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• dobór optymalnego urządzenia;
• najkorzystniejszą ofertę.

Propozycja Viessmann, czyli stary 
kocioł na nowy

Gdy nie ma sieci gazowej – idealnym 
rozwiązaniem pellet
Automatyczny kocioł Easypell mocy od 6 do 20 kW, 
to tanie, niezawodne i efektywne rozwiązanie, któ-
re jest idealnie zaprojektowane dla wygody indywi-
dualnych inwestorów.
Kocioł Easypell łączy wysoką wydajność i trwałość  
z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny  

Viessmann w walce ze smogiem – 
Czyste niebo nad Polską!

Polska jest obecnie jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych krajów w Unii Europejskiej. Z powodu smogu 
każdego roku umiera około 45 tysięcy osób. Najwięk-
sze zagrożenie dla zdrowia stanowi tzw. niska emisja, 
za którą odpowiadają stare stare kotły o niskiej spraw-
ności dodatkowo opalane paliwem o bardzo słabej ja-
kości. Kotły na węgiel stanowią duże obciążenie nie 
tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla fi-
nansów. Według badań GUS: 20% naszych dochodów 
jest przeznaczanych na pokrycie kosztów energii. To 
jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Również 
zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest 
dużo wyższe niż w innych europejskich krajach. Mo-
dernizacja przestarzałych systemów grzewczych i co-
raz szersze wykorzystanie OZE w budownictwie jest 
rozwiązaniem tej palącej kwestii. Jesteśmy świadomi 

zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszcze-
nie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas i na-
szych dzieci. To najwyższy czas, by zacząć działać! 
Wymieniając swój stary kocioł na nowy:
• dbasz o zdrowie swoich bliskich;
• zyskujesz bezpieczne i komfortowe ogrzewanie.
Dlaczego Viessmann?
• jesteśmy firmą z tradycjami – od 25 lat działamy na 
rynku polskim;
• posiadamy zaplecze techniczne i doradców do Two-
jej dyspozycji 24h;
• oferujemy kompleksową obsługę przez sprawdzo-
nych partnerów handlowych;
• gwarantujemy jakość, doświadczenie i dbałość  
o szczegóły.
Kontaktując się z naszymi partnerami handlowymi, 
otrzymasz:
• gwarancję kompleksowej obsługi;
• pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację;

Dla firmy Viessmann w walce o ochronę środowiska zawsze liczyły się czyny. Tak było podczas opracowywania sławetnego palnika 
MatriX gwarantującego maksymalnie niską emisję spalin, czy podczas prac nad rozwojem technologii kondensacji, później zaś 
wykorzystania technologii OZE, czy opracowywania rozwiązań opartych na kogeneracji. Viessmann zawsze też szybko reagował 
na potrzeby rynku. Dziś w dobie walki ze smogiem nie tylko stara się tak pokazać swoją ofertę, aby klient miał podane jak na 
tacy gotowe rozwiązania mogące zastąpić stary kocioł węglowy, ale też aktywnie wspomaga inwestorów w walce ze smogiem, 
informując ich w przystępny sposób o możliwościach otrzymania dotacji, a także pomagając w uzupełnianiu wniosków. To także 
ważna informacja dla instalatorów, ułatwia im bowiem przekonanie inwestorów do wymiany starych kotłów.

Viessmann – nie słowa a czyny, 
czyli aktywna walka ze smogiem

Instalator musi to wiedzieć, aby inwestor skorzystał z dotacji

Sprawdź przykładowe warunki otrzymania dotacji w Krakowie i Warszawie 
→ kliknij w wybrany obrazek

Zobacz film: Easypell – kocioł na pellet

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/walka-ze-smogiem-w-warszawie.html
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/walka-ze-smogiem-w-krakowie.html
https://www.facebook.com/ViessmannPolska/videos/vb.164402247042059/776805432468401/?type=2&theater
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lania, z maksymalną sprawnością, odpowiada cy-
lindryczny palnik MatriX, o bardzo szerokiej modu-
lacji (w kotle o mocy maks. 35 kW moc minimalna 
jest na poziomie zaledwie 1,8 kW). Kotły Vitodens 
są wyposażone w wymiennik ciepła Inox-Radial 
objęty dziesięcioletnią gwarancją. Charakteryzu-
ją się bardzo cichą pracą (np. < 38 dB(A)) i prostą 
obsługą za pomocą intuicyjnego, kolorowego wy-

