyższą efektywność także 
przy eksploatacji z obciążeniami częściowymi. 
Elektroniczne zawory rozprężne gwarantują 
najwyższe bezpieczeństwo, dzięki samoza-
mykaniu się w stanie bezprądowym, np. przy 
zaniku zasilania sieciowego. Także całkowicie 
hermetyczne wykonanie obiegu chłodniczego, 
ze zredukowaną liczbą połączeń gwintowych 
i bez zaworów bezpieczeństwa w obiegu 
chłodniczym gwarantuje wysoką szczelność 
i trwałość eksploatacyjną. Dla optymalnej re-
gulacji obiegu chłodniczego i całego systemu 
wyposażono pompę ciepła Vitocal 350-G Pro 
w regulator Vitotronic na bazie sterownika 
PLC. Duży, grafi czny wyświetlacz dotykowy 
umożliwia intuicyjną obsługę. Pełna wizualiza-
cja pozwala łatwo konfi gurować i nadzorować 
układ hydrauliczny.

Vitocal 350-G Pro
pompa ciepła solanka/woda 

Nowa pompa ciepła Vitocal 350-G Pro rozszerza paletę mocy pomp ciepła 
od 27 do 198 kW z temperaturami zasilania do 73°C.

Zdalny monitoring i komunikacja
Zastosowany regulator posiada liczne możli-
wości komunikowania się. Można wykorzy-
stać równie dobrze prosty modem analogo-
wy jak i systemy oparte na sieciach LAN. 
Możliwa jest technologia MODBus i Bacnet, 
pozwalając na bardzo szybki dostęp do komu-
nikacji i zdalnej obsługi instalacji, na przykład 
przez Internet.

Akustyczna optymalizacja konstrukcji 
Tak jak we wszystkich pompach ciepła, sprę-
żarka generuje szumy w zakresie częstotliwo-
ści 50 do 60 Hz. Dzięki specjalnej konstrukcji 
ramy i elementów dźwiękochłonnych udało 
się zamknąć cały hałas we wnętrzu obudowy. 
Wibracje na podstawie są prawie nieodczu-
walne dzięki elastycznemu zawieszeniu ukła-
du sprężarek zapewniającemu trójwymiarowe 
tłumienie drgań. Poziom mocy akustycznej, 
przykładowo 65 dB(A) dla pompy o mocy 
198 kilowatów jest tym segmencie wartością 
bardzo dobrą, nie bojącą się porównań.

Podgrzew ciepłej wody użytkowej
Typoszereg Vitocal 350-G Pro, dzięki wyso-
kim temperaturom osiąganym na zasilaniu, 
umożliwia podgrzew ciepłej wody użytko-
wej zgodny z wymaganiami higienicznymi. 
Specjalna funkcja utrzymania temperatury 
ładowania zasobnika c.w.u. zapewnia stabil-
ną temperaturę w punkcie poboru.

Łatwy w obsłudze regulator 

Vitotronic na bazie sterownika PLC, 

z ekranem dotykowym



Vitocal 350-G Pro

Vitocal 350-G Pro

typ BW 352.A156

Przegląd zalet:

  Pompa ciepła solanka/woda, dwu- lub trzystopniowa
moc grzewcza: 27 do 198 kW
 Wysokie temperatury zasilania, do 73°C
  Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: 

wartość COP (COP = Coefi cient of Performance) wg EN 14511 do 4,4 
(solanka 0°C/woda 35°C)
  Ekonomiczna charakterystyka pracy pod obciążeniem częściowym, przez zastosowanie 

dwóch lub trzech sprężarek jednakowej mocy
 Zoptymalizowana akustycznie konstrukcja minimalizuje szumy i wibracje
 Intuicyjna obsługa regulatora na ekranie dotykowym z wizualizacją
  Możliwość fabrycznej, wstępnej instalacji opcjonalnych podzespołów przy wykonywaniu 

pod projekt 
  Standardowo system rozruchu na uzwojeniu częściowym, zapewniający niskie prądy 

rozruchu, lub wyposażenie w elektroniczny system łagodnego rozruchu (Opcja)
 Klasyczna funkcja chłodzenia/grzania z wykorzystaniem zasobników buforowych
  Oparty na sterowniku PLC regulator Vitotronic z interfejsem komunikacyjnym ModBus 

i Bacnet

Vitocal 350-G Pro

typ BW 352 A156, 

widok wnętrza z opcjonalnym 

układem łagodnego rozruchu
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Vitocal 350-G Pro Typ
BW 352.A027/

