Stroom van de zon
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Gratis zonne-energie voor het opwekken
van stroom via een fotovoltaïsche
installatie
Samen met het groeiende aantal hernieuwbare energiesystemen groeit ook de
wens van de verbruiker en de eindklant om zelf elektriciteit te produceren. Een
krachtige fotovoltaïsche installatie biedt de mogelijkheid om de gratis energie van
de zon lucratief te gebruiken. Door fotovoltaïsche modules te installeren, laat de
gebruiker zien dat hij op een verantwoordelijke en milieuvriendelijke manier handelt
en draagt hij actief bij aan de klimaatbescherming door CO2-emissies te vermijden.
Door de steeds stijgende energiekosten is een fotovoltaïsche installatie energiebesparend en maakt de consument tegelijk minder afhankelijk van energieleveranciers. De opgewekte stroom kan zelf gebruikt worden of op het openbare net gezet
worden. Dankzij de terugdraaiende elektriciteitsmeter, is de investering al na enkele
jaren terugverdiend. Daarnaast stijgt ook de waarde van uw vastgoed.
Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de mogelijkheden van een
fotovoltaïsche installatie van Viessmann. Dankzij bijna vijftien jaar ervaring in deze
sector levert Viessmann componenten die perfect op elkaar afgestemd zijn. D
 oor
de hoge kwaliteitseisen die aan deze module gesteld worden, zijn een zuinige werking en een lange levensduur gegarandeerd. De uitgebreide service van ontwerp
over configuratie tot levering en dienst-na-verkoop door professionele partners
maken het gamma compleet.

Inleiding
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Energie besparen en het klimaat beschermen
Viessmann is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft om het milieu te
beschermen. Onze bedrijfsfilosofie en onze producten zijn hierop gebaseerd.

"Niets is zo goed dat het niet kan worden verbeterd." Dit grondbeginsel is ook in onze ondernemingsprincipes verankerd. Als leider op
kwaliteits- en technologisch vlak hebben wij
binnen onze sector de taak en de verplichting
steeds opnieuw onze grenzen te verleggen.
Dat geldt in het bijzonder voor ons productaanbod, dat er steeds op gericht is het
verbruik van fossiele brandstoffen beduidend
te verlagen en geleidelijk door hernieuwbare
energiebronnen te vervangen.
De verwarmingsmarkt heeft met ongeveer 40
procent het grootste aandeel in het energieverbruik. Transport, verkeer en stroom nemen
de rest voor hun rekening met telkens 20
procent. Deze waarden zijn bij benadering ook
naar andere industrielanden overdraagbaar.
Op basis van de voortdurend stijgende energiekosten komt het er dus op aan het verbruik
aan fossiele energiebronnen zo snel mogelijk
te reduceren.

Bij Viessmann wordt consequent gewerkt aan nieuwe
milieuvriendelijke oplossingen. Het resultaat hiervan
zijn milieuvriendelijke, kostenbesparende en efficiënte
verwarmingssystemen.

Efficiënte fotovoltaïsche systemen
Dankzij de installatie van een fotovoltaïsche
installatie van Viessmann kan iedereen zijn eigen stroom opwekken. Bij eigenverbruik is het
omzetten van gratis zonne-energie in stroom
financieel bijzonder interessant. In combinatie
met de opslag van opgewekte stroom, kan
het u zelfs volledig onafhankelijk maken van
het net.
Bovendien levert u een waardevolle bijdrage
aan de daling van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Op die manier draagt u actief bij
aan de klimaatbescherming.
Met zijn perfect compatibele componenten
biedt Viessmann voor elke situatie een
efficiënte oplossing. Om het even of het
gaat om renovatie of nieuwbouw.
Viessmann heeft ook voor u de juiste oplossing!

