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Kylmähuoneet
Kaupan, ravintola-alan ja teollisuuden vaatimusten mukaisissa Viessmann-kylmä- ja pakastehuoneissa vakuuttavat toimiva tekniikka, energiatehokkuus, tavallista paremmat hygieniaominaisuudet sekä helppokäyttöisyys.
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TECTO-kylmä- ja pakastehuoneet

TECTO-kylmähuoneet

Tehokkaat ja toimivat Viessmannin kylmäja pakastehuoneet ovat korvaamaton apu
elintarviketuotannossa, supermarketeissa ja
muissa myymälöissä, kuljetusvälineissä sekä
hotelli- ja ravintola-alalla. Viessmannin innovatiivisista laatutuotteista on tullut osa myös
lääketeollisuuden, sairaaloiden, rikostekniikan,
patologian, öljyteollisuuden ja synteettisen
raaka-ainetuotannon arkea.

Kaupan ja teollisuuden vaatimusten mukaisissa Viessmann-kylmä- ja pakastehuoneissa
vaikutuksen tekevät kestävyys, tavallista
paremmat hygieniaominaisuudet ja helppokäyttöisyys.
Viessmann on luotettavuuden tae ja merkki
huipputason tekniikan ja hygienian takana.
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Edut lyhyesti
n Käyttölämpötila-alue -50 ... +60 °C
n 80–150 mm paksu lämpöeristys
n Epäkeskokiristimin toimiva pika-asennusjärjestelmä
n Helppo laajentaa ja asentaa uudelleen
n TECTO Special -tuotteissa ehdottoman hygieeninen seinän ja pohjan yhtymäkohdan
kulmapyöristys
n Ihanteellinen eristys ja vähäinen virrankulutus mittatarkan valmistuksen ansiosta
n Pitkä käyttöikä
n Jatkuva käyttövarmuus
n Yhteensopiva järjestelmäsuunnittelu
Viessmann-kylmäkoneikkojen kanssa
n Kattava palvelutarjonta
n Joustavat ratkaisut eri käyttökohteisiin
n Silikoniton saumaus
n Jauhemaalattu, pitkäkestoisesti antimikrobinen pinta

Reppumallinen EVO-COOL®-koneikko

Ergonominen ovenkahva

Käyttötaulu on toimiva ja selkeä

Avautuva oven sarana

Kylmää mittojen mukaan

Kylmä- ja pakastehuoneiden mittataulukko
Tyyppi

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

Compact

Compact

Standard

Standard

Special

Standard

Standard

80

100

WL 80

WL 100

100

120

150

Vakiohuoneiden mitat*
Leveys

mm

1800 – 3600

1800 – 3600

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1500 – 6000

1500 – 6000

Syvyys

mm

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

1200 – 6000

Ulkokorkeus lattia mukaan lukien

mm

2110

2150

2110

2150

2150

2490

2550

Leveys

mm

900

900

800

800

800

800

800

Korkeus

mm

1800

1800

1800

1800

1800

2000

2000

mm

2410

2450

2410

2450

2450

mm

900

900

800

800

800

mm

2000

2000

2000

2000

2000

mm

2710

2750

2750

mm

800

800

800

mm

2000

2000

2000

Vakio-oven mitat

* 300 ja 100 mm:n välein, räätälöidyt tai ilmoitettua suuremmat huonemitat tilauksesta
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80 m

m
100 m

m
120 m

m
150 m

m

Kylmähuoneiden seinämäpaksuus

Tekniset tiedot
Tyyppi

Seinämäpaksuus
Suositeltava lämpötilaero
VDI 2055 -määräyksen mukaan (∆T kelvineinä)
Lämpötila-alue

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

TECTO

Compact

Compact

Standard

Standard

Special

Standard

Standard

80

100

WL 80

WL 100

100

120

150

mm

80

100

80

100

100

120

150

K

38

45

38

45

45

56

70

°C

+2 ... +60

–25 ... +60

–20 ... +60

–25 ... +60

–25 ... +60

–30 ... +60

–50 ... +60

0,25

0,20

0,25

0,20

0,20*

0,17

0,14

U-arvot (W/m2 K) DIN EN 13165 -standardin
mukaan
* Ei koske lattiaelementtejä

Muita lattiavaihtoehtoja
tuotevalikoiman mukaan

Rakennusaineluokitus
B1 (DIN 4 102 / osa 1)