BW 352.A027SA
BW 352.A034/

BW352.A034SA
BW 352.A056/

BW 352.A056SA
BW352.A076/

BW352.A076SA
BW 352.A097/

BW 352.A097SA

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

27,2
20,8

6,4
4,2

34,3
26,4

7,9
4,4

56,1
43,2
12,8
4,4

76
58,8
17,3
4,4

96,9
74,6
21,9
4,4

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

37,1
29,7

7,4
5

47,8
39

8,8
5,4

78,6
64,2
14,5
5,4

106
85,9
19,6
5,4

134,1
109,6

24,6
5,5

Wymiary
długość
szerokość (w nawiasie wartości bez obudowy)
wysokość 

mm
mm
mm

1 848
820 (750)

1 450

1 848
820 (750)

1 450

1 848
820 (750)

1 450

2 153
911 (850)

1 650

2 153
911 (850)

1 650

Liczba sprężarek szt. 2 2 2 2 2

Vitocal 350-G Pro – pompa ciepła solanka/woda

Vitocal 350-G Pro Typ
BW 352.A114/

BW 352.A114SA
BW 352.A132/

BW 352.A132SA
BW 352.A156/

BW 352.A156SA
BW 353.A172/

BW 353.A172SA
BW 353.A198/

BW 353.A198SA

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

114,2
88,4
25,9

4,4

131,9
101,5
30,4

4,3

155
119,2
36,3

4,3

170,2
132

38,4
4,4

197
153,3

45,7
4,4

Dane dotyczące mocy
(wg EN  14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Moc chłodnicza
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik efektywności ε (COP) 
w trybie ogrzewania

kW
kW
kW

158
129
29

5,4

181,9
148
34,1
5,3

214,4
173,8
40,7
5,3

237
193,5
44,2

5,4

274,2
222,8

52
5,3

Wymiary
długość
szerokość (w nawiasie wartości bez obudowy)
wysokość 

mm
mm
mm

2 153
911 (850)

1 650

2 153
911 (850)

1 650

2 153
911 (850)

1 650

2 816
911 (850)

1 650

2 816
911 (850)

1 650

Liczba sprężarek szt. 2 2 2 3 3

Typy BW352.A027SA do BW353.A198SA wyposażone seryjnie w układ łagodnego rozruchu (elektroniczny Softstart) z systemem kontroli faz.



Investitions- und Energie-
kosten
10-Familienhaus, gut ge-
dämmt

Rozwiązania

systemowe
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KWT, wspólnie ze swoimi Zleceniodaw-
cami wypracowuje rozwiązania, oparte na 
30-letnim doświadczeniu, potrafi ące sprostać 
każdym wymaganiom codziennej eksploata-
cji. Bezkompromisowe podejście w kwestii 
jakości gwarantuje najwyższą niezawodność 
i długowieczność pomp ciepła KWT niezależ-
nie od wybranego zastosowania.

Wszystkie instalacje są projektowane i budo-
wane według specyfi kacji wymagań naszych 
klientów. Osiągi i parametry wszystkich 
pomp ciepła potwierdzane są na stacji prób 
i w praktyce eksploatacyjnej. 

Zawsze doskonałe rozwiązanie
Zależnie od sytuacji i postawionych za-
dań KWT buduje instalację pompy ciepła 
odpowiednią  do danego zastosowania:
woda/woda, solanka/woda i powietrze/
woda. Zakres mocy urządzeń sięga od 15 do 
2 000 kW i w razie potrzeby można go jeszcze 
rozszerzyć, na przykład przez zastosowanie 
kaskady kilku pomp ciepła.

Możliwa jest również realizacja biwalentnej 
instalacji grzewczej. Wówczas pompa ciepła 
pokrywa obciążenie podstawowe instalacji 
grzewczej i podgrzewu ciepłej wody użyt-
kowej. Dla pokrycia obciążeń szczytowych 
– przy ekstremalnie niskich temperaturach 
zewnętrznych – załączane jest automatycznie 
drugie źródło ciepła, np. olejowy lub gazowy 
kocioł kondensacyjny.

Pompy ciepła dla każdego zastosowania
i każdej formy źródła ciepła

Ze swoją wiedzą technologiczną, wysoką kompetencją produkcyjną i długoletnim 
doświadczeniem, fi rma KWT jest producentem pomp ciepła dla każdego zastosowania 
specjalnego.

Pompa ciepła KWT i gazowy kocioł kondensacyjny

Viessmann, jako instalacja biwalentna, zaopatrują

w ciepło zakład pracy chronionej „Bońskie Warsztaty”.