Viessmann biedt energiebesparende verwarmingssystemen voor stookolie, gas,
zonne-energie, biomassa,
warmte uit de lucht en uit de
grond. Dankzij de pictogrammen vindt u gemakkelijk de
juiste weg naar het systeem
van uw keuze.
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Wat u moet weten
Goede redenen om te kiezen voor een fotovoltaïsche installatie van Viessmann

Een oppervlak van 450 op 450 kilometer fotovoltaïsche panelen zou genoeg zijn om de wereldwijde behoefte aan elektriciteit te dekken.
De zon is dus niet enkel een onuitputtelijke,
maar ook een milieuvriendelijke energiebron.
En wat meer is: ze schijnt gratis en voor niets.
Zowel de Vitovolt- (fotovoltaïsch) als de Vitosol-systemen (thermische zonnesystemen)
maken gebruik van de zonnestraling voor
stroomopwekking. Toch zijn beide systemen
technisch gezien en qua opbouw en werking
verschillend. Bij thermische zonne-installaties
wordt de warmte die in de collectoren gewonnen wordt hydraulisch via een warmtedragend medium getransporteerd en daarna
gebruikt voor sanitair waterverwarming en
verwarming. Bij een fotovoltaïsche installatie
ontstaat de elektrische energie rechtstreeks
in de module.
Stroom van de zon
Zowat een derde van het primaire energieverbruik gaat naar de opwekking van elektriciteit.
Twee derde van de opgewekte energie gaat
verloren in de centrales en tijdens de verdeling via het netwerk. Het ter beschikking
stellen van elektrische energie gaat gepaard
met een zware milieubelasting. Daarom loont
het ook echt de moeite om elektriciteit op te
wekken via hernieuwbare energiebronnen
zoals de zon, de wind, water en biomassa en
de elektrische energie op te wekken dichtbij
de verbruiker of decentraal.

Fotovoltaïsche systemen, dus systemen die
elektrische stroom putten uit zonne-energie,
zijn elegante en betrouwbare oplossingen.
Om de hoeveelheid elektriciteit te produceren
die het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een
inwoner dekt, zijn ongeveer
8,5 m2 zonnecellen nodig.
Enkele gegevens
Het grondoppervlak van Duitsland is jaarlijks
goed voor een hoeveelheid energie die tot 80
keer de totale energiebehoefte van het land
zou kunnen dekken. De helft hiervan bereikt
het oppervlak van de aarde als direct zonlicht,
de andere helft als diffuus licht.
Een horizontaal oppervlak kan jaarlijks zo'n
950 tot 1200 kWh/m2 opleveren. Vijftien procent van dit vermogen wordt door zonnecellen
omgezet in elektrische energie. Twee derde
van deze energie wordt in de zomer gebruikt,
een derde tijdens de wintermaanden. De zon
is het hele jaar door niet enkel een onuitputtelijke, maar ook een milieuvriendelijke en
voordelige energiebron.
Zonne-energie heeft toekomst
Met een fotovoltaïsche installatie op het
dak wordt elke huiseigenaar een stroomproducent. Dit kan heel eenvoudig: module
monteren, leidingen koppelen, gelijkstroomomvormer aansluiten, klaar! Indien nodig, kan
daarnaast nog een batterij aangesloten worden voor de opslag van niet-gebruikte stroom.
Steeds meer bouwheren vertonen interesse
in deze vorm van stroomopwekking.
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VITOVOLT 200
De installatie van een fotovoltaïsche installatie is zeer eenvoudig. Met de aansluitklare
modules kan de stroom ook bij u binnenkort zomaar van het dak komen.

Met een Vitovolt fotovoltaïsche installatie op
het dak wordt elke huiseigenaar een stroomproducent: fotovoltaïsche module op het dak,
leidingen verbindingen, gelijkstroomomvormer aansluiten, klaar.
Werkwijze van Vitovolt
In principe werkt een netgekoppelde zonneinstallatie in drie stappen:

1
2

1. Energiewinning
Wanneer er licht op de fotovoltaïsche modules valt, komen er elektronen vrij. De positief
of negatief geladen deeltjes verzamelen zich
bij de elektrische contacten, waardoor er
tussen voor- en achterzijde van de cel een
gelijkspanning ontstaat. Dit foto-elektrisch
effect doet zich voor zonder mechanische of
chemische reacties en is bijgevolg slijtage- en
onderhoudsvrij.
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Vitovolt
silicium zonnecel