–

–

–

–

TECTO Standard WL 100

–

TECTO Special 100
TECTO Standard 120

–

–

TECTO Standard 150

–

–

kyllä

lisävaruste

– ei saatavana

100 kp KE11 lattia

–

–

TECTO Standard WL 80

LED-valo
(ovenpielessä)

–

TECTO Compact 100

Magneettinen
tiivistekehys

–

Ovikehikon ja paineentasausventtiilin
lämmitys

–

Paineentasausventtiili

–

–

Lämpömittari

–

TECTO Compact 80

Merkkivalollinen
valonkatkaisin

Pohjan / seinän
kulmapyöristys

–

TECTOseinissä saumattomat
yliviennit

TECTOlattianrajan saumattomat
yliviennit

Ominaisuudet

Täydellistä järjestelmäsuunnittelua

Erilaiset käyttötarpeet edellyttävät monesti
paljon yksilöllistä suunnittelua ja räätälöintiä.
Viessmannin optimoitu rakenne 300 ja 100
mm:n välein (150 mm väliseinissä) helpottaa
huoneiden asentamista mitä monimuotoisimpiin tiloihin.

Hyvä lämpöeristys säästää kustannuksia,
ja laitteissamme eristystehtävän hoitaa
moitteettomasti polyuretaanivaahtokerros.
Polyuretaanin lämmönjohtavuus on tämänhetkisten eristeiden joukossa kaikkein alhaisin (<
0,25 W/m2 K +10 °C:n keskilämpötilassa).
Polyuretaanivaahto ei homehdu, siitä ei aiheudu
toksisia kaasupäästöjä, ja se on hajutonta. Polyuretaanivaahtoa voidaan hyödyntää erittäin
täsmällisesti ja mittatarkasti eri työvaiheissa.
Siksi Viessmann-kylmähuoneiden etuja ovat
äärimmäinen mittatarkkuus, vakaus, keveys ja
asennuksen helppous.
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Kylmähuone-elementtien liittäminen
Kylmähuoneiden elementit (lattiat, seinät ja
katot) kootaan itsekeskittyvien ponttiliitosten
avulla. Elementteihin on eristevaahdon sisään
upotettu epäkeskokiristimet muovikuorineen
ja korroosionkestävine kiinnityshakoineen.
Kiristimiä on helppo käyttää sisältäpäin, joten
kylmähuoneen ulkopuolella ei tarvitse olla
tyhjää tilaa asennustöitä varten.
Viessmann-kattoelementit
Viessmann-kattoelementit täydentävät
TECTO Standard- ja TECTO Special -tuotesarjojen erinomaisia seinäelementtejä. Nekin on
helppo ja nopea asentaa kätevien
ponttiliitosten ansiota.
Kun asennuspaikassa huolehditaan riittävästä
jäykistämisestä ja staattisesta tukemisesta,
Viessmann-kattoelementit soveltuvat mainiosti esimerkiksi lihakoukkujen ja ruhoratojen
kiinnitykseen tai Viessmann-kattokoneikkojen
asennukseen.

Epäkeskokiristin

Kattoelementtien vapaa enimmäiskantavuus
ilman ylimääräistä tukea on kuusi metriä
TECTO-malleissa WL80, WL100, 120 ja 150.
Tätä suuremmat kantavuusvälit tai jaetut
kattoelementit edellyttävät erityisiä kannatin- tai ripustusrakenteita. Ne suunnitellaan
ja valmistetaan vaatimusten mukaisesti.
Erityisen hyvin tehtävään soveltuvat kahdesta
C-proﬁilisesta teräsputkesta koottavat, itsekantavat tai ripustettavat palkit. Niiden avulla
kantavuusväliä voidaan pidentää kuudesta
metristä miltei loputtomiin, jos ne kiinnitetään
kiinteistön kattoon tai teräsrakenteeseen. Jos
palkkeja ei voi kiinnittää kiinteistön rakenteisiin, kantavuusväliä voi pidentää itsekantavia
ristikkopalkkeja käyttämällä.