Sterowniki KWT są proste

w obsłudze i wyróżniają się

przemyślaną fi lozofi ą sterowania.

Pompy ciepła KWT budowane są „na miarę“ 
i można je instalować także w trudnych 
warunkach i w ciasnych pomieszczeniach. 
Wszystkie stosowane materiały i procesy są 
certyfi kowane i już od roku 1996 oznaczane 
znakiem jakości ISO 9001.

Inteligentne koncepcje sterowania 
i regulacji
Nowoczesna infrastruktura techniczna bu-
dynków wymaga zintegrowanych rozwiązań 
sterowania, zdolnego do komunikowania się 
z innymi systemami. Systemy sterowania 
KWT oferują klientom maksymalną funkcjo-
nalność, połączoną z otwartą architekturą 
systemową, pozwalającą na komunikowanie 
się z spotykanymi na rynku systemami.

Sterowanie KWT może również regulować 
układy wentylacji, obiegi grzewcze i pod-
grzew c.w.u, wysterowuje liczniki energii, 
mierzy strumienie energii i poprzez magistralę 
M-BUS wizualizuje je użytkownikowi na wy-
świetlaczu.



Pompy ciepła

solanka/woda

Pompa ciepła KWT solanka/woda 

o mocy grzewczej 290 kW
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Sondy gruntowe są bezobsługowymi i długo-
wiecznymi źródłami ciepła. We współpracy 
z pompami ciepła dostarczają energii do ce-
lów grzewczych, lecz są także idealnymi wy-
miennikami ciepła dla chłodzenia naturalnego 
(„natural cooling“). W obu tych przypadkach 
pompy ciepła KWT solanka/woda wykorzystu-
ją stałość temperatury w głębi gruntu.

Optymalne zaprojektowanie
Pompy ciepła KWT solanka/woda projektowa-
ne są i budowane odpowiednio do wymagań 
użytkownika. Ekonomiczne temperatury 
zasilania 35 do 40°C są idealne dla ogrzewań 
powierzchniowych. W razie potrzeby pompy 
ciepła wyposażane są w sprężarki najnow-
szego typoszeregu z efektywną modulacją 
mocy lub wielostopniowe obiegi chłodnicze. 
Dla instalacji wentylacyjnych całkowicie 
akceptowalne są temperatury zasilania do 
55°C, zapewniane przez pompy ciepła KWT 
ze sprężarkami śrubowymi. Jeśli ze wzglę-
dów technicznych konieczne są temperatury 
zasilania do 75°C, to można je bez problemu 
uzyskać przez zastosowanie półhermetycz-
nych sprężarek tłokowych.

Podgrzew c.w.u.
Często żądane są temperatury c.w.u. ponad 
60°C. Jednakże, właśnie w większych pom-
pach ciepła, moc dla podgrzewu c.w.u. sta-
nowi mniejszą część zapotrzebowania mocy. 
Wymaganie to pompy ciepła KWT mogą speł-
nić idealnie przez konstrukcję wielostopniową 
lub wbudowane dodatkowe skraplacze wyso-
kotemperaturowe. Zastosowanie specjalnych, 
bezpiecznych wymienników ciepła gwarantuje 
dotrzymanie standardowych wymagań dla 
jakości wody pitnej.

Korzystanie z ciepła gruntu przez sondy gruntowe: 
stabilne i długowieczne źródło ciepła

Pompy ciepła KWT solanka/woda standardem wiedzy technologicznej i jakości.

Sonda gruntowa

Sonda gruntowa składa się z dwóch rur w kształcie „U“. 

Pośrodku wiązki rur znajduje się rura injekcyjna, przez którą 

po zapuszczeniu sondy wtłaczana jest w odwiert mieszanka 

bentonitowo-cementowa. Odwiert wypełniany jest nią 

od dołu do góry. Gwarantuje to pełne zespolenie sondy 

gruntowej z otaczającym ją gruntem, uszczelnia wzajemnie 

ewentualnie występujące warstwy wodonośne i chroni 

samą sondę gruntową.

1    Rura injekcyjna
2    Sonda rurowa „podwójne U“ 

z dwoma osobnymi obiegami
3    Rurociągi doprowadzające
4    Rura osłonowa

(jeśli konieczna)
5    Powrót pompy ciepła

(zimny)
6    Zasilanie pompy ciepła

(ciepłe)
7    Mieszanka bentonitu

z cementem
8    Czepiec ochronny

Rozdzielacz sond gruntowych

4



Pompy ciepła

woda/woda

Pompa ciepła KWT woda/woda 

o mocy grzewczej 500 kW.

