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tłów grzewczych ze stali, konstruowanych i budowa-
nych jeszcze przez założyciela firmy Johanna Viess- 
manna, przez być może największy sukces w historii 
techniki grzewczej – biferralną powierzchnię grzew-
czą, aż do wysokoefektywnych pomp ciepła, kotłów 
biomasowych i pierwszego produkowanego seryjnie 
urządzenia grzewczego na ogniwach paliwowych. 

Wystawa „100 lat firmy 
Viessmann”

Galeria, złożona z tablic informacyjnych, fotografii  
i historycznych produktów, zapraszała gości do wę-
drówki przez 100 lat historii firmy Viessmann. Zwie-
dzający mogli poznać najważniejsze kamienie milowe 
będące udziałem firmy Viessmann: od pierwszych ko-

„100+ Into a new century“. Pod tym hasłem firma Viessmann 
zaprezentowała się w dniach 14-18 marca podczas targów ISH Energy 
2017. Hasło to odnosi się do podwalin działalności przedsiębiorstwa –  
w firmie Viessmann wyzwania pojmowano zawsze jako szanse, od początku 
stawiano na innowacyjność, a tak obraną ścieżką, firma zamierza podążać 
wspólnie z firmami partnerskimi. Jeszcze ważniejsze od „100” jest jednak „+”. 
Oznacza on bowiem wyruszenie w nowe, pomyślne stulecie – wspólnie z instalatorami.

Viessmann na ISH 2017 pod hasłem: 
100+ Into a new century

http://www.instalreporter.pl
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Serwisy cyfrowe dla instalatorów na pierwszym planie 

W centrum stoiska targowego Viessmann zlokalizowa-
ne zostały serwisy cyfrowe, które firma udostępniała 
instalatorom we wszystkich fazach ich działalności. 
Na pięciu stacjach, które odzwierciedlały poszczegól-
ne fazy pracy firmy instalatorskiej, zwiedzający mogli 
poznać proces wsparcia narzędziami cyfrowymi, jaki 
firma Viessmann oferuje swoim partnerom.

heizung.de: Platforma internetowa 
dla potencjalnych Klientów
80% nabywców urządzeń grzewczych szuka in-
formacji o swoich urządzeniach online. Neutralne  
i kompetentne informowanie klientów końcowych 
i użytkowników za pośrednictwem platform onli-
ne oraz umożliwienie im kontaktu z najbliższą fir-
mą partnerską Viessmann – to zadeklarowany cel 
platformy heizung.de. Nowa platforma Viessmann 
oferuje ponadto dostęp do informacji o ogrzewa-
niu, finansowaniu i gotowych rozwiązaniach.

Kalkulator ogrzewania: oferta 
w pięć minut u klienta 
80% wszystkich klientów oczekuje szybkiej ofer-

ty. Wysyłając jednym kliknięciem myszki zapyta-
nie ofertowe, klienci spodziewają się równie szyb-
kiej reakcji oferenta. Nowy kalkulator ogrzewania 
Viessmann umożliwia firmom partnerskim auto-
matyczne sporządzanie ofert wstępnych. 

Narzędzia online do prostego zamawiania 
i projektowania instalacji 
Można korzystać z nich zarówno podczas konfigu-
rowania indywidualnych lub technicznie sprawdzo-
nych pakietów urządzeń z przeglądarki schematów 
hydraulicznych, podczas wyszukiwania dokumenta-
cji technicznej za pomocą ViBooks, jak i podczas rów-
noważenia hydraulicznego instalacji grzewczej za po-
mocą Vitoflow 100. Jednym słowem: narzędzia online 
ułatwiają firmom partnerskim ich codzienną pracę.

Vitoguide: serwisowy program 
narzędziowy z plusem
3/4 wszystkich użytkowników instalacji grzewczych 
życzy sobie objęcia ich instalacji fachową opieką. 
Cyfrowa centrala serwisowa Vitoguide do moni-
torowania online instalacji grzewczych, umożliwia 

każdej firmie partnerskiej pełny wgląd w instalacje 
powierzone jej opiece. Nowe funkcje, takie jak ana-
liza ogrzewania z raportem i zapisy historii obsłu-
gi pozwalają instalatorom dodatkowo poszerzyć 
swoją ofertę serwisową.

Z bieżącej analizy danych eksploatacyjnych moż-
na ponadto pozyskać wiedzę o celowości wymia-
ny systemu grzewczego lub jego rozbudowy. 80% 
użytkowników nie ma bowiem wyobrażenia, jak 
zmodernizować swój system ogrzewania. Dane eks-
ploatacyjne dostarczają argumentów za moderni-

zacją i stwarzają podstawę do zalecenia określo-
nej konfiguracji urządzeń.