2. Stroomomzetting
De door de zonnegenerator opgewekte
gelijkstroom wordt vervolgens door de gelijkstroomomvormer omgezet in wisselstroom
die geschikt is voor het elektriciteitsnet (230
Volt). Gecontroleerde veiligheidsnormen,
gedegen processortechniek en vermogenelektronica van de jongste generatie zorgen
voor een efficiënte omzetting van de zonneenergie.
3. Eigenverbruik
De dalende vergoedingen voor zelf opgewekte zonne-energie en de stijgende prijzen voor
aangekochte elektriciteit zetten aan tot het
ontwikkelen van geoptimaliseerde energieconcepten voor een- en meergezinswoningen.
Hoe kunnen de verwarmingsbehoefte en
de elektriciteitsbehoefte het hele jaar door
gedekt worden zodat de balans op het einde
van het jaar in evenwicht is?
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Het gebruik van een batterij om de zelf
opgewekte zonne-energie op te slaan
verhoogt het aandeel eigenverbruik en
zorgt ervoor dat er minder energie aangekocht moet worden. Ook in dit geval
zijn de aankoop van elektriciteit en de
teruglevering in evenwicht.

Negatieve elektrode
n-gedoteerd silicium
Grenslaag
p-gedoteerd silicium
Positieve elektrode

Fotovoltaïsche
modules

Vitovolt 200

Een fotovoltaïsche installatie plaatsen is heel eenvoudig. Een oppervlakte van 8,5 m2 zonnecellen volstaat om het gemiddelde stroomverbruik van een inwoner te dekken.
Aangezien de gemiddelde prijs voor een kilowattuur stroom over een periode van 20 jaar
ver onder de gemiddelde prijs voor netstroom
gezakt is, is het zinvoller en economischer om
de zelf opgewekte stroom ook zelf te verbruiken. Zelfs met een kleine installatie van
4 kWp op het dak van een eengezinswoning
kan vandaag al stroom opgewekt worden aan
een tarief van minder dan 13 Cent/kWh.

Vitovolt fotovoltaïsche installatie

De voordelen op een rij
 U levert een zichtbare bijdrage tot het
milieubehoud. Fotovoltaïsche installaties
verminderen de uitstoot van schadelijke
stoffen en sparen de natuurlijke grondstoffen.
 Vastgoed dat uitgerust is met een dergelijk
systeem is aantrekkelijker en stijgt in
waarde.
 De fotovoltaïsche systemen van
Viessmann zijn ontworpen voor een lange
levensduur. Dankzij het eenvoudige werkingsprincipe zijn ze bijzonder betrouwbaar.
Vitovolt 200: module met hoog vermogen
tegen een zachte prijs
Vitovolt 200 fotovoltaïsche modules zijn zowel
verkrijgbaar met monokristallijne als met polykristallijne siliciumcellen. De fotovoltaïsche
modules bestaan uit een glaslaminaat waarbij
de verschillende zonnecellen in twee kunststoffolies ingebed zijn. Voor de achterkant
wordt een weerbestendige dekfolie gebruikt.
Glasplaat en folies worden laagsgewijs op
elkaar geplaatst om de cellen te beschermen
tegen externe weersinvloeden. Door haar
beperkte gewicht kan de stekkerklare module
heel eenvoudig op het dak geïnstalleerd
worden.
Eenvoudige montage
De aansluiting van de fotovoltaïsche module is
reeds in de fabriek voorbereid: de elektrische
leidingen worden gewoon gekoppeld, de
gelijkstroomomvormers van de fotovoltaïsche
installatie zijn op elkaar afgestemd. Voor de
verticale en horizontale dakmontage zijn er gebruiksklare montagesets beschikbaar. Dankzij
de stabiele aluminiumkaders zijn de modules
bestand tegen hoge druk- en trekbelastingen.
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Aluminiumframe
IJzerarm dekglas
Bovenste EVA-folie (EVA =
ethylvinylacetaat)
Siliciumcel
Onderste EVA-folie
Rugfolie