Pompa ciepła KWT woda/woda
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Woda gruntowa o temperaturze 8 do 12°C 
jest bardzo wydajnym źródłem energii dla 
pomp ciepła, gdyż utrzymuje wysoki poziom 
temperaturowy o każdej porze roku. Zmienia-
jąca się jakość wody wymaga jednak zazwy-
czaj stosowania specjalnych wymienników 
ciepła (parowników), o ile chce się zrezygno-
wać ze stosowania obiegu pośredniego.

Parowniki płaszczowo-rurowe
ze stali szlachetnej
Pompy ciepła KWT, korzystające z wód 
gruntowych lub powierzchniowych, wyposa-
żone są w wysokowartościowe wymienniki 
płaszczowo-rurowe ze stali szlachetnej. Ich 
zalety są oczywiste. Duża pojemność i duża 
powierzchnia parownika jest niewrażliwa 
na ewentualne oblodzenie w granicznym 
obszarze pracy. Lekkie zawiesiny są po prostu 
spłukiwane, a agresywne składniki chemiczne 
wody nie są w stanie zniszczyć wysokowarto-
ściowej stali szlachetnej.

Wody powierzchniowe o temperaturze 4°C
Woda cechuje się anomalną rozszerzalnością 
cieplną. Pod lodem jeziora temperatura wody 
wynosi +4°C. Standardowe pompy ciepła 
woda/woda nie są w stanie wykorzystać cie-
pła o tym poziomie temperaturowym. Pompy 
ciepła KWT są jednak zaprojektowane specjal-
nie do tego celu i wyposażone w parowniki 
płaszczowo-rurowe ze stali szlachetnej 1.4401 
ze specjalnym układem odladzania. Pozwala 
to wykorzystywać wodę z jezior lub rzek na-
wet o temperaturze 4°C. Korzystanie z wody 
morskiej możliwe jest przy jeszcze niższych 
temperaturach.

Dostawa w modułach
Przy modernizacjach i przebudowach insta-
lacji i wszędzie tam, gdzie trudno wstawić 
dużą pompę ciepła, KWT dostarcza pompy 
ciepła w zespołach modułowych. Moduły te 
łączy się ze sobą na miejscu i uruchamia jako 
całość.

Wody gruntowe i powierzchniowe 
– wysokoefektywne źródła ciepła

Pompy ciepła KWT woda/woda są wydajne i bezpieczne w eksploatacji, dzięki wysokiej 
jakości podzespołów.

Przemysłowa pompa ciepła woda/woda w wymiennikiem płaszczowo–rurowym ze stali szlachetnej.

Pompy ciepła KWT, szczególnie o dużej mocy, mogą być dostarczane w modułach.



Ciepło odpadowe

Pompa ciepła 1 200 kW w zakładach Viessmann w Allendorfi e 

wykorzystuje jako dolne źródło ciepło odpadowe ze stanowisk 

badawczych oraz instalację klimatyzacji.
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Ścieki i ciepło odpadowe z procesów przemy-
słowych zawierają wiele energii, która jedynie 
rzadko jest wykorzystywana. KWT dysponuje 
w tym zakresie właściwą wiedzą technolo-
giczną. Możliwe jest pozyskiwanie ciepła ze 
źródeł o zakresie temperatur od minus 40°C 
do plus 35°C.

Podgrzew c.w.u.
Ścieki z hoteli i obiektów rekreacyjnych mają 
zazwyczaj temperaturę 25 do 35°C. Równo-
cześnie obiekty te potrzebują dużo ciepłej 
wody użytkowej. Dla wykorzystania tego cie-
pła odpadowego właściwym partnerem jest 
KWT z dostosowanymi do tego celu pompami 
ciepła. Pracują one z wysoką sprawnością 
i dostarczają ciepłej wody użytkowej o tempe-
raturze 60°C.

Wykorzystanie ciepła odpadowego
do ogrzewania
Nie zawsze na pierwszym miejscu jest 
ogrzewanie. W wielu gałęziach przemysłu 
konieczne jest chłodzenie wody technolo-
gicznej. Odbywa się to często w chłodniach 
kominowych.

