
Viessmann Refrigeration Solutions esittelee uusia ratkaisuja ruokakaupalle
EuroShop 2023 -messuilla - keskiössä energiatehokkuus ja digitalisaatio

Turvallisten ja ympäristöystävällisten ratkaisujen luominen ruokakaupalle

● Viessmann esittelee lukuisia innovaatiota Euroshop 2023 -messuilla - 26. helmikuuta -

2. maaliskuuta osastolla 16E21

● Kasvihuonekaasuprotokolla ja tiedeperusteiset tavoitteet - Viessmann käyttää

tieteellisiä viitekehyksiä laatiessaan kunnianhimoista ilmastostrategiaa ja linjatessaan

toimintansa maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden kanssa

● ESyCool green - kokonaisenergiaratkaisu, joka hyödyntää fossiilittomia energialähteitä

myymälän lämmityksen, viilennyksen ja kylmätekniikan integroinnin perustana

● Tecto IS7 pakasteallas - huippuluokan energiatehokkuus, minimoitu asennusaika ja upea

muotoilu tuotenäkyvyyden parantamiseksi

● Tecto SV8 PI - monipuolinen kalusteperhe, joka sopii kaikentyyppisiin myymälöihin ja

myynninedistämisen tarpeissiin

● Instant walk-in, walk-out -teknologia - automatisoitu myymälä, jossa Pixevian

tekoälypohjainen teknologia yhdistyy Viessmannin tuotevalikoimaan

● Nanovarastointijärjestelmä - robottikäyttöinen ja joustava järjestelmä, joka on kehitetty

yhteistyössä Noyes Technologiesin kanssa nopeuttamaan verkkokaupan tilausten keräilyä

ja toimitusprosessia

Mainz, Saksa, 9. helmikuuta 2023 – Messuteeman “We care for life” kautta Viessmann

Refrigeration Solutions esittelee  EuroShop 2023 -messuilla uutuuksia, jotka auttavat

muovaamaan ruokakauppaa uuteen suuntaan. Perheyritys esittelee useita uusia innovaatioita

ruokakaupan toimijoille 26. helmikuuta - 2. maaliskuuta 2023 Düsseldorfissa, Saksassa.

We care for life - kestävä kehitys, joka kattaa Viessmannin ratkaisujen koko elinkaaren

Maailman väestömäärä kasvaa nopeasti ja on saavuttanut jo kahdeksan miljardin ihmisen

rajan. Väestönkasvu vaatii resursseja energian, raaka-aineiden, veden, elintarvikkeiden ja

muiden hyödykkeiden muodossa. Maapallon hiilibudjetista on enää jäljellä vain vähän, ja nyt



tarvitaan nopeita toimia, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan vakautettua 1,5 asteeseen.

Tämä on ainoa tapa, jolla nykyiset ja tulevaisuuden sukupolvet voivat elää ja menestyä

maapallolla.

Viessmann-konserni hyödyntää tieteellisiä viitekehyksiä kuten kasvihuonekaasuprotokollaa ja

tiedeperusteisia tavoitteita koskevaa aloitetta laatiessaan omaa ilmastostrategiaansa, jossa

kunnianhimoisesti yhtiön oma toiminta linjataan yhteen maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden

kanssa.

“Me Viessmann refrigeration Solutionsilla luomme turvallisia ympäristöjä vaativille tuotteille,

kuten elintarvikkeille ja lääkkeille, ja mahdollistamme toiminnan, joka auttaa luomaan

hyvinvointia ihmisille. Tarjoamalla tukea koko elinkaaren ajan edistämme yhtenä

Viessmann-perheenä ekologisesti kestävää tulevaisuutta ja planeettamme säilymistä

elinkelpoisena” sanoo Frank Winters, CEO Viessmann Refrigeration Solutions.

ESyCool green on kokonaisneregiaratkaisu fossiilittomille myymälöille

EsyCool green sopii täydellisesti tukemaan ruokakauppojen kestävän kehityksen ponnisteluita,

sillä se mahdollistaa keinot, joilla saavutetaan nollapäästöinen ruokakauppa. Palkittu ESyCool

green on Viessmannin energianhallintaratkaisu ruokakaupoille. Sillä saavutetaan jopa 20 %

energiansäästö perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Sen avulla voidaan luotettavasti yhdistää

myymälän lämmitys, ilmanvaihto ja kylmätekniikka.

Uusi Tecto IS7 -pakasteallas, jonka energiatehokkuus on huippuluokkaa

Viessmannin uuden Tecto IS7 -pakastealtaan avulla ruokakauppa voi laittaa houkuttelevasti

esille suuren määrän pakastetuotteita ja samalla säästää energiaa sekä alentaa myymälän

hiilijalanjälkeä. Kalusteperheen korkea esivalmistusaste lyhentää merkittävästi asennusaikaa

myymälöissä.