Grupę polskich dziennikarzy na stoisku Viessmanna powitali i oprowadzili m.in.: prezes Viessmann sp. z o.o. Sebastian Walerysiak, Dorota Winiarska, Dawid Pantera

http://www.instalreporter.pl
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Historyczne ilustracje z objaśniającymi je tekstami 
pozwalały obserwatorom jeszcze głębiej „zanurzyć 
się” w historię przedsiębiorstwa. Ale i tu – na tle 100 
lat innowacji i partnerstwa – odważono się na kre-
atywne spojrzenie w przyszłość.
Prezentacja pokazała – jak, połączona w sieć, infra-
struktura techniczna domu otwiera nowe wymiary 
komfortu, efektywności i zrównoważenia. Łącznie  

z systemami energetycznymi, opar-
tymi na energii elektrycznej, obej-
mującymi także e-mobilność oraz 
indywidualnym klimatem mieszkań, 
uwzględniającym potrzeby i wyma-
gania każdego mieszkańca.

Nowości produktowe 
prezentowane według 
technologii 

Prezentacja nowości produktowych 
została usystematyzowana według 
technologii. 
Na stoisku znalazła swoje miejsce: 
technika kondensacyjna, systemy 
energii odnawialnych, kolektory sło-
neczne, kotły biomasowe i pompy 
ciepła, a także rozwiązania wytwa-
rzające prąd, instalacje multiwalent-
ne do zastosowań profesjonalnych 
oraz kompletne systemy zarządzania 
energią. W ramach jednej z prezen-
tacji rozwiązań cyfrowych zademon-
strowane zostały między innymi: 
interfejs internetowy Vitoconnect, 
aplikacja mobilna ViCare App oraz 
ViCare Termostat.

Forum i warsztaty

Na centralnym forum odwiedzający 
stoisko inwestorzy i instalatorzy, do-

wiedzieli się, jak mogą dostosować swoją firmę do 
wymagań przyszłości. Zapewnione zostały w tym celu 
najlepsze narzędzia dla prezentacji na żywo i dyskusji 
panelowych. Zainteresowani mieli możliwość poglą-
dowo poznać szanse stwarzane przez digitalizację.
Na stoisku targowym oferowane były ponadto warsz-
taty, w których eksperci, w dialogu z gośćmi targo-
wymi, przedstawiali perspektywy na przyszłość.

I Ogólnopolska Konferencja 
„Młodzi dla Inżynierii Środowiska”

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ście-
ków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zapra-
sza wszystkich młodych (do 35 roku życia) doktoran-
tów, studentów, naukowców i pracowników przedsię-
biorstw związanych z inżynierią środowiska do udziału 
w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi dla Inżynierii Śro-
dowiska, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r.  
na Politechnice Warszawskiej.
Konferencja MIŚ to projekt mający na celu rozpowszech-
nianie polskiej nauki wśród młodych – nie tylko na-
ukowców, ale również osób zatrudnionych w branży 
czy studentów.
Dwudniowa konferencja umożliwi podzielenie się wyni-
kami badań oraz zapoznanie się z obecnymi trendami 
w dziedzinie inżynierii środowiska. Uczestnicy konferen-
cji będą mieli unikalną możliwość nawiązania kontak-
tów z jednostkami badawczymi, ośrodkami naukowy-
mi i firmami współpracującymi z branżą.

Tematyka konferencji:
• oczyszczanie wody i ścieków oraz przeróbka osadów,
• systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
• indywidualne systemy wodociągowe i kanalizacyjne,
• biotechnologia w inżynierii środowiska,
• instalacje budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, 
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe,
• odpady i ich zagospodarowanie.

www.mis.info.pl
www.facebook.com/konferencjamis/

Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa i TV DOIIB (http://www.tvdoiib.pl/), zaprasza do 
obejrzenia i wysłuchania 3 wykładów o etyce zawo-
dowej oraz reportażu z konferencji zorganizowanej 
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: „Ety-
ka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budow-
nictwa – fundamentem zaufania społecznego” w dniu 

16.03.2017 r. w Warszawie. Wykłady zostały wygło-
szone przez: prof. Irenę Lipowicz z Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Huberta 
Izdebskiego ze SWPS Uniwersytetu Humanistycz-
no-Społecznego i prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagę  
z Politechniki Krakowskiej.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3121-2017-03-30-10-54-16
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