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Grzewcza centrala Gazowa

Grzewcza Centrala Gazowa (GCG) to gotowe urzą-
dzenie oparte o gazowe kotły kondensacyjne, 
współpracujące z pompami ciepła, fotowoltaiką 
i kolektorami słonecznymi, zapewniające także 
wsparcie dla przygotowania c.w.u. Gotowy mo-
duł, ważący do 5500 kg (po napełnieniu wodą), 
montuje się jako kompletną kotłownię na dachu 
płaskim, oszczędzając dzięki temu aż 10 m2, które 
można wykorzystać na powierzchnię użytkową. 
Eliminuje się także potrzebę wygospodarowania 
pomieszczenia technicznego. Dzięki prefabryka-
cji uzyskuje się niższe koszty robocizny i krótszy 

czas prac (montaż następuje za pomocą żurawia).
GCG sprawdzi się także jako rozwiązanie przyszło-
ściowe. Unijna strategia dekarbonizacji zakłada 
zastosowanie rozwiązań hybrydowych łączących 
kotły gazowe z innymi rodzajami ogrzewania, za-
tem GCG współpracująca z pompami ciepła sta-
nowi właśnie takie rozwiązanie. Niska emisyjność  
i energooszczędność kotłów wchodzących w skład 
kotłowni zapewniają jej zgodność z przepisami, 
a także wymaganiami programów dotacyjnych.
GCG stanowi kompletną kotłownię z kaskadą  
2 lub 3 kotłów Vitodens 200-w. wymiary całego 
modułu wynoszą 4280 mm (długość) x 2280 mm 
(szerokość) x 2550 mm (wysokość).

Programy finansowania sprzyjają nie tylko termomodernizacji 
budynków wielorodzinnych, ale i wymianie starego źródła ogrzewania. 
Specjalnie dla budynków wielorodzinnych, ale także komercyjnych czy 
przemysłowych Viessmann proponuje rozwiązanie o nazwie Grzewcza 
Centrala Gazowa lub kotłownie kontenerowe. Można je wykonać 
bez problemów montażowych, a następnie zapewnić nowoczesne, 
energooszczędne ogrzewanie budynku wielorodzinego.

Koncepcja Viessmann dla budynKów wielorodzinnych 

Grzewcza Centrala Gazowa

Mobilna kotłownia kontenerowa

http://www.instalreporter.pl
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wyposażenie podstawowe kotłowni GcG:
•	obudowa	wyposażona	w	drzwi,	okno,	szafki	
przyłączne prądu i gazu,
•	2	lub	3	kotły	Vitodens	200-W	B2HA	60	kW	lub	99	kW	 
(na życzenie także inne moce) z Vitotronic 100 
HO1B	w	ilości	zależnej	od	wybranego	typu,
•	pompa	kotłowa	VI	PARA	25/1-11	dla	każdego	
kotła kaskady,
•	zawór	bezpieczeństwa	dla	każdego	kotła	ka-
skady,
•	naczynie	przeponowe	dla	każdego	z	kotłów,
•	regulator	Vitotronic	300-K	MW2B	(kaskadowy),
•	sprzęgło	hydrauliczne	DN80,
•	ogranicznik	minimalnego	ciśnienia	wody,
•	instalacja	detekcji	gazu	(Gazex),
•	kominy	 spalinowo-powietrzne	 dla	 każdego	 
z kotłów.

wynajmij kotłownię kontenerową

Viessmann, do współpracy zaprasza zakłady 
przemysłowe, wspólnoty mieszkaniowe, dewe-
loperów, inwestorów instytucjonalnych, czyli za-
interesowanych dostarczaniem specjalistycznych 
rozwiązań parowych, energii cieplnej lub ciepłej 
wody użytkowej do planowanych i realizowanych 
inwestycji. Firma Viessmann oferuje trzy mode-
le mobilnych kotłowni kontenerowych (1 kotłow-
nia wodna, 2 kotłownie parowe) pod wynajem. 

