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Tecnologia de condensação a gás, 24 a 150 kW

3 anos de garantia
TOTAL

Caldeira mural de condensação a gás
Modelo BPJD
Potência térmica útil: 24 / 33 kW
Rendimento: 97% (PCS) / 108% (PCI)
Classe de eficiência energética:  A /
A
Perfil de consumo: L

Caldeira mural de condensação a gás
Modelo B1HC (só aquecimento)
Potência térmica útil: 26 / 35 kW
Modelo B1KC (mista)
Potência térmica útil: 26 / 35 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)
Classe de eficiência energética:  A /
A
Perfil de consumo: XL (modelo B1KC)

Caldeira mural de condensação a gás
com depósito acumulador integrado
Modelo B1LD
Potência térmica útil: 26 / 35 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)
Capacidade do depósito acumulador: 46 litros
Classe de eficiência energética:  A /
A
Perfil de consumo: XL

15	
Geradores de vapor de alta pressão
0,5 a 30 t/h
8	
Tecnologia solar térmica
9	
Tecnologia solar fotovoltaica

15	
Permutadores de gases de escape/água
405 a 6000 kW

VITODENS 200-W

10 anos de garantia
para os permutadores de calor em aço inoxidável
para caldeiras murais de condensação a gás Vitodens

Conectividade

16

ViCare App

3 anos de garantia
TOTAL

Caldeira mural de condensação a gás
Modelo B2HB (só aquecimento)
Potência térmica útil: 26 / 35 kW
Modelo B2KB (mista)
Potência térmica útil: 26 / 35 kW
Modelo B2HA
Potência térmica útil: 49 / 60 / 69 / 80 / 99 / 120 / 150 kW
Instalação em sequência até 6 caldeiras a partir de 49 kW a 594 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)
Classe de eficiência energética:  A (até 60 kW) /
A
Perfil de consumo XL (modelo B2KB)

Aerotermia, de 1,7 a 19,5 kW
Sistemas híbridos aerotermia-gás, 3,2 a 19,0 kW

Bomba de calor de ar-água split
VITOCAL 100-S
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Recuperadores de calor para produção de A.Q.S., de 1,3 a 1,7 kW
Tecnologia condensação a gasóleo, 20,2 a 107,3 kW

Bomba de calor para produção de A.Q.S.

Bomba de calor ar-água split
Potência térmica útil: 3,2 a 17,1 kW
Em sequência inteligente: até 85,5 kW
Classe de eficiência energética*: 

VITOCAL 060-A

Novo

Bomba de calor para produção de A.Q.S
Com ou sem aproveitamento solar
Potência térmica útil (modelo WWK/WWKS): 1,3 kW
Capacidade do depósito acumulador: 251 l (WWK) / 254 l (WWKS),

A++ / A+ (todos os modelos)
Classe de eficiência energética*:

A

Perfil de consumo: L

VITOCAL 111-S

Novo

Bomba de calor aire-agua split

VITOCAL 161-A

Potência térmica útil: 3,2 a 17,1 kW
Dep. acumulador de A.Q.S. de 210 litros
Classe de eficiência energética*: 

A++ / A+ (todos os modelos)

Bomba de calor para produção de A.Q.S.
Com ou sem aproveitamento solar
Potência térmica útil (modelo WWK/WWKS): 1,7 kW
Capacidade do depósito acumulador: 300 litros,
Caudal volúmico de ar: hasta 300 m3/h
Classe de eficiência energética*:
Perfil de consumo: XL

VITOCAL 200-S

Novo

Bomba de calor ar-água split
Potência térmica útil: 3,2 a 14,3 kW
Em sequência inteligente: até 71,5 kW
Classe de eficiência energética: 

A++ / A+ (modelo D04)
A++ / A++ (modelos D06 a D16)

Caldeira de condensação a gasóleo
VITORONDENS 200-T

Caldeira de condensação a gasóleo
Modelo BR2A

10 anos de garantia

20,2 / 24,6 / 28,9 / 35,4 / 42,8 / 53,7 kW
Rendimento: até 97% (PCS) / 103% (PCI)
Classe de eficiência energética:
A
Modelo J2RA
67,6 / 85,8 / 107,3 kW
Rendimento: até 97% (PCS) / 103% (PCI)

para permutadores de calor Inox-Radial
de caldeiras a gasóleo Vitorondens

VITOCAL 222-S

Novo

Bomba de calor ar-água com depósito acumulador integrado
Potência térmica útil: 3,2 a 14,3 kW
Capacidade do dep. acumulador: 210 litros
Classe de eficiência energética: 