Pompa ciepła KWT oferuje tu rozwiązanie bar-
dziej efektywne i zazwyczaj także ekonomicz-
ne. Zwłaszcza wtedy, gdy ciepło odebrane 
z jednego procesu, można znowu doprowa-
dzić gdzie indziej. Dla takich zastosowań KWT 
projektuje i produkuje specjalne pompy ciepła, 
które od lat sprawdzają się w praktyce jako 
komponenty systemowe.

Ścieki i ciepło odpadowe z procesów
produkcyjnych jako źródło ciepła

Instalacje specjalne KWT są dostosowane do wymagań, bezpieczne
w eksploatacji i od lat sprawdzają się w praktyce.

W pięciogwiazdkowym hotelu Ritz Carlton w St. Moritz ścieki wykorzystywane są do pozyskania ciepła do 

ponownego podgrzewu wody.

Ten wymiennik ciepła umieszczony w zbiorniku przepompowni ścieków służy jako źródło dolne pompy ciepła 

podgrzewającej c.w.u.

Pompa ciepła KWT o mocy 150 kW do podgrzewu c.w.u., pozyskująca ciepło ze ścieków.



Pompy ciepła

powietrze/woda

Pompa ciepła KWT

powietrze/woda

Glikolowe chłodnice wentylatorowe 

pompy ciepła powietrze/woda (dry 

cooler)
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Powietrze jako źródło ciepła, dostępne jest 
bez żadnych ograniczeń. Także przy wyma-
ganym chłodzeniu powietrze może dobrze 
przejąć odprowadzane ciepło. Najwyższą 
efektywność pompy ciepła powietrze/woda 
osiągają przy temperaturach zewnętrznych 
powyżej 5°C, przy czym w tych warunkach 
wykonują do 50% rocznej pracy grzewczej.

Budowa
Pompy ciepła KWT powietrze/woda budo-
wane są jako split hydrauliczny, obejmujący 
chłodnicę wentylatorową i pompę ciepła 
solanka/woda. Obie części połączone są 
przewodami solanki. Pompy ciepła powietrze/
woda w tym zakresie mocy pracują biwalent-
nie, tzn. od określonej temperatury zewnętrz-
nej wspomagane są lub zastępowane przez 
inną wytwornicę ciepła, np. Vitocrossal 300). 
Pracą układu steruje zintegrowany regulator 
pompy ciepła.

Ogrzewanie i chłodzenie
Pompy ciepła KWT powietrze/woda nadają 
się zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. 
W obu wypadkach najwyższą efektywność 
zapewniają im wentylatory z silnikami prądu 
stałego o regulowanych obrotach. Specjalne 
wykonanie wymiennika ciepła powietrze/
solanka o dwukrotnie większych odstępach 
lamelek, niż w zwykłych agregatach wody 
lodowej (chillerach), optymalizuje przekazywa-
nie ciepła, obniża opory przepływu powietrza, 
zmniejsza szumy pracy i zapewnia szybsze 
i efektywniejsze odladzanie.

Powietrze jako źródło ciepła – idealne dla systemów 
biwalentnych lub współpracy z klimatyzacją

Pompy ciepła KWT powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia we współpracy z kon-
wencjonalnymi wytwornicami ciepła, jako ekonomiczne rozwiązanie przy równoczesnej 
potrzebie chłodzenia.

Glikolowa chłodnica wentylatorowa dla pomp ciepła powietrze/woda

Odladzanie bez odwracania obiegu
Odwracalny obieg chłodniczy, zwłaszcza 
w zakresie wysokich mocy, wyposażony jest 
w elementy, jak np. zawory czterodrogowe, 
negatywnie wpływające na bezpieczeń-
stwo i hermetyczność instalacji. Dlatego 
w pompach ciepła KWT nie stosuje się tego 
rozwiązania. Pracują one w takim wypadku 
z dwoma parownikami i jednym lub dwoma 
skraplaczami, a odladzanie odbywa się nieza-
leżnie od pompy ciepła, ciepłem z zasobników 
buforowych wody grzewczej lub dodatkowego 
przechładzacza z zasobnikiem energii. Układ 
przechładzania jest szczególnie efektywny, 
gdyż wykorzystuje się w nim do odladzania 
energię z natury.