10/11
10/11

De voordelen op een rij
 Kwalitatief hoogwaardige module met één glasplaat, met aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding
 Hoog rendement
 Hoge kwaliteitseisen bij de keuze van de siliciumcellen
 Alle onderdelen van de fotovoltaïsche installatie zijn op elkaar afgestemd
 Snelle montage door eenvoudig te koppelen elektrische leidingen
 Zeer efficiënte gelijkstroomomvormer met display - de optionele gegevensverzameling kan ook eenvoudig via weergave op afstand plaatsvinden

Vitovolt gelijkstroomomvormer

Fotovoltaïsche
modules

Vitovolt 200

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie
Optimaal installatieconcept met de warmtepompen van Viessmann
Wie zijn fotovoltaïsche installatie later met
een warmtepomp wil combineren, moet
kiezen voor een warmtepomp die het aandeel
eigenverbruik optimaliseert en haar werking
kan aanpassen aan de hoeveelheid energie
die opgewekt wordt via de fotovoltaïsche
installatie. Hiervoor ontwikkelde Viessmann
een perfecte combinatie van een fotovoltaïsche installatie en een warmtepomp. De
regeling van de warmtepomp is voorzien van
een energiemeter die bijhoudt of de fotovoltaïsche installatie voldoende elektriciteit
levert. De warmtepomp wordt ingezet om
het verwarmingswater of het sanitair water
op te warmen of om het gebouw te koelen.
De warmte die overdag via het fotovoltaïsche
systeem gewonnen wordt, wordt opgeslagen
in de goed geïsoleerde warmwaterboiler en is
beschikbaar voor sanitair waterverwarming en
verwarmingswater van zodra er vraag naar is.
Dankzij de warmtepompregeling Vitotronic
200, type WO1C wordt het eigenverbruik
van de zonne-energie automatisch verhoogd.
Daarnaast biedt de combinatie van een warmtepomp van Viessmann en een fotovoltaïsche
installatie de mogelijkheid om nog andere
componenten (zoals bv. een verluchtingssysteem) in het eigenverbruik van de opgewekte
zonne-energie te integreren.

Aan de hand van meetdata en aanpasbare
logische functies meet de regeling of en wanneer er behoefte is aan sanitair water, verwarming of koeling. Afhankelijk van de berekende
behoefte worden via de warmtepomp de
warmwaterboiler, het buffervat of het verwarmingssysteem voorzien van warmte of wordt
het gebouw gekoeld.
Alvorens de warmtepomp ingezet wordt,
wordt de zelf opgewekte stroom in eerste
instantie gebruikt om te beantwoorden aan
de elektriciteitsvraag van de elektrische huishoudtoestellen. De stroom die na het verbruik
van de huishoudtoestellen nog ter beschikking
staat, wordt via een energiemeter gemeten
en naar de warmtepomp gestuurd. Dankzij de
warmtepomp kan deze energieoverschot in de
vorm van warmte-energie opgeslagen worden
tot de vraag opnieuw stijgt. Dit zorgt voor een
stijging van het aandeel eigenverbruik en een
optimaal gebruik van de zonne-energie van
zodra die ter beschikking staat.
Dankzij een doelgerichte verhoging van het
aandeel eigenverbruik wordt de rendabiliteit
van de fotovoltaïsche installatie aanzienlijk
verhoogd. Ook de warmtepomp wordt door
de goedkope zonne-energie economisch nog
aantrekkelijker.

1
2

3

5

7

8

4
6

Omdat zelf opgewekte zonne-energie voordeliger is dan aangekochte
elektriciteit, biedt eigenverbruik
heel wat financiële voordelen.
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De combinatie van een optimaal

2

installatieconcept en perfect op
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elkaar afgestemde onderdelen is
dé garantie op een hoog aandeel
eigenverbruik.

Fotovoltaïsche installatie
Gelijkstroomomvormer
Meter fotovoltaïsche
installatie
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Verbruikers
Meter warmtepomp
Warmtepomp met
Vitotronic 200, type WO1C

7

8

Verbruiks- en
teruggavemeter
Openbaar elektriciteitsnet
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componenten (zoals bv. verluchtingssysteem)
te integreren in het eigenverbruik van de
opgewekte zonne-energie.