A++ / A+ (modelo D04)
A++ / A++ (modelos D06 a D16)

Classe de eficiência energética:
VITORONDENS 222-F

10 anos de garantia
para permutadores de calor Inox-Radial
de caldeiras a gasóleo Vitorondens

Sistema híbrido bomba de calor - gás
VITOCALDENS 222-F

Novo

A

Caldeira de condensação a gasóleo
Modelo BS2A
20,2 / 24,6 / 28,9 kW
Rendimento até 97% (PCS) / 103% (PCI)
Classe de eficiência energética: 

Sistema compacto híbrido a gás
Potência térmica nominal do módulo de bomba de calor:
- A2/W35 ºC: 1,3 a 10,9 kW
Potência térmica nominal do módulo de condensação a gás:
- a 50/30 ºC: 3,2 - 19,0 kW
Rendimento até 98% (PCS) / 109% (PCI)
Classe de eficiência energética:
A++/A+
A (perfil de consumo L)

A

A /

B

Tecnologia de condensação/gás, de 87 a 1400 kW

Caldeira de condensação a gás
VITOCROSSAL 300

Caldeira de condensação a gasóleo/gás
Caldeira de condensação a gás
Modelo CT3B
Potência térmica útil: 187 / 248 / 314 / 408 / 508 / 635 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores
VITOCROSSAL 300

Tecnologia de condensação a gasóleo/gás, 101 a 335 kW
Tecnologia de baixa temperatura a gasóleo/gás, 440 a 1950 kW

VITORADIAL 300-T

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores

Caldeira de baixa temperatura com permutador de calor de
condensação dos gases de escape a gasóleo/gás
Modelo VR3
Caldeira de tripla passagem de gases com superfícies de aquecimento
por convecção de parede múltipla e permutador de calor por serpentina
Inox-Radial posconectada
Potência térmica útil: 101 / 129 / 157 / 201 / 263 / 335 kW
Rendimento para funcionamento com gasóleo: até 97% (PCS) / 103% (PCI)

Caldeira de condensação a gás
Modelo CR3B
Potência térmica útil: 787 / 978 / 1100 / 1400 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores
VITOCROSSAL 200

Caldeira de baixa temperatura a gasóleo/gás
Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2C
Potência térmica útil: 87 / 115 / 142 / 186 / 246 / 311 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores
VITOCROSSAL 200

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2

VITOPLEX 200

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores

VITOROND 200

Potência térmica útil: 400 / 500 / 620 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores
VITOCROSSAL 100

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores

Novo:
controlador com
ecrã tátil a cores
Caldeira de condensação a gás
Modelo CI1
Potência térmica útil: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280 / 318 kW
Potência térmica útil (modelo com duas caldeiras): 240 / 320 /
400 / 480 / 560 / 636 kW
Rendimento: até 98% (PCS) / 109% (PCI)

Caldeira em aço de baixa temperatura a gasóleo/gás
Modelo SX2A
Caldeira de tripla passagem de gases
Potência térmica útil: 440 / 560 / 700 / 900 / 1100 / 1300 /
1600 / 1950 kW
Rendimento para o funcionamento a gasóleo:
até 90% (PCS) / 96% (PCI)
Caldeira em aço de baixa temperatura a gasóleo/gás
Modelo VD2A
Caldeira de fundição de tripla passagem de gases
Potência térmica útil: 440 / 500 / 560 / 630 / 700 / 780 / 860 /
950 / 1080 kW
Rendimento para o funcionamento a gasóleo:
até 88% (PCS) / 94% (PCI)
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Tecnologia solar térmica

Coletores planos
VITOSOL 200-FM

6 anos de garantia
para todos os modelos -FM
com tecnologia ThermProtect

Coletores de tubos de vácuo
Coletor plano
Coletor solar plano com tecnologia ThermProtect, de paragem por
temperatura, evitando o sobreaquecimento e a formação de vapor.
Para montagem horizontal ou vertical em telhados planos ou inclinados:
Modelo SV2F/SH2F
Superfície de absorção: 2,3 m2

VITOSOL 300-TM

ThermProtect
Novidade para painéis
solares de tubos de vácuo

Sem necessidade de instalar aerotermos
Também disponível modelo sem ThermProtect especial para ambientes
marítimos, Vitosol 200-F SV2D, (distância < 1 km da costa)