Prace badawczo–rozwojowe

Prace badawczo–rozwojowe

Naturalne czynniki chłodnicze już dzisiaj są stałym składnikiem nowych konstrukcji 

Czynnik chłodniczy R290 – propan
Już od ponad dziesięciu lat KWT zajmuje się 
zastosowaniem naturalnych czynników chłod-
niczych, także w pompach ciepła dużej mocy. 
Obok CO2 właśnie R290 (propan) cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Propan, 
jako czynnik chłodniczy jest bardzo efektyw-
ny i cechuje się bardzo dobrą wolumetrycz-
ną wydajność chłodniczą. Napełnione pro-
panem obiegi chłodnicze nadają się idealnie 
zwłaszcza do pomp ciepła, ustawianych na 
zewnątrz. Nie są tu bowiem wymagane kosz-
towne zabezpieczenia, jak przy ustawianiu 
takich pomp ciepła w pomieszczeniu. KWT 
wykorzystuje R290 w dużych pompach cie-
pła, ustawianych na zewnątrz, do ok. 300 kW.

Same pompy ciepła wyposażane są według 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, 
przewidujących z zasady wykonanie prze-
ciwwybuchowe oraz wykrywacz czynnika 
chłodniczego.

 Dostępność: bardzo dobra
 Wolumetryczna wydajność chłodnicza: 

1,6-krotność R134a
 Tolerancja ekologiczna: bardzo dobra, 

GWP 3 (Global-Warming-Potential)
 Warunki ciśnieniowe: < R410a
 Palność: wysoka
 Gęstość: cięższy od powietrza
 Skład chemiczny: jednoskładnikowy 

czynnik chłodniczy

Porównanie COP 
(COP = Coeffi  cient of Performance)
Pompa ciepła powietrze/woda 
o mocy 150 kW przy
powietrze – 8/woda 35°C

powietrze – 8°C

parowanie – 20°C

glikol w powrocie – 12°C

glikol w zasilaniu – 16°C

3,4

3,3

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

R 290 R 404 A R 407 C

3,4

3,3

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

R 290 R 404 A R 407 C

Czynnik chłodniczy

C
O

P
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Pompa ciepła na czynnik chłodniczy R290

Czynnik chłodniczy HFO-1234ze
Nowe opracowania na rynku czynników 
chłodniczych ukierunkowane są zwłaszcza 
łatwe w stosowaniu i efektywne mieszanki. 
Szczególną wagę przypisuje się niskiemu 
GWP (potencjał ocieplenia globalnego).
HFO-1234ze, jako możliwy zastępca R134a, 
wykazuje prawie identyczne właściwości.
Wartość GWP równa 10 jest setki razy 
mniejsza, niż R134a i zbliżona do naturalnych 
czynników chłodniczych, jak na przykład 
R290. Równocześnie HFO-1234ze dopuszcza 
wyższe temperatury skraplania na niższym 
poziomie ciśnieniowym, co predestynuje 
go do najróżnorodniejszych zastosowań. 
Niemniej należy uwzględnić, że HFO-1234ze 
ma tylko ok. 75 procent osiągalnej wydajności 
R134a, co ewentualnie może wymagać zmian 
w konstrukcji pompy. Już dzisiaj KWT zajmuje 
się badaniem HFO jako czynnika zastępczego 
i nowego dla przyszłej generacji pomp ciepła.

R718 – woda – czynnik chłodniczy przy-
szłości?
Zastosowanie czystej wody jako czynnika 
chłodniczego to dość odległa przyszłość. 
Substancja ta jest znana już od pradawnych 
czasów, ale dysponujemy wciąż niewielu 
doświadczeniami z wodą w obiegach chłodni-
czych. Miarodajnym dla wysokich temperatur, 
powyżej 90°C, jest niskie ciśnienie skraplania 
1 bar, warunkujące parowanie poniżej tego 
stopnia ciśnienia. Przy temperaturze parowa-
nia 45°C konieczne byłoby jedynie ok. 0,1 bar 
i ok. 900 m3/h pary wodnej. Dzisiejsze instala-
cje obracają się wokół mniej niż jednej dziesią-
tej tego wolumenu. Wynikający stąd stosunek 
wielkości nie pozwala jeszcze na ekonomiczną 
produkcję i zastosowanie – na przykład do 
wykorzystywania ciepła odpadowego.



Serwis i referencje

Usługi inżynieryjne, serwis i utrzymanie techniczne

KWT gwarantuje w swoich produktach optymalną współpracę podzespołów i elementów, 
oraz indywidualne wsparcie od projektowania, aż do utrzymania technicznego włącznie.

Pompy ciepła KWT gwarantują efektywną 
i niezawodną pracę. Po zainstalowaniu tech-
nicy KWT lub fi rm serwisowych Grupy Vies-
smann uruchamiają instalację, sprawdzają jej 
osiągi i niezawodność działania, dokumentują 
wszystkie czynności eksploatacyjne i kontro-
lne oraz szkolą służby techniczne przyszłego 
użytkownika.