De Viessmann Vitotronic 200-regeling,
type WO1C
De vereiste voor een optimaal samenspel
tussen warmtepomp en fotovoltaïsche installatie is een heel precieze regelingstechniek.
Viessmann beantwoordt aan deze vraag met
de Vitotronic 200-regeling type WO1C. Deze
regeling doet het aandeel eigenverbruik van
de opgewekte zonne-energie stijgen dankzij
de optimaal geregelde werking van de warmtepomp. Hierbij wordt rekening gehouden met
alle relevante parameters die invloed hebben
op het eigenverbruik:

De Vitotronic 200, type WO1C wordt gebruikt
voor Vitocal-warmtepompen met een vermogen tot 10 kW (zie tabel).
Naast de optimalisatie van het eigenverbruik
bieden de uitgebreide regelingsfuncties
nog extra voordelen:
 eenvoudige diagnose van complexe verwarmingssystemen
 extra mogelijkheden voor de evaluatie van
kengetallen m.b.t. energieverbruik
 beter beheer van warmtebronnen, bv. in
combinatie met een ijsreservoir
 geoptimaliseerde integratie van andere
hernieuwbare energiebronnen

 het huidige aanbod van zonne-energie
 het huidige elektriciteitsverbruik
 het opslagvermogen van de aanwezige
boiler
 de aanwezigheid van een verluchtingsinstallatie
 de aanwezigheid van een koelinstallatie
Dankzij de warmtepompregeling Vitotronic
200, type WO1C wordt het eigenverbruik
van de zonne-energie automatisch verhoogd.
De combinatie van een warmtepomp en een
fotovoltaïsche installatie van Viessmann biedt
bovendien de mogelijkheid om ook andere

Uittreksel uit functieoverzicht van
warmtepompen met Vitotronic
200-regeling

Optimalisering van het fotovoltaïsche energieverbruik

Solaire sanitair
waterverwarming (incl. optimalisering door nalaadonderdrukking)

Active Cooling

2

Verluchtingstoestel
Vitovent 300-F
IJsreservoir

Externe warmtebron

Vitotrol app

			

Functie aanwezig, ev. toebehoren vereist

1

Enkel in variant „-AC“

2

BW, BWC; enkel eentraps

AWO

AWC/

350-A

AWO

AWC/

300-A

200-A

1

242-S

200-S

2

222-S

350-G

343-G

333-G

300-G

Lucht/water (split unit) Lucht/water Monobloc

242-G

van de regelfunctie

222-G

Aansturing

200-G

Grond/water

Het volledige aanbod van de Viessmann Groep

Olieketels
tot 116 MW warmte resp.
tot 120 t/h damp

Gasketels
tot 116 MW warmte resp.
tot 120 t/h damp

Zonnewarmte en
fotovoltaïsche systemen

Eengezinswoningen

Meergezinswoningen

Industrie/Bedrijven/
Gemeenten

Buurtverwarmingsnetwerken

Individuele oplossingen met efficiënte systemen

Het volledige gamma van Viessmann biedt
oplossingen op maat met efficiënte systemen
voor alle toepassingsgebieden en energiedragers. Viessmann is een van de internationaal
toonaangevende fabrikanten van intelligente,
praktische en efficiënte systemen voor
warmte, klimaat/verluchting, koeling en decentrale stroomopwekking. De producten en
systemen van Viessmann staan garant voor
maximale efficiëntie en betrouwbaarheid.

Alles van hetzelfde merk
Het gamma van Viessmann Angebot biedt
het perfecte product en systeem voor elke
behoefte. of het nu gaat om hangende of
staande verwarmingssystemen, eengezinswoningen, grote wooneenheden, oplossingen
voor industrie of buurtverwarmingsnetwerken. Renovatie of nieuwbouw, vraag naar
warmte, stoom, elektriciteit of koeling: Viessmann is altijd de juiste partner.

Het gamma van Viessmann biedt toptechnologie en zet de standaard. Alle producten leggen
de nadruk op een efficiënte omgang met
energie en helpen zo om kosten te besparen
en verstandig om te springen met grondstoffen en het milieu.