Joustava ja mittatarkka

Katto lattiana -järjestelmä
Jos lämpöeristysvaatimukset ovat erittäin
tiukat ja kylmätilaan on päästävä ajamaan
ilman kynnystä (esimerkiksi pakkasvarastossa), Viessmannin vankkarakenteiset kattoelementit soveltuvat käytettäväksi myös lattiassa
tehokkaana lämpöeristeenä. Kiinteistön rakenteet on valmisteltava siten, että elementin voi
viedä lattiamateriaalin alle.

Viessmann-teräslattiat – turvaa ja mukavuutta

Ruostumaton teräslattia KR 12,
ympyräkuvioitu, ristiinkiillotettu

Viessmann-kylmähuoneet täyttävät ruostumattomasta 1.4301-teräksestä (vaihtoehtoisesti 1.4571-teräksestä) valmistettujen lattioiden
ansiosta tiukimmatkin hygieniavaatimukset.
Viessmannin ruostumattomat teräslattiat
liittyvät toisiinsa saumattomasti.
Kartiokuvioitu ruostumaton
teräslattia

Ympyräkuvioitu ruostumaton
teräslattia

Pitävä lattian kuviointi
Levyjen monisuuntainen, sertiﬁoitu luistamattomuus on taattu Viessmannin oman
kuviointimenetelmän ansiosta. Se tekee
ruostumattomista Viessmann-lattioista erityisen turvallisia. Ruostumattomat Viessmannteräslattiat sopivat moniin eri käyttökohteisiin.
Saatavana on ympyrä- ja kartiokuvioituja sekä
sileitä malleja.

Tyyppi

Hyvä lattian kuormitettavuus
Laadukkaan ruostumattoman teräsmateriaalin
ansiosta Viessmann-kylmähuoneiden lattiat
kestävät kuormitusta erittäin hyvin. Sallitun
pyöräkuormituksen rajoissa niillä voi liikkua
mukavasti ja tärinättömästi myös pienillä
pyörillä.
Kylmähuoneet ilman lattiaelementtejä
Jos kylmähuone toimitetaan ilman ruostumatonta teräslattiaa, seinäelementit kiinnitetään
ruuveilla kiinteistön lattiaan muovista tai
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen
U-proﬁilien avulla.

KR 09

G 36

KR 11

KE 11

KR 12

Malli

Ympyräkuvioitu

Sileä

Ympyräkuvioitu

Kartiokuvioitu

Ympyräkuvioitu

Pyöräkuorma enint.* KP/pyörä

100 | 200 | 400

100 | 200 | 400

100 | 200 | 400

100

100 | 200 | 400

Luokka**

R 09

R 10

R 11

R 11

R 12

Sileä ruostumaton teräslattia

Pinta

Kiillottamaton

Pitkittäiskiillo-

Pitkittäiskiillo-

tettu

tettu

Pitkittäiskiillotettu/
kiillottamaton

* Kuormapinta > 4 cm2 /pyörä
** Liukastumisenestoluokka (Berufsgenossenschaft Deutschland).
Muut lattiatyypit tilauksesta. Kaikki lattiamallit voidaan haluttaessa toimittaa myös hitsattuina.

Ristiinkiillotettu

TECTO-mallit

Tecto Standard ja Compact -mallit
Seinämäpaksuus 80, 100 mm (TECTO
Compact), 120, 150 mm (TECTO Standard)
Tecto Standard ja Compact täyttävät kaikki
laatuvaatimukset, joita tuotteiden hygieeniselle ja itiöttömälle kylmäsäilytykselle asetetaan. TECTO Standard ja Compact -kylmä- ja
pakastehuoneiden seinät on liitetty suoraan
lämpöä eristävään, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun lattiaan.
TECTO Standard WL -malli
Seinämäpaksuus 80 tai 100 mm
TECTO-yliviennin ansiosta seinien rajakohdassa ei ole saumoja. Seinien saumattomat
yliviennit estävät lian tarttumisen ja veden
jäämisen seiniin.