Uusi Tecto SV8 PI -tuoteperhe vastaa erilaisiin tuotemarkkinoinnin tarpeisiin

Tecto SV8 PI on uusi tuoteperhe, jossa kylmäaineena on luonnollinen kylmäaine R290

(propaani). Kaluste soveltuu erityisesti kassa-alueen kampanjoihin, ja sen laaja mallisto, joka

kattaa niin kylmäkalusteet kuin kuivahyllytkin, antaa rajattomat mahdollisuudet

myymäläsuunnittelulle.

Viessmannin kylmä- ja pakastehuoneet säästävät 18 % enemmän energiaa

Viessmannin energiatehokkaat kylmä- ja pakastehuoneet varustettuna uusilla

ympäristöystävällisillä jäähdytyskoneikoilla säästävät energiaa. TÜV Südin tekemässä

riippumattomassa markkina-analyysissä Viessmannin kylmähuoneet peittosivat  markkinoilla

olevat tyypilliset kylmähuoneet 18 % paremmalla energiatehokkuudella. Korkealaatuinen

eristys, joka kestää koko kylmähuoneen eliniän - jopa 20 vuotta, pienentää

elinkaarikustannuksia ja auttaa siten ruokakauppoja säästämään energiaa ja pienentämään

hiilidioksidipäästöjä.

Tulevaisuuden convenience-myymälöissä käytetään instant walk-in ja walk-out
-teknologiaa

Automatisoidut myymälät, jotka toimivat tekoälyn, kameroiden ja sensoriteknologian avulla,

auttavat ruokakauppoja tehostamaan toimintaansa, vapauttamaan lattiapinta-alaa

kallisarvoiselle elintarvikemyynnille sekä optimoimaan myymälätoimintoja ja valikoimaa

reaaliaikaisen tiedon avulla. Digitalisaatiolla on tärkeä rooli tulevaisuuden ruokakaupassa, ja

EuroShop 2023 -tapahtumassa Viessmann Refrigeration Solutions esittelee yhdessä Pixevian

kanssa esimerkin convenience-myymälästä, jossa on integroitu “walk-in, walk-out” -teknologia

yhdistettynä Viessmannin kylmäratkaisuihin.

Nanovarastointijärjestelmä automatisoi ruoan verkkokaupan toimituksia

Automatisaatiolla on suuri merkitys tulevaisuuden ruokakaupassa. Viessmann Refrigeration

esittelee Nanovarastointijärjestelmän (NFC), joka on kehitetty yhteistyössä Noyes

Technologiesin kanssa, joka puolestaan on ensimmäinen automatisoidun ja erittäin joustavan

nanovarastojärjestelmän toimittaja. NFC tarjoaa täysin automatisoituja, kompakteja ja



modulaarisia varastointiratkaisuja, jotka on helposti yhdistettävissä olemassa oleviin

myymälöihin, logistiikkakeskuksiin tai ulkoisiin kohteisiin.

Viessmann Refrigeration Solutions on sitoutunut luomaan turvallisempia ja tehokkaampia

ympäristöjä ruokakaupalle varmistaen samalla terveemmän maapallon tulevaisuudessa.

Viessmannin tavoite on luoda yhdessä asiakkaiden kanssa kehittyneempiä ratkaisuja, jotka

vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden ruokakauppojen tarpeisiin. Viessmann esittelee osan

näistä kehityskohteista EuroShop 2023 -tapahtumassa.

Viessmannista

Viessmann Group on yksi johtavista kansainvälisistä ilmasto- ja kylmäratkaisujen toimittajista.

Perheyritys on perustettu vuonna 1917, ja sen palveluksessa on 14 500 henkilöä ja konsernin

liikevaihto on 4 miljardia euroa.

Viessmann Refrigeration Solutions on yksi Euroopan johtavia kaupallisten kylmäratkaisujen

valmistajia, joka tunnetaan ympäristö-, käyttäjä- ja huoltoystävällisistä kokonaisratkaisuistaan.

Viessmannin kylmäratkaisu- ja palveluvalikoima koostuu keskuskoneellisista ja

omakoneellisista kylmäkalusteista, kylmähuoneista ja jäähdytysjärjestelmistä,

puhdastilaratkaisuista sekä varusteista ja lisäpalveluista. Viessmann Refrigeration Solutions

-liiketoiminta-alue työllistää lähes 1 700 kylmäalan ammattilaista Euroopassa. Kylmälaitteet

valmistetaan Viessmannin tehtailla Suomessa ja Saksassa, ja niitä edustavat paikalliset

myyntiyhtiöt 20 Euroopan maassa. Myynnin ja palveluiden tukena on lisäksi laaja

yhteistyökumppaneiden verkosto.

kylma.viessmann.fi
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