Jako jedyny producent pomp ciepła w Szwaj-
carii, dysponujący w swojej fi rmie pełnym 
łańcuchem wytwórczym, KWT gwarantuje 
optymalną współpracę podzespołów i ele-
mentów oraz indywidualne wsparcie od etapu 
projektowania aż do utrzymania technicznego 
włącznie. Poza Szwajcarią usługi te świadczo-
ne są przez Grupę Viessmann.

Również dla budowanych na indy-

widualne zamówienie pomp ciepła 

dostępny jest całodobowy serwis 

techniczny Viessmann/KWT.

Całodobowy serwis
Wszystkie pompy ciepła i instalacje KWT 
mogą być na podstawie umowy monitoro-
wane zdalnie z centrali KWT. Łącze telein-
formatyczne pomiędzy instalacją a centralą 
KWT lub partnerem serwisowym pozwala na 
wczesne wykrywanie i usuwanie zakłóceń.

Usługi takie zalecane są szczególnie w przy-
padku dużych obiektów mieszkalnych, prze-
mysłowych, gastronomicznych, hotelarskich 
i komunalnych, jak szkoły, pływalnie itp. Doty-
czy to oczywiście także instalacji multiwalent-
nych, jak kombinacje pompy ciepła z innymi 
urządzeniami z palety grupy Viessmann jak 
kotły na paliwa płynne i gazowe oraz biomasę, 
kolektory słoneczne czy moduły kogenera-
cyjne.

Dzięki temu użytkownik ma zapewniony 
komfortowy serwis, najwyższą jakość usług 
i maksymalną elastyczność. Możliwe jest 
zintegrowanie innych urządzeń infrastruktury 
technicznej budynku, co dopełnia naszą ofertę 
serwisową.
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Rozwiązania na każdą miarę

Pompy ciepła KWT są indywidualnymi egzemplarzami, budowanymi dokładnie według 
założeń Klienta.

Lotte World II, Korea 
(Rozpoczęcie budowy 2009, zakończenie 2016)
Zainstalowana moc grzewcza: 22 200 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 20 400 kW
Liczba pomp ciepła: 12
Cecha szczególna:
720 × 200 m sond gruntowych dla 6 pomp 
ciepła, woda z rzeki dla pozostałych 6 pomp 
ciepła.
Ogrzewanie i chłodzenie jest w większości 
używane równocześnie

Szpital uniwersytecki w Bernie, Szwajcaria
Zainstalowana moc chłodnicza: 1 552 kW
Zainstalowana moc grzewcza: 1 769 kW
Liczba sprężarek: 4
Cecha szczególna:
Źródłem dolnym jest moc chłodnicza sal 
 operacyjnych, komór chłodniczych itd.
Ogrzewanie i chłodzenie jest używane 
równocześnie



Osiedle mieszkaniowe Brissago,
Lago Maggiore, Szwajcaria
Zainstalowana moc chłodnicza: 86,4 kW
Moc elektryczna: 33,8 kW
Moc grzewcza: 120,2 kW
Cecha szczególna:
Źródło ciepła – woda z jeziora

Referencje

Zakład ogrodniczy Inntal, Niemcy
Zainstalowana moc grzewcza: 1 560 kW
Zainstalowana moc chłodnicza: 1 280 kW
Moc elektryczna: 279 kW
Cecha szczególna:
Źródłem dolnym są 3 zespoły studni po 
90 m3/h. 
Ciepło jest stosowane do podgrzewania gleby 
w szklarniach.
Instalacja biwalentna z kotłem grzewczym 
Viessmann.



Osiedle mieszkaniowe w Kolonii, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 56 KW
Moc elektryczna: 18 kW
Moc grzewcza: 74 kW
Cecha szczególna:
Instalacja biwalentna z gazowym kotłem 
kondensacyjnym Vitocrossal 300, 105 kW

Centrum Dystrybucji Towarów
Lidl Weinfelden, Szwajcaria 
Zainstalowana moc chłodnicza: 434 kW
Moc elektryczna: 201 kW
Moc grzewcza: 625 kW
Cecha szczególna:
Źródło ciepła – maszyna chłodnicza
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Referencje

Geotermia Mazowiecka – Mszczonów, 
Polska 
Zainstalowana moc grzewcza: 1 000 kW
Cecha szczególna:
Odzysk ciepła ze zrzutu wody geotermalnej 
o temperaturze 37°C, zasilanie miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

Fabryka akumulatorów – Keckeisen Akku-
mulatoren, Memmingen, Niemcy
Zainstalowana moc chłodnicza: 119 kW
Moc grzewcza: 150 kW
Cecha szczególna:
Ogrzewanie/chłodzenie przez aktywację 
konstrukcji betonowej budynku i promienniki 
sufi towe.