VITOSOL 100-FM

6 anos de garantia
para todos os modelos -FM
com tecnologia ThermProtect

VITOSOL 111-F
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Tecnologia solar térmica
Tecnologia solar fotovoltaica

Coletor plano
Coletor solar plano com tecnologia ThermProtect, de paragem por
temperatura, evitando o sobreaquecimento e a formação de vapor.
Para montagem horizontal ou vertical em telhados planos ou inclinados:
Modelo SV1F/SH1F
Superfície de absorção: 2,3 m2
Sem necessidade de instalar aerotermos
Também disponível modelo sem ThermProtect especial para ambientes
marítimos, Vitosol 100-F SV1B / SH1B (distância < 1 km de la costa)

Coletor de tubos de vácuo
De acordo com o princípio Heatpipe, modelo SP3C, com tecnologia ThermProtect, de paragem por temperatura, para o controlo de
sobreaquecimento e formação de vapor.
Para montagem horizontal e vertical sobre telhados planos ou inclinados,
fachadas e estruturas de apoio
Superfície de absorção: 1,26 / 1,51 / 3,03 m2
Principais características:
- Versatilidade de instalação
- Elevado vácuo
- Tubos orientáveis (rotação do tubo até 25º)
- Mínima manutenção
- Perfeita integração arquitetónica
- Sem necessidade de instalar aerotermos

VITOSOL 200-TM

ThermProtect
Novidade para painéis
solares de tubos de vácuo

Coletor de tubo de vácuo
De acordo com o princípio Heatpipe, modelo SPEA, com tecnologia
ThermProtect, de paragem por temperatura.
Para montagem horizontal e vertical sobre telhados planos
Superfície de absorção: 1,63 e 3,26 m2
Principais características:
- Elevado vácuo
- Tubos orientáveis (rotação do tubo até 45º)
- Mínima manutenção

Sistema solar por termossifão com coletor plano e depósito
acumulador para a produção de A.Q.S.
Para montagem sobre telhados planos ou inclinados
Modelo TS1
Superfície de absorção - Capacidade do depósito acumulador:
2,0 m2 - 150 litros
2,3 m2 - 200 litros
4,0 m2 - 300 litros

Módulos fotovoltaicos
VITOSOL 141-FM

6 anos de garantia
para todos os modelos -FM
com tecnologia ThermProtect

Pack solar para produção de A.Q.S. com depósito acumulador
bivalente de A.Q.S. , Solar-Divicon, controlador de energia solar,
2 coletores de energia solar e acessórios.
Vitocell 100-B/-W, modelo CVBA
Depósito acumulador de A.Q.S. vertical em aço com esmalte Ceraprotect. Solar-Divicon prémontado com módulo de regulação de energia
solar (modelo SM1) ou Vitosolic 100 (modelo SD1) incluído.
Vitosol 100-FM, modelo SVKF
Colectores planos otimizados (superfície de absorção total: 4,36 m2) com
revestimento seletivo ThermProtect que evita o sobreaquecimento e a
formação de vapor, para montagem vertical sobre telhados
Sem necessidade de instalar aerotermos

VITOVOLT 300

Módulos fotovoltaicos mono e policristalinos
Potência: desde 270 Wp
Design universal para montagem vertical ou horizontal em telhados,
fachadas ou sobre estruturas de apoio
Garantia Viessmann

Tecnologia de acumulação

Depósitos acumuladores monovalentes de A.Q.S.
VITOCELL 300-V

Depósito acumulador de A.Q.S. vertical em aço inoxidável de alta liga
Modelo EVIA-A

Depósitos acumuladores bivalentes de A.Q.S.
VITOCELL 300-B

VITOCELL 100-V

Depósito acumulador de A.Q.S. vertical em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Modelo CVAA-A
Capacidade do depósito acumulador: 160, 200 litros
Classe de eficiência energética A
Modelo CVAA
Capacidade do depósito acumulador: 300, 750 e 950 litros
Classe de eficiência energética: B
Modelo CVA
Capacidade do depósito acumulador: 160, 200 e 500 litros
Classe de eficiência energética: B (160, 200 e 500 litros)
160, 200 e 300 litros, também disponível na cor branca

VITOCELL 100-B

Depósito acumulador de A.Q.S. bivalente em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Modelo CVBB
Capacidade do depósito acumulador: 300 litros
Classe de eficiência energética B
Modelo CVB
Capacidade do depósito acumulador: 400, 500 litros
Classe de eficiência energética B
300 e 400 litros, também disponível na cor branca