TECTO Standard ja Compact -malli, jossa on
kartiokuvioitu ruostumaton teräslattia

TECTO Special -malli
Seinämäpaksuus 100 mm
TECTO Special -mallissa lämpöeristetyn,
ruostumattoman teräslattian ja kylmähuoneen
seinien yhtymäkohdan kulmapyöristys on
suuri eli hygieeninen. Myös lattian kulmat
on pyöristetty ja lattiapintojen liitokset viety
saumattomasti ja portaattomasti seinien alle.
Tämä estää lian tarttumisen pitkäkestoisesti.
Kylmähuoneen seinissä ei ylivientien ansiosta
ole rakoja, ja ne on korotettu lattian kulmapyöristyksen päälle. Rakenne estää pesuveden
ja jäähdytyksessä muodostuvan kosteuden
tunkeutumisen lattian ja seinän väliin. Etenkin
saumoissa ja nurkissa viihtyvien itiöiden muodostuminen estyy tehokkaasti. Lisäksi koko
kylmähuoneen ympäri kulkeva kulmapyöristys
helpottaa hygieenisesti moitteetonta puhdistamista. Seinäelementeissä on saumattomat
TECTO-yliviennit.
Kylmähuoneen seinien kulmissa on kylmätilan
sisäpuolella suurennettu kulmapyöristys.

TECTO Special -malli, jossa on
ympyräkuvioitu ruostumaton teräslattia

Laadukasta TECTO-tuotevalikoimaa täydentävät erikoismallit, kuten USPH-standardin
mukaiset laivahuoneet.
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Hygieniset materiaalit ja pintakäsittely

Viessmann-jauhemaalauslinja

Raekiillotettu

Viivoitettu

Nahkakuvioitu

Ruutukuvioitu

Antimikrobinen pinta
Viessmannin kerroselementtien pinnat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa
on valkoinen (RAL-sävy 9016), pitkäkestoisesti
antimikrobinen jauhemaalattu pinta. Se estää
mahdollisesti haitallisten bakteerien siirtymisen ja leviämisen. Maalipinta täyttää kaikki
elintarvikekäyttöä koskevien standardien ja
säädösten vaatimukset, joten se tarjoaa hygieniahyötyä elintarvikkeiden ja muiden helposti
pilaantuvien aineiden säilytykseen. (Saksan
elintarviketarkastajien liitto BVLK e.V:n suosittelema).

Antimikrobisen jauhemaalatun pinnan ohella
saatavana on monia ruostumattomia teräspintavaihtoehtoja erilaisin pintakuvioinnein.
Viessmannin käyttämä vakioteräs on 1.4301,
mutta myös 1.4571- ja 1.4509-teräslaadut
ovat saatavana.
Muut mallit tilauksesta.
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Viessmann-ovet

Kylmähuoneen saranaovi

Viessmannin ovivalikoima sisältää toistatuhatta erilaista kylmä- ja pakastetilojen ovi-vaihtoehtoa. Vakio-ovien pinnat ovat jauhemaalattua
teräslevyä, mutta lisävarusteena on saatavana
monia erilaisia ruostumattomia teräspintoja.