i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny  
w obsłudze system centralnego ogrzewania. Zapłon, 
odpopielanie tacy palnika oraz transport pelletu 
drzewnego odbywają się automatycznie. Pellet jako 
paliwo podawany jest od dołu na tacę palnika podaj-
nikiem ślimakowym, który jest napędzany silnikiem 
elektryczny. Na tacy następuje pierwszy etap spala-
nia paliwa, podczas którego powstaje palny gaz, który 
następnie po wymieszaniu z tlenem zostaje spalony 
w rurze ze stali nierdzewnej położonej powyżej tacy.
Mieszanina gazu spala się w temperaturze ok. 800°C. 
Gorące spaliny przepływają następnie przez wymien-
nik ciepła, oddając energię wodzie grzewczej. Część 
spalin jest zawracana do procesu spalania, a reszta 
jest odprowadzana przez wentylator do komina.
Szeroki zakres modulacji mocy kotła (od 30% do 
100% mocy) gwarantuje najwyższą efektywność wy-
twarzania ciepła. W przypadku braku zapotrzebowa-
nia na ciepło, kocioł wyłącza się całkowicie.
Cechy, za które inwestorzy cenią kocioł Easypell:
• półautomatyczny system oczyszczania
• automatyczne odpopielanie tacy palnika
• automatyczne rozpalanie

• atestowane zabezpieczenie przeciwpożarowe
• podnoszenie temperatury powrotu w wyposaże-
niu seryjnym
• automatyczne rozpoznawanie paliwa

Gdy jest sieć gazowa gazowa – szeroki wybór 
kotłów z rodziny Vitodens
Rodzina kotłów kondensacyjnych Vitodens zapew-
nia możliwość wyboru urządzenia grzewczego od wi-
szących jedno- i dwufunkcyjnych, po stojące z wbu-
dowanymi zasobnikami zarówno z wężownicą, jak  
i zasobnikami ładowanymi warstwowo. 
Wiele kotłów z rodziny Vitodens jest idealnych do za-
stąpienia starych kotłów, dzięki kompaktowym wy-
miarom i miejscu na adaptery do starych przyłączy. 
Istnieje też możliwość zabudowy po bokach – nie-
potrzebne są boczne odstępy do prac serwisowych. 
To co jest wspólne dla tej rodziny to m.in. obudo-
wa BoxDesign, zapewniająca niższy hałas oraz lep-
szy dostęp do komponentów. 
Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy 
po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie kotłów  
w przestrzeni mieszkalnej. Za wysoką jakość spa-

Vitodens

Easypell

System ECO w kotłach Easypell – efektywna 
kontrola i optymalizacja spalania poprzez czujnik 
temperatury płomienia i pomiar podciśnienia. 
Kontrola komory spalania czujnikiem temperatury 
w samej komorze umożliwia optymalne i szybkie 
dopasowywanie spalania do zmiennej jakości paliwa

http://www.instalreporter.pl
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świetlacza dotykowego (opcjonalnie za pomocą 
termostatu pokojowego oraz przez smartfony).
Kotły z rodziny Vitodens przystosowane są zarów-
no do pracy z indywidualnym, jak i zbiorczym (wie-
lokotłowym) systemem spalinowym (powietrzno/
spalinowym).

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, 
faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, 
infolinia serwisowa: 
801 0 801 24
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Darmowe szkolenia dla uczestników Programu Instalator

Viessmann wszystkim instalatorom uczestniczą-
cym w Programie Instalator proponuje cykl szko-
leń pod hasłem „Temat Miesiąca”. „Tematy Mie-
siąca” są przygotowywane na podstawie ankiety 
przeprowadzonej wśród instalatorów, w której 
proszeni zostali o podanie zagadnień, w jakich 
chcieliby się doszkalać. Wspólnie z działem Aka-
demii Viessmann przygotowywana jest prezen-
tacja, która jest publikowana w ostatnim tygo-
dniu miesiąca.
O nowym materiale instalatorzy są informowa-
ni mailowo.

Co otrzymujesz?
• Szkolenia z nowego cyklu „Temat Miesiąca”. 
Wybór tematów należy do uczestników Progra-
mu Instalator – Ty również masz wpływ na to, 

co pojawi się w kolejnej prezentacji.
• Artykuły przygotowane przez specjalistów Vies-
smann. To seria ważnych, praktycznych opraco-
wań o najważniejszych nowościach, trendach, 
przygotowanych przez najlepszych specjalistów 
z działu szkoleń.
• Webinary szkoleniowe. Prowadzone przez spe-
cjalistów firmy Viessmann.