VITOCELL 100-B

Depósito acumulador de A.Q.S. bivalente em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Com módulo de regulação solar, modelo SM1 para a gestão do sistema
através do controlador Vitotronic ou com Vitosolic 100 (modelo SD1)
Modelo CVBA
Capacidade do depósito acumulador: 300, 400 e 500 litros
Classe de eficiência energética: C (para 300 litros e B para 400 e 500
litros) 300 litros, também disponível na cor branca

Depósito acumulador de A.Q.S. vertical em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Para a produção de A.Q.S. em combinação com bombas de calor até
16 kW
Modelo CVW

VITOCELL 100-U

Depósito acumulador de A.Q.S. bivalente em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Com módulo de regulação solar, modelo SM1 para a gestão do sistema
através do controlador Vitotronic ou com Vitosolic 100 (modelo SD1)
Modelo CVUB
Capacidade do depósito acumulador: 300 litros
Classe de eficiência energética: B
Também disponível na cor branca

VITOCEL 100-W

Depósito acumulador de A.Q.S. bivalente em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Com módulo de regulação solar, modelo SM1 para a gestão do sistema
através do controlador Vitotronic, com quadro de comandos energético
Modelo CVUC-A

Capacidade do depósito acumulador: 390 litros
Classe de eficiência energética: B

VITOCELL 100-W

Depósito acumulador de A.Q.S. vertical em aço com camada de
esmalte Ceraprotect
Modelo CUGA-A
Capacidade do depósito acumulador: 120, 150 litros
Classe de eficiência energética: A
Modelo CUGA
Capacidade do depósito acumulador: 120, 150 litros
Classe de eficiência energética: B

Depósito acumulador de A.Q.S. bivalente em aço inoxidável de alta liga
Modelo EVBA-A
Capacidade do depósito acumulador: 300, 500 litros
Classe de eficiência energética: A

Capacidade do depósito acumulador: 160, 200, 300, 500 litros
Classe de eficiência energética: A
160, 200 e 300 litros, também disponível na cor branca

VITOCELL 100-V
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Tecnologia de acumulação

Capacidade do depósito acumulador: 300 litros
Classe de eficiência energética: A

Tecnologia de acumulação

Depósitos de compensação de água de aquecimento (inércia)
VITOCELL 160-E

Depósito de compensação para a acumulação de água de
aquecimento em combinação com sistemas solares, bombas
de calor e caldeiras de biomassa
Com dispositivo de carga estratificada
Modelo SESB

Depósito de inércia de água de aquecimento com produção de A.Q.S.
VITOCELL 360-M

Depósito de compensação para a acumulação de água de
aquecimento em combinação com sistemas solares, bombas
de calor e caldeiras de biomassa
Modelo SEIA (com Solar-Divicon)
Capacidade do depósito acumulador: 400 litros
Classe de eficiência energética: B

Depósito de compensação de água de aquecimento polivalente com
dispositivo de carga estratificada, produção de A.Q.S. integrada,
serpentina montada para conexão com coletores solares e
opcionalmente Solar-Divicon.
Modelo SVSB
Capacidade do depósito acumulador: 750, 950 litros

Capacidade do depósito acumulador: 750 e 950 litros

VITOCELL 140-E
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Tecnologia de acumulação

VITOCELL 340-M

Depósito de compensação de água de aquecimento polivalente com
dispositivo de carga estratificada, produção de A.Q.S. integrada e
opcionalmente Solar-Divicon
Modelo SVKC (com serpentina para conexão coletores solares)
Capacidade do depósito acumulador: 750 e 950 litros

Modelo SEIC
Capacidade do depósito acumulador: 600, 750 e 950 litros

VITOCELL 100-E

Depósito de compensação para a acumulação de água de
aquecimento em combinação com sistemas solares, bombas
de calor e caldeiras de biomassa
Modelo SVPA
Capacidade do depósito acumulador: 400 litros
Classe de eficiência energética: B
Modelo SVPB
Capacidade do depósito acumulador: 600, 750, 950, 1500 e
2000 litros

VITOCELL 100-E

Depósito de compensação para a acumulação de água de
aquecimento em combinação com bombas de calor até 17 kW
Modelo SVW
Capacidade do depósito acumulador: 200 litros
Classe de eficiência energética: B
Também disponível na cor branca

VITOCELL 100-E

Depósito de compensação para a acumulação de água de
aquecimento em combinação com bombas de calor até 17 kW
Modelo SVPA
Capacidade do depósito acumulador: 400 litros
Classe de eficiência energética: B
Também disponível na cor branca