Saranaovi

Liukuovi

Lasiovi

Oviluukut

Kylmä- ja pakastekoneikot

Reppumalliset Viessmann-koneikot
Viessmannin ”reppumalliset” EVO-COOL®koneikot on tarkoitettu kylmä- ja pakastesäilytykseen (634–3 020 W), ja niitä on saatavana
13 teholuokassa. EVO-COOL®-koneikot ovat
hiljaisia ja kevyitä, ja niiden puhdistaminen on
helppoa mikrokanava-lauhduttimen ansiosta.
Sulatus tapahtuu energiatehokkaan kuumakaasusulatuksen avulla. CE-hyväksytyt koneikot
ovat eurooppastandardien mukaisia.
Viessmann-split -koneikot
Viessmannin split-koneikot soveltuvat
asennettaviksi kylmähuoneisiin tai perinteisiin kylmätiloihin. Lämmin- ja kylmäosan voi
sijoittaa jopa 15 metrin päähän toisistaan.
Koneikoissa on integroitu elektroninen ohjaus.
Kylmä- ja pakastekoneikkojen jäähdytysteho
on 900–2 765 W. Yli +3 °C:n lämpötiloissa
valittavana on sähkö- tai ilmatoiminen sulatus.
Kylmäaineena toimii R134A (pakastekoneikoissa R404A). CE-hyväksytyt koneikot ovat
eurooppastandardien mukaisia.

EVO-COOL®

Kattokoneikot
Koneikot on helppo asentaa kylmähuoneen
kattoon, sillä niiden alareuna on tasainen ja ne

Reppumallinen EVO-COOL®-koneikko

liukuvat vaivattomasti kattopintaa pitkin. Koneikoissa on integroitu elektroninen ohjaus.
Kylmätilassa useita koneikkoja voi liittää samaan väylään. Kylmä- ja pakastekoneikkojen jäähdytysteho on 800–2 600 W, ja niissä on sulatusveden haihdutus. Kylmäaineena toimii
R404A. CE-hyväksytyt koneikot ovat eurooppastandardien mukaisia.
Edut lyhyesti
n Jäähdytysteho 634–3 020 wattia
n Elektroninen tai mekaaninen ohjaus
n Laaja ympäristölämpötila-alue: +1 ...
+43 °C

Split-koneikot

Kattokoneikko

n
n
n
n
n

Vähäinen virrankulutus
Pitkä käyttöikä
Pistokeliitäntä valmiina
Lisävarusteena talvikäyttöautomatiikka
Vakiovarusteena sulatusveden haihdutusastia
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Kylmä- ja pakastekoneikkojen tehotaulukko

Reppumalliset EVO-COOL®-koneikot

Käyttöalue
Kylmätilan lämpötila-alue (°C)
Sallittu ympäristön lämpötila (°C)

Kattokoneikot

Kylmä
-5 ... +20
+1 ... +43

Pakaste
-5 ... -25
+1 ... +32

Kylmä
-5 ... +20
+1 ... +43

Pakaste
-5 ... -25
+1 ... +32

Kylmä
-5 ... +20
+2 ... +40

Pakaste
-5 ... -25
+2 ... +40

Kylmäaine

R134A

R404A

R134A

R404A

R404A

R404A

Säätötapa

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

CS 0500
CS 0900
CS 1300
CS 1500
CS 2000
CS 2500
CS 3000

FS 0900
FS 1200
FS 1400
FS 2000
FS 2500
FS 3000

CS 0900 Split
CS 1300 Split
CS 2000 Split
CS 2800 Split1

FS 0900 Split
FS 1200 Split
FS 1400 Split
FS 1800 Split1
FS 2400 Split1

CT 0900
CT 1200
CT 1500
CT 2000
CT 30001

FT 1000
FT 1200
FT 1500

634
1050
1350
1505
2035
2440
3010

940
1250
1410
1990
2490
3020

925
1300
2050
2765

900
1210
1330
1820
2450

950
1150
1450
1800
2600

800
1100
1400

Jännite (V) / vaiheluku / taajuus (Hz)

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50

Nimellisteho (W) / sulakekoko (A)

334/16
567/16
660/16
720/16
1050/16
1170/16
1300/16

820/16
1145/16
1279/16
1660/16
2043/16
2496/16

530/10
720/10
1100/10
1580/10

750/10
930/10
1440/10
1690/16
2270/16

650/16
840/16
930/16
1400/16
2000/16

1030/16
1300/16
1990/16

45,0
54,0
58,0
61,0
105,0
107,0
109,0

68,0
73,0
75,0
105,0
109,0
111,0

52,7
60,0
89,7
101,0

52,7
60,0
93,0
89,7
101,0

62,5
67,0
67,5
97,5
110,0

96,0
97,0
114,5

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

790x440x1013
790x440x1013
790x440x1013
996x640x1239
996x640x1239
996x640x1239

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420
850x600x420

370x650x890
370x650x890
370x650x890
470x827x980
470x827x980

470x827x980
470x827x980
470x827x980

Tyypit

Jäähdytysteho (W),
kun kylmätilan lämpötila on
+5 °C (CS) tai -18 °C (FS)
ja ympäristön lämpötila +32 °C