Geopark  
Kielce, Polska
Zainstalowana moc grzewcza: 140 kW 
Zainstalowana moc chłodnicza: 220 kW
Cecha szczególna: 
Split hydrauliczny powietrze-woda 
do ogrzewania i chłodzenia.

Bridgestone – zakład produkcyjny 
w Żarowie, Polska 
Zainstalowana moc grzewcza: 300 kW 
Zainstalowana moc chłodnicza: 155 kW
Cecha szczególna:
Dolne źródło – sondy gruntowe. 
Możliwość równoczesnej pracy na ogrzewanie 
i chłodzenie.
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Kompletna oferta firmy Viessmann oferuje 
indywidualne rozwiązania w ramach efek-
tywnych systemów dla wszystkich obszarów 
zastosowań i wszystkich nośników energii.. 
Viessmann, jako wiodący w skali światowej 
producent, oferuje inteligentne, komfortowe 
i efektywne systemy ogrzewania, chłodzenia, 
klimatyzowania, wentylacji i decentralnego 
wytwarzania prądu. Produkty i systemy 
Viessmann cechują się najwyższą efektywno-
ścią i niezawodnością.

Kompletna oferta obejmuje najnowocześniej-
sze technologie i wytycza nowe standardy. 
Przez skoncentrowanie się na oszczędnym 
wykorzystywaniu energii przyczynia się do 
obniżki kosztów i poszanowania zasobów 
naturalnych i środowiska.

Wszystko z jednej ręki
Viessmann posiada odpowiednie kompletne 
systemy grzewcze dopasowane do różno-
rodnych potrzeb. Oferta obejmuje systemy 
grzewcze z kotłami wiszącymi lub stojącymi 
dla domów jednorodzinnych, dużych budyn-
ków, obiektów przemysłowych oraz wytwor-
nice ciepła dla lokalnych sieci ciepłowniczych. 
W modernizowanych, czy też nowych insta-
lacjach zaopatrujących w ciepło, parę, chłód 
czy prąd – Viessmann jest zawsze właściwym 
partnerem.

Bogaty program Grupy Viessmann toruje 
naszym Firmom Partnerskim drogę ku perfek-
cyjnym rozwiązaniom. A paletę naszych usług 
dopełnia nasza obszerna oferta serwisowa.

Instalacje solarne

i systemy fotowol-

taiczne

Kotły olejowe 

do 116 MW ciepła lub 

do 120 t/h pary

Kotły gazowe 

do 116 MW ciepła lub 

do 120 t/h pary

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe 
i użytkowe

Lokalne sieci 
ciepłownicze



Kompletny program firmy Viessmann  

– indywidualne rozwiązania w ramach 

efektywnych systemów, dla wszystkich 

nośników energii i wszystkich obszarów 

zastosowań 

Konserwacja i serwis
Pierwsze uruchomienia urządzeń, przeglądy 
okresowe czy też rozwiązywanie problemów 
serwisowych - w Grupie Viessmann nasze 
 Firmy Partnerskie mogą liczyć na kompetentne 
wsparcie. Pod telefonem, a także osobiście 
stoją dla nich do dyspozycji nasi pracownicy. 
Cenną pomoc stanowią także narzędzia 
online, dzięki który można również otrzymać 
niezbędne części zamienne już następnego 
dnia.

Szkolenia
Akademia Viessmann oferuje wiedzę 
w różnych formach, poczynając od semina-
riów on-line, aż do szkoleń ściśle technicznych 
w Przedstawicielstwach. Dzięki temu nasze 
Firmy Partnerskie mogą zawsze dysponować 
najnowszą wiedzą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty

systemowe

Pompy ciepła: 

solanka, woda i powietrze

do 2 MW

Technika opalania drewnem, 

kogeneracja i wytwarzanie 

biogazu

do 50 MW

Technika 

chłodnicza
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Twój Fachowy Doradca:

9443 170  PL   04/2015

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą 

posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafi ki produktów przedstawionych 

w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowa-

nych w prospekcie. Opracowanie grafi czne: X_LitA@viessmann.com

Zeskanuj kod i odwiedź 

naszą stronę internetową

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl
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