Dankzij zijn uitgebreide expertise biedt de
Groep voor elke partner de perfecte oplossing. De uitgebreide service vervolledigt het
aanbod.
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Houtstookinstallaties,
warmtekrachtkoppelingsmodules en biogasproductie
tot 50 MW

Warmtepompen voor
grond, water en lucht

Toebehoren voor verwarmingssystemen

Koeltechniek

tot 2 MW

Het volledige gamma van Viessmann:
individuele oplossingen dankzij efficiënte
systemen voor alle energiedragers en toepassingsgebieden

Het aanbod voor alle energiedragers en
vermogensbereiken
 Olie- of gasketels tot 116 MW warmte
resp. 120 t/h damp
 Warmtekrachtkoppelingsmodules tot 50
MWel
 Warmtepompen tot 2 MW
 Houtstookinstallaties tot 50 MW
 Biogasinstallaties van
18 kWel tot 20 MWgas
 Biogasinstallaties tot 3000 m3/h
 Zonnewarmte
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koeltechniek

Onderhoud en service
Of het nu gaat om ingebruikneming, onderhoud of herstellingen: alle partners van
Viessmann Groep kunnen rekenen op een
competente ondersteuning. Onze medewerkers zijn te allen tijde persoonlijk of telefonisch
beschikbaar. Onze onlinetools zijn handige
hulpmiddelen. Indien nodig, zijn alle reserveonderdelen de volgende dag ter plaatse.
Opleidingen
De Viessmann-Academie biedt bedrijfseconomische seminaries en technische opleidingen.
Zo beschikken onze partners altijd over de
meest recente kennis.

De onderneming
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Viessmann - climate of innovation

Viessmann is een van de internationaal toonaangevende fabrikanten van intelligente, praktische en efficiënte systemen voor warmte,
klimaat/verluchting, koeling en decentrale
stroomopwekking.
Als familiebedrijf van de derde generatie
levert de onderneming al decennialang
bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen.
Een sterk merk schept vertrouwen
Samen met het handelsmerk vormt onze centrale boodschap een wereldwijd herkenningspunt. „Climate of innovation“ is van toepassing op drie vlakken. Het is een getuigenis van
een cultuur van innovatie. Het is een belofte
van een nuttig product en tegelijk van een
verplichting om het klimaat te beschermen.
Duurzaam ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen.
Dat wil zeggen: ecologie, economie en sociale
aspecten zo op elkaar afstemmen dat

de huidige noden vervuld worden zonder
de toekomst van de volgende generaties te
hypothekeren.
De belangrijkste actiepunten zijn klimaatbescherming, milieubescherming en een efficiënte omgang met grondstoffen en worden
gedragen door de volledige onderneming met
wereldwijd 10 600 werknemers.
'Best practice'-voorbeeld
Met het strategische duurzaamheidsproject
„Efficiëntie Plus“ bewijst Viessmann in zijn
vestiging in Allendorf/Eder dat de energie- en
klimaatdoelstellingen van 2050 nu al gehaald
kunnen worden met de techniek die vandaag
op de markt beschikbaar is. De resultaten
spreken vanzelf:
 stijging van het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen tot 60 procent
 daling van de CO2-uitstoot met 80 procent
Op lange termijn stelt Viessmann zich ten
doel volledig zelf te voorzien in de warmtebehoefte van het bedrijf.

Viessmann Groep
Over Viessmann
 Opgericht in: 1917
 Aantal werknemers: 10 600
 Omzet Viessmann Groep: 1,89 miljard
euro
 Buitenlands aandeel: 54 procent
 27 productievestigingen in
11 landen
 Verkoopvestigingen en vertegenwoordiging in 74 landen
 Wereldwijd 120 verkoopkantoren

Het volledige gamma van de Viessmann
Groep voor alle energiedragers en vermogensbereiken
 Ketels voor stookolie en gas
 Warmtekrachtkoppelingsmodules
 Warmtepompen
 Houtstooktechniek
 Installaties voor de opwekking van biogas
 Biogasinstallaties
 Zonnewarmte
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koeltechniek

Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

Energy Efficiency Award 2010

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Uw installateur:

9441 324 BeFl 01/2014
Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren en ander gebruik enkel met voorafgaande goedkeuring.
Wijzigingen voorbehouden.

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ijssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d Ijssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