Paino (kg)

Mitat (mm)
korkeus x leveys x syvyys
Split-koneikoissa:
vain lauhdutinyksikkö (lämminosa)

1

Split-koneikot

Kompressori, jossa lämmitetty öljypohja

Hyllyjärjestelmät

Edut lyhyesti
Rega Stabio
n Norm 5 hyllyjärjestelmä ruostumattomasta

n

n
n
n

teräksestä
(materiaali 1.4301)
Norm 25 hyllyjärjestelmä ruostumattomasta teräksestä
(materiaali 1.4509)
Tiukat hygieniavaatimukset täyttävää
ruostumatonta terästä
Ruostumaton, kestävä ja helposti puhdistettava
Yksinkertainen asentaa

n Tasokuormitus jopa 1 200 kg
Hyllykuormitus jopa 150 kg
Norm 5 ja 25 Rega Stabio hyllyjärjestelmä
ruostumattomasta teräksestä

Rega Almo
n Norm 12 alumiini-/muovihyllyjärjestelmä
n Norm 20 alumiinihyllyjärjestelmä
n Kevyt ja vakaa
n Helposti puhdistettavat muovi- ja alumiinitasot
n Tasokuormitus jopa 1 200 kg
Hyllykuormitus jopa 200 kg

Norm 12 ja 20 Rega Almo
alumiini-/muovihyllyjärjestelmä

Rega Ferro
n Norm 28 muovi-/
alumiinihyllyjärjestelmä kuivavarastoihin
n Paljon käyttömahdollisuuksia tasovaihtoehtojen suuren määrän ansiosta
n Tasokuormitus jopa 600 kg
Hyllykuormitus jopa 150 kg

Norm 28 Rega Ferro -hyllyjärjestelmä kuivavarastoihin
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Viessmann-tuotteet vastaavat aina vaativimpiakin
tarpeita.

na saatavana DIN 4102 -standardin osan 1
mukainen paloturvallisuusluokka B1 (vaikeasti
syttyvä). Paloturvallisuus on osoitettu kattavissa testeissä.

kyseiset vaatimukset.
Viessmann Kühlsysteme GmbH sai BVLK
e.V:n suosituksen kylmä- ja pakastehuoneiden uudelle jauhemaalatulle antimikrobiselle
pinnalle, joka on säännönmukaisesti saatavana
tuotteisiin.
Tiukat hygieniavaatimukset täyttävä ratkaisu
on toistaiseksi alalla ainoa laatuaan, mikä on
omiaan korostamaan yrityksen innovatiivista
toimintatapaa.
Made in Germany
Viessmann-tuotteiden syntysija on Etelä-Saksan Hof. Tuotekehittäjämme, insinöörimme ja
arkkitehtimme ammentavat pitkästä kokemuksestaan ja laajasta osaamisestaan, jotta
Hoﬁsta lähtee ideoinnin, prototyyppivaiheen
ja tuotantoon siirtymisen jälkeen maailmalle
ainoastaan teknisesti valmiita ja moitteettoman laadukkaita tuotteita.