Depósito acumulador para instalações de produção de A.Q.S com sistema de carga
VITOCELL 100-L

Depósito acumulador para instalações de produção de A.Q.S. de
acordo com o sistema de carga do acumulador
Modelo CVL
Capacidade do depósito acumulador: 500 litros
Classe de eficiência energética: B
Modelo CVLA
Capacidade do depósito acumulador: 750, 950 litros

Tecnologia de água quente de baja pressão, de 2,1 a 20 MW
Tecnologia de água sobreaquecida, 2,3 a 16 MW
Tecnologia de recuperação

Gerador de água quente de baixa pressão
VITOMAX 300-LW

Caldeira a gasóleo/gás de baixa pressão
Modelo Low-NOx

Tecnologia de vapor de baixa pressão, 0,26 a 2,2 t/h
Tecnologia de vapor de alta pressão, 0,5 a 30,0 t/h

Gerador de vapor de baixa pressão
VITOPLEX 100-LS

Temperatura de impulsão admissível até 110 °C (120 °C sob consulta)
Modelo M82A: 2,1 – 6 MW
Modelo M84A: 8 – 20 MW
Pressão de serviço admissível: 6, 10, 16 bar
Rendimento: 92 %

VITOMAX 200-LW

Caldeira a gasóleo/gás de baixa pressão
Temperatura de impulsão admissível até 110 °C (120 °C sob consulta)
Modelo M62C: 2,3 – 8,8 MW
Pressão de serviço admissível: 6, 10, 16 bar
Modelo M64A: 8 – 20 MW
Pressão de serviço admissível: 6, 10, 16 bar
Rendimento: 92 %

Gerador de vapor de baixa pressão
Modelo SXD: 0,26 – 2,2 t/h
Pressão de serviço admissível: 0,5 – 1 bar
Rendimento instantâneo: 91 %

Gerador de vapor de alta pressão
VITOMAX 200-HS

Gerador de vapor de alta pressão com ECO integrado
Modelo 73B: 0,5 – 4 t/h
Modelo 75B: 5 – 30 t/h
Pressão de serviço admissível: hasta 30 bar
Rendimento instantâneo: até 96 %

Caldeira de água sobreaquecida
VITOMAX HW

Caldeira de água sobreaquecida de alta pressão
Temperatura de impulsão admissível: até 145/150 °C
Modelo M70A: 0,35 – 2,6 MW
Modelo M72B: 2,3 – 8,8 MW
Modelo M74A: 8,0 – 16,5 MW
Modelo M92A: 2,1 – 6,0 MW
Modelo M94A: 8,0 – 20,0 MW
Modelo M96A: 3,5 – 16,0 MW
Pressão de serviço admissível: 6, 10, 16, 20 bar
Rendimento: 96 % (com permutador gases de escape/água)

Permutador de calor gases de escape/água
VITOTRANS 300

Permutador de calor gases de escape/água
Em aço inoxidável, para funcionamento a gás ou gasóleo para
caldeiras desde 405 a 6000 kW

Caldeira de recuperação
VITOMAX 200-RW
VITOMAX 200-RS

Caldeira de recuperação para água quente
Caldeira de recuperação para vapor

VITOTRANS 200

Permutador de calor com radiador de tubos Turbotec em aço
inoxidável de alta liga
Modelo WTT
Para o aquecimento de A.Q.S. e água de piscinas
Modelo WTD
Para aquecimento por vapor
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Conectividade

ViCare App – gestão remota de aquecimento*
A ViCare App oferece novas possibilidades de
regulação de aquecimento através da Internet.
Interface gráfica simples ViCare permite a
regulação do aquecimento de modo completamente intuitivo.
Poupança automática de energia
O sistema está concebido para a regulação de
um circuito de aquecimento. A temperatura
ambiente desejada é selecionada com um
mero deslizar do dedo e teclar se desejar alterar o funcionamento para o modo Confort ou
modo Festa („calor durante muito tempo“).
Sempre que sair de casa, pode ativar o modo
„Fora de casa“, que reduz a temperatura da
instalação de aquecimento e poupa energia.
Se assim o desejar, pode programar vários
horários de aquecimento para cada dia.
Saberá apreciar o assistente de programação
pela sua simplicidade. Um botão independente do ecrã de início apresenta adicionalmente
inúmeros conselhos para poupar energia.

