
Viessmann julkistaa päivittäistavarakaupan kokonaisenergiajärjestelmän –
ESyCool green säästää jopa 20 % energiaa ja alentaa CO2-päästöjä

ESyCool green-järjestelmää käyttävät myymälät säästävät energiaa ja pienentävät
hiilijalanjälkeä

● ESyCool green on kokonaisenergiajärjestelmä ruokakaupan myymälöille, joka
yhdistää kaupan kylmän, lämmityksen ja energian hallinnan

● Järjestelmä pienentää energiankulutusta jopa 20 % verrattuna käytössä oleviin
CO2-järjestelmiin

● Kokonaisuuden keskiössä ovat teollisesti valmistetut, testatut ja sertifioidut
lämpöpumput, jotka käyttävät luonnollista R290-kylmäainetta

Mainz, Saksa, 25. helmikuuta 2023 – Viessmann Refrigeration Solutions, johtava kaupallisten

kylmäratkaisujen toimittaja, esittelee ESyCool green-järjestelmän, joka on ainutlaatuinen,

päivittäistavarakaupan myymälöille kehitetty energiajärjestelmän. Tuotekokonaisuus esitellään

EuroShop 2023-messuilla 26. helmikuuta - 3. maaliskuuta Düsseldorfissa, Saksassa.

Uusi teknologiaratkaisu tarjoaa päivittäistavarakaupan toimijoille kattavan, reaaliaikaisen

näkymän heidän energian kulutuksesta ja päästöistä, ja tarjoaa mahdollisuuden löytää

parannuskohteita sekä toteuttaa heidän ilmastotavoitteitaan.

ESyCool green parantaa energiatehokkuutta jopa 20 prosenttia

ESyCool green-ratkaisu on suunniteltu optimoimaan päivittäistavarakaupan kylmän,

lämmityksen ja viilennyksen energiatehokkuutta. Ruokakaupoille teknologia on energian

säästön ja CO2-päästöjen vähentämisen osalta ainutlaatuinen.

ESyCool green-teknologian keskiössä ovat Tecto EC Pro-lämpöpumput, jotka ovat teollisesti

valmistettuja, testattuja ja sertifioituja ja käyttävät luonnollista R290-kylmäainetta. Ulos

asennettavat yksiköt takaavat korkealaatuisen ja luotettavan toimivuuden. Yhdessä

nykyaikaisten Viessmannin kylmäkalusteiden ja kylmähuoneiden kanssa koko myymälän

energiankulutus vähenee jopa 20% verrattuna käytössä oleviin CO2-järjestelmiin.

"Viessmannin omassa toiminnassa olemme sitoutuneet vastuullisuuteen ja tavoittelemaan

hiilineutraaliutta”, sanoo Frank Winters, CEO, Viessmann Refrigeration Solutions. "ESyCool



green-järjestelmä on kehitetty myymälöiden avuksi heidän energiankulutuksen ja kustannusten

tehostamisessa, ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta."

Viessmannin energiajärjestelmän avulla päivittäistavarakauppa voi rakentaa vastuullisempia,

kestävämpää kehitystä tukevia myymälöitä, jotka ovat energian osalta mahdollisimman

omavaraisia. Täydennettynä Viessmannin aurinkopaneeleilla ja energian varastointiin

kehitetyillä ratkaisulla omavaraisuutta voidaan lisätä edelleen. Päivittäisessä käytössä

myymälän energiankulutusta on helppo seurata, ja hyödyntää saatavilla olevaa dataa

energiansäästöä ohjaaviin toimenpiteisiin. Järjestelmän toimintaa voidaan optimoida

hyödyntämällä ilmasto-olosuhteisiin ja energian saatavuuteen perustuvaa tietoa.

Viessmann Refrigeration Solutions on sitoutunut kehittämään ratkaisuja päivittäistavarakaupan

asiakkaiden kanssa ja auttamaan heitä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Kokonaisenergiajärjestelmä on yksi askel eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta.

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

https://kylma.viessmann.fi/
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