Lisäksi Viessmann Kühlsysteme GmbH:llä on
yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä (P-SAC
02/III-047), joten esimerkiksi kylmähuoneet
ja lattiaelementit täyttävät Saksan osavaltiokohtaiset rakennustapamääräykset.
Säännöllisen, pilkuntarkan ulkopuolisen
valvonnan ja omavalvonnan seurauksena
Viessmann Kühlsysteme GmbH:lle on yhtenä
kahdesta saksalaisesta valmistajasta myönnetty rakennusalan laatumerkki (Ü-merkki).
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HACCP-järjestelmän vaatimusten noudattaminen tarkastetaan säännöllisesti tiukkojen kriteerien mukaan. Viessmann-tuotteet täyttävät

Siksi Viessmann kykenee toimittamaan kattavan valikoiman myös paloturvallisia tuotteita.
Kylmä- ja pakastehuoneisiin on lisävarustee-

O

on valtionlaitos, jonka erikoisalaa on ravintolaalan elintarvikevalvonta. Erityisen tärkeä valvonnan kohde on hygienia, ja siihen liittyvien

Perusteellisesti testatut tuotteet
EM

Asiantuntijat suosittelevat
Saksan elintarviketarkastajien liitto BVLK e.V.

Yritys
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann kuuluu maailman johtaviin älykkäiden, miellyttävien ja tehokkaiden lämmitys-,
ilmastointi-, tuuletus- ja jäähdytysjärjestelmien
sekä hajautetun sähköntuotannon toimittajiin.
Perheyrityksen johdossa on nyt kolmas sukupolvi. Viessmann onkin valmistanut erityisen
tehokkaita ja vähäpäästöisiä lämmitysjärjestelmiään jo vuosikymmeniä.
Luottamusta herättävä merkki
Tavaramerkin yhteydessä esiintyvä yrityksen
tunnuslause tunnetaan kaikkialla maailmassa.
”Climate of innovation” – innovatiivinen ilmasto – toimii kolmella tasolla: se on tunnustus
innovaatiokulttuuria kohtaan, lupaus tuotteiden hyödyllisyydestä ja sitoumus ilmastonsuojelua kohtaan.
Kestävää toimintaa
Vastuun kantaminen merkitsee Viessmannille
sitoutumista kestävään toimintaan.
Ympäristö, talous ja yhteiskuntavastuu on
saatettava sopusointuun tavalla, joka tyydyttää

nykypäivän tarpeet pilaamatta tulevien sukupolvien elämisen edellytyksiä.
Maailmanlaajuisesti 11 400 henkilöä työllistävä yritys toimii aktiivisesti ilmaston- ja
ympäristönsuojelun sekä resurssitehokkuuden
hyväksi.
Esimerkki parhaasta käytännöstä
Viessmann on strategisella Efficiency Plus -kestävyyshankkeellaan Allendorf an der Ederin
toimipaikassa osoittanut, että Saksan hallituksen vuodelle 2050 asettamat energia- ja
ilmastopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa

n Konsernin liikevaihto: 2,1 miljardia euroa
n Toiminnoista kotimaan ulkopuolella:
55 prosenttia
n 27 tuotantoyhtiötä 11 maassa
n Myyntiyhtiöitä ja edustusta 74 maassa
n Myyntiosastoja maailmanlaajuisesti 120

nosta, tavaramerkistä ja resurssitehokkuudesta

jo nyt markkinoilta yleisesti saatavan tekniikan
avulla. Tulokset puhuvat puolestaan:
n uusiutuvan energian osuus kohosi 60 prosenttiin
n hiilidioksidipäästöt pienenivät 80 prosenttia.
Pitkän aikavälin tavoitteena on kattaa yrityksen
koko lämpöenergian tarve kestävällä omalla
tuotannolla.

Viessmann-konserni
Yrityksen perustiedot
n Perustamisvuosi: 1917
n Henkilöstömäärä: 11 400

Vuosina 2009, 2011 ja 2013
Saksan kestävyyspalkinto tuotan-

Viessmann-konsernin kattava tuotepaletti
kaikille energianlähteille ja tehoalueille
n Öljy- ja kaasukattilat
n Lämpövoima
n
n
n
n

Lämpöpumput
Puunpolttotekniikka
Biokaasun tuotantolaitokset
Biokaasun hyödyntämislaitokset

n
n
n
n

Aurinkolämpö
Aurinkosähkö
Tarvikkeet
Jäähdytysjärjestelmät

Vuoden 2010 energiatehokkuuspalkinto
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