Num só ecrã pode visualizar o estado de
funcionamento de toda a instalação, graças
a um sistema de semáforo: verde para funcionamento correto, amarelo para pendente
de manutenção e vermelho, que indicará de
imediato o contacto do técnico especialista.
Para tal, basta simplesmente colocar os dados
de contato da empresa instaladora.
Módulo WLAN Vitoconnect 100
O módulo WLAN Vitoconnect 100 é a interface entre a caldeira e ViCare. Liga-se diretamente por cabo ao controlador Vitotronic. A
fonte de alimentação externa para o fornecimento elétrico está incluído no volume de
fornecimento. O adaptador, com um tamanho
de apenas dez centímetros, está pensado
para instalação na parede.

Vitoconnect 100 com conexões
para fonte de alimentação externa
(esquerda) e para transmissão de
dados

* App disponível para Portugal no final de
2018

ViCare – a app para gerir o aquecimento
desde o seu telemóvel (disponível no final
de 2018)

3 anos de garantia*
pela ligação do equipamento
com ViCareApp

* consultar as condições em
www.viessmann.pt

Vitoguide
ViCare e Vitoconnect 100 –
ligação online do sistema de aquecimento

Vitoconnect 100

ViCare

Segurança

Reduzir custos

Sem preocupações

 Comprove de forma rápida que
tudo está a verde
 A amarelo informa que existe
manutenção pendente
 A vermelho apresenta os dados
de contactos do técnico especialista

 Utilização simples e cómoda da
instalação de aquecimento
 Programar vários horários de
aquecimento e reduzir automaticamente o gasto energético
 Ajustar funções básicas com
apenas o premir de um botão do
seu smartphone

 Simplesmente escolher um
especialista
 Ajuda rápida e eficaz. O especialista proporcionará as informações
mais importantes
 Pack completo sem preocupações quanto a segurança e
manutenção
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann é um dos fabricantes líderes a
nível internacional de sistemas inteligentes,
confortáveis e eficientes para aquecimento,
climatização/ventilação, refrigeração e fornecimento elétrico descentralizado.

As ações correspondentes traduzem-se
fundamentalmente na proteção do clima e
do ambiente, bem como a gestão eficiente
dos recursos numa empresa com 12.000
funcionários a nível mundial.

Como quarta geração de uma empresa familiar independente, a Viessmann oferece há
décadas sistemas de aquecimento especialmente eficientes e pouco poluentes.

Um exemplo de melhores práticas
Com um projeto estratégico „Eficiência Plus“
aplicado na sua própria sede em Allendorf/
Eder (Alemanha), que é possível alcançar
atualmente com tecnologia disponível os
objetivos políticos sobre a energia e o
ambiente fixados na realidade para 2050. Os
resultados falam por si:

Uma marca forte de confiança
O logo da Viessmann junto com o slogan
„climate of innovation“ é reconhecido mundialmente e representa, por um lado, a cultura
de inovação do grupo e uma promessa de alta
eficiência e qualidade, por outro. Além disso,
implica uma responsabilidade assumida de
proteção do ambiente.
Sustentabilidade
Assumir responsabilidade significa para a
Viessmann uma atitude sustentável, em que
os âmbitos da ecologia, economia e responsabilidade social harmonizam-se de maneira
que as decisões de hoje não comprometam o
futuro das gerações vindouras.

ao longo de todo o processo de
produção e na cadeia de valor, a
Viessmann obteve em 2013 na Alemanha o prémio de sustentabilidade
na categoria de „Utilização eficiente
de recursos“.

 Aumento do rácio de energias renováveis
até 60%
 Diminuição das emissões de CO2 em 80%
O objetivo a longo prazo é cobrir toda a necessidade energética da empresa de maneira
sustentável e autónoma.
Prémio Eficiência Energética

Grupo Viessmann
A empresa
 Ano de fundação: 1917
 Funcionários:: 12000
 Faturação: 2.250 milhões de euros
 Exportação: 54%
 23 fábricas em 12 países
 Atividades comerciais em 74 países
 120 delegações em todo o mundo

Pelas medidas implementadas

Catálogo de produto Viessmann para todas as fontes de energia e rendimentos
 Caldeiras a gás ou gasóleo
 Sistemas híbridos
 Bombas de calor
 Tecnologia de combustão de lenha
 Centrais de geração de biogás
 Centrais de tratamento de biogás
 Tecnologia solar térmica
 Tecnologia solar fotovoltaica
 Acessórios
 Sistemas de frio

Viessmann, S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel.: (+34) 902 399 299
E-mail: info@viessmann.pt
www.viessmann.pt
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