Podstawowe parametry kotłowni 
kontenerowych:
•	kompletna	wodna	kotłownia	930	kW	(kocioł	 
Vitoplex 100 typ PV1 moc 310 kw, kocioł Vitoplex 
100	typ	PV1	moc	620	kW,	2x	palnik	olejowo-gazo-
wy, stacja uzdatniania wody, zbiornik oleju 1000 l)
•	kompletna	wodna	kotłownia	410	kW	(kocioł	Vito-
plex 100 410 kw, palnik olejowy, stacja uzdatnia-
nia wody Aquaset 500-N, 3x zbiornik oleju 1000 l)
•	kompletna	parowa	kotłownia	o	wydajności	pary	
3,2	t/h	(kocioł	Vitomax	200-HS	3,2	t/h,	palnik	ole-
jowo-gazowy, zbiornik zasilający V = 2,0 m3, sta-
cja uzdatniania wody)
•	kompletna	parowa	kotłownia	1,0	t/h	(kocioł	 
Vitomax	200-HS	1,0	t/h,	palnik	olejowy,	zbiornik	
zasilający V = 1,0 m3, stacja uzdatniania wody, 
zbiornik oleju 1500 l)

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345
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Program CiePłe mieszkanie

Zarówno Grzewcza Centrala Gazowe, jak i mobil-
ne kotłownie kontenerowe Viessmann świetnie 
wpisują się w nowy program dofinansowania do 
termomodernizacji mieszkań dla właścicieli lokali  
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na 
program Ciepłe Mieszkanie, finansowany ze środ-
ków NFOŚiGw, przeznaczono 1,4 mld zł. Celem pro-
gramu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła 
(tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności ener-
getycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 
Nabór do programu Ciepłe Mieszkanie skierowa-
ny jest do gmin i ma potrwać do 31 grudnia 2022 r. 
lub do wyczerpania środków. w pierwszej kolejno-
ści to bowiem gminy będą wnioskować o środki do 
wFOŚiGw po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich deklaracji od mieszkańców zaintereso-
wanych udziałem w programie, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców. 
Beneficjentami	końcowymi	programu	będą	osoby	fizyczne	posiadające	tytuł	prawny	do	lo-
kalu	mieszkalnego.	Beneficjentem	może	zostać	m.in.	właściciel	mieszkania	lub	kilku	miesz-
kań, umieszczonych w jednej lub kilku lokalizacjach. Program Ciepłe Mieszkanie pozwoli wy-
konać remont instalacji grzewczej m.in. w grupie mieszkań zarządzanych przez jedną osobę.
Dofinansowanie na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych z progra-
mu Ciepłe Mieszkanie można uzyskać na:
· wymianę nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne źró-
dło ciepła: (kondensacyjne kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standar-
dzie,	ogrzewanie	elektryczne,	pompę	ciepła	powietrze/woda	i	powietrze/powietrze)
· podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
· wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
· wentylację mechaniczną,
· wymianę okien i drzwi (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła).
wysokość dofinansowania na termomodernizację w programie Ciepłe Mieszkanie zależy od 
wysokości	dochodu	beneficjentów.	Beneficjenci	z	dochodem	do	900	zł	na	osobę	w	gospo-
darstwie	wieloosobowym	lub	do	1260	zł	w	gospodarstwie	jednoosobowym	mogą	liczyć	na	
najwyższą	dotację	w	wysokości	do	37,5	tys.	zł	na	lokal	(do	90%	kosztów	kwalifikowanych).
Dotacje	będą	mogły	być	jednak	wyższe	o	5%,	jeśli	lokal	mieszkalny	znajduje	się	w	budynku	
zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin, określonych przez GIŚ jako najbardziej boryka-
jące się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Przejdź  Więcej o kotłowniach 
kontenerowych Viessmann
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