Gdzie pojawiają się nowe materiały?
W zakładce „ABC Instalatora”. 
Wejdź na stronę www.programinstalator.pl 

Dostępne prezentacje szkoleniowe:
- Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej 
Vitocal 161-A.
- Vitodens 200 B2HB – charakterystyka urządze-
nia i przegląd zalet
- Vitoconnect 100 typ OPTO 1 – komunikacja  
z kotłem
- EasyPell – nowoczesny kocioł pelletowy

Kolejne tematy w przygotowywaniu.
Najbliższy będzie dostępny już 28.02.2017.

Szkolenia dostępne są TYLKO dla Instalato-
rów Viessmann. 
Pobierz przykładową prezentację

Pierwszy raz w 20-letniej działalności firma KlIMA-THERM 
zmienia logo, podkreślając w ten sposób przełomowe 
zmiany, które dokonały się w jej historii.
Firma KlIMA-THERM wdraża nowe logo w momencie 
dla siebie przełomowym, wieńcząc proces biznesowej 
przemiany dokonanej na przestrzeni minionych dwóch 
dekad jej aktywnej działalności. Przedsiębiorstwo zało-
żone w Toruniu w 1996 roku to obecnie firma o randze 
międzynarodowej grupy kapitałowej, którą dziś tworzy 
łącznie 7 spółek w 5 krajach – w Polsce, Szwecji, Finlan-
dii, Estonii, a od 2015 roku również w Stanach Zjedno-
czonych – z zespołem ponad 300 pracowników.
- Rebranding postrzegam jako rezultat procesu transfor-
macji naszej firmy jako rozpoznawalnej na rynku marki, 
na którą składają się zarówno oferowane przez KLIMA-
-THERM renomowane produkty, najwyższa jakość obsługi 

klienta, jak i profesjonalnie realizowana komunikacja mar-
ketingowa. Symbolicznie zamykamy ten etap, aby otwo-
rzyć kolejny rozdział związany z dalszymi, ambitnymi pla-
nami skoncentrowanymi m.in. wokół eksploracji nowych 
rynków, w tym rozwoju na rynku Ameryki Północnej oraz 
wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań – mówi Da-
niel Jaśkiewicz, prezes zarządu w Grupie KlIMA-THERM.
Spójność między niedawno zmienionym znakiem gra-
ficznym Klimor a nową identyfikacją KlIMA-THERM jest 
nieprzypadkowa – ma wskazywać symoblicznie powią-
zania kapitałowe tych dwóch podmiotów.
Nowe logo KlIMA-THERM poddane zostało istotnej zmianie  
z zachowaniem ewolucyjnego charakteru względem jego 
poprzedniej wersji. Towarzysząca nazwie firmy trójczłonowa 
grafika stanowi symbol powietrza ze swoją niebiesko-grana-
tową tonacją kolorystyczną. Nowością jest włączenie do logo 
dodatkowego koloru – zieleni, która jest odwołaniem do eko-
filozofii firmy wyrażanej priorytetem dostarczania rozwiązań 
proekologicznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska.

Konferencja WOD-KAN w Dębem

VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
pt.: „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projek-
towanie, wykonawstwo, eksploatacja” odbędzie się  
w dniach 10-12 maja 2017 r., tradycyjnie już w ośrodku 
konferencyjnym w Dębem k. Warszawy.
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych 
i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń  
w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przed-
stawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonaw-
ców i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. Organizatorzy mają nadzieję, 
że konferencja stanie się miejscem wymiany wiedzy, spo-

strzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teo-
retycznych, jak i praktycznych z dziedziny wewnętrznych 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
W trakcie trwania Konferencji odbędzie się sesja nauko-
wa pt.: „Badania zjawisk i procesów w wewnętrznych in-
stalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz cie-
płej wody użytkowej”, przeznaczona dla naukowców, 
którzy prowadzą badania w podanym zakresie. Sesja 
naukowa została objęta patronatem Sekcji Inżynierii 
Sanitarnej PAN (Komitet Inżynierii lądowej i Wodnej). 
Kontakt do organizatora: Jaroslaw.Chudzicki@pw.edu.pl,  
Agnieszka.Malesinska@pw.edu.pl
Więcej www.is.pw.edu.pl/konferencje

Klima-Therm zmienia logo

http://www.instalreporter.pl
http://programinstalator.pl/abc-instalatora/
http://programinstalator.pl/wp-content/uploads/Prezentacja_Vitocal_060-A.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=http%3A%2F%2Fprograminstalator.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2FPrezentacja_Vitocal_060-A.pdf&utm_content&utm_campaign=Darmowe+szkolenie+z+cyklu+%22Temat+miesi%C4%85ca%22%21+%282%29
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