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Możesz liczyć na komfort
5 lat gwarancji na kotły kondensacyjne 

Gwarancja na kotły kondensacyjne Immergas to prosta matematyka. Razem z kotłem otrzymujesz 2 lata 
podstawowej ochrony gwarancyjnej, opiekę fachowców oraz ciepło i bezpieczeństwo. W prosty sposób mo-
żesz wydłużyć gwarancję nawet o 3 lata. Wystarczy zarejestrować urządzenie w panelu klienta na stronie 
www.immergas.pl oraz co roku wykonywać obowiązkowe przeglądy. Kupując gotowy zestaw i rejestrując kocioł 
w portalu, uzyskujesz 5-letnią ochronę gwarancyjną na wszystkie elementy zestawu. 

Rejestrując kocioł kondensacyjny zyskujesz:

•	dodatkowe 3 lata ochrony gwarancyjnej (pod warunkiem wykonywania rocznych przeglądów)
•	5-letnią ochronę gwarancyjną na wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu
•	przypomnienia o zbliżających się przeglądach
•	możliwość wyrażenia opinii o produkcie oraz wykonanych usługach
•	szybki kontakt z Twoim Serwisem i Działem Technicznym Immergas
•	dostęp do informacji o Twoim kotle
•	bieżące informacje o nowościach produktowych i nowych rozwiązaniach
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5 lat gwarancji - jak je uzyskać

OPIEKA FACHOWCÓW I BEZPIECZEŃSTWO – wszystkie czynności serwisowe może wykony-
wać jedynie Serwis z ważnymi uprawnieniami. Do Twojej dyspozycji są: Licencjonowane Serwisy 
Immergas, Serwisy Immergas i Partnerzy Serwisowi Immergas. Swój serwis możesz wybrać na 
stronie www.immergas.pl.  

PRZEGLĄD ROCZNY – aby utrzymać gwarancję należy co roku wykonywać przegląd urządzenia. 
Stała opieka fachowców oraz regularna konserwacja kotła wpływają na bezpieczeństwo, więk-
szą sprawność i mniejsze zużycie paliwa.

REJESTRACJA URZĄDZENIA – podstawowy czas trwania gwarancji to dwa lata. Rejestrując 
urządzenie, możesz przedłużyć gwarancję nawet do 5 lat! Rejestracja kotła to także zebrana 
w jednym miejscu dokumentacja, historia usług serwisowych, szybki kontakt z Serwisem i Dzia-
łem Technicznym oraz przypomienia o zbliżającym się terminie przeglądów.

PIERWSZE URUCHOMIENIE – to pierwsza, podstawowa czynność, którą należy wykonać, aby 
zapewnić sobie nie tylko ciągłość gwarancji, ale również bezpieczną eksploatację urządzenia. 
Wezwij Serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas w celu uruchumienia i wyregulowania urzą-
dzenia. Aktualna lista serwisów jest zawsze dostępna na stronie www.immergas.pl.

•

•

•

2 lata - tyle wynosi okres pod-
stawowej ochrony gwarancyjnej

3 lata - o tyle możesz przedłużyć gwa-
rancję na kocioł kondensacyjny, rejestru-
jąc urządzenie oraz wykonując obowiąz-
kowe coroczne przeglądy

2  +  3
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Technologia kondensacyjna
Zjawisko kondensacji – co to takiego?

W przyrodzie proces kondensacji polega na zmianie znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego 
w ciekły, co prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu. W kotłach gazowych kondensacyjnych mamy 
do czynienia ze skraplaniem pary wodnej zawartej w spalinach powstałych w wyniku spalania gazu, a odzyskana 
dzięki temu energia trafia z powrotem do kotła. W kotłach gazowych tradycyjnych energia ta jest bezpowrotnie 
tracona, gdyż ciepła para wodna ulatnia się wraz ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowej ener-
gii kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność w stosunku do kotłów tradycyjnych.

*Wartości pokazane na diagramach są zgodne z narzuconym przez dyrektywę ErP sposobem obliczania 
sprawności kotłów, przy którym wartością odniesienia jest ciepło spalania paliwa, a nie, jak wcześniej, wartości 
opałowej. Liczona w ten sposób sprawność kotła nie może być wyższa niż 100%.

ZALETY
• Oszczędność – niskie zużycie gazu
• Nowoczesność
• Spełniają najbardziej rygorystyczne normy jakościowe
• Komfort użytkowania
• Najnowsze rozwiązania technologiczne
• Niska emisja spalin

KOTŁY KLASYCZNE
Sprawność 79%*

10% ciepło 
zawarte 
w spalinach
i tracone w kotle

1% ciepło zawar-
te w spalinach
i tracone w kotle

9% odzyskane 
ciepło utajone

11% ciepło 
utajone nie-
odzyskane

2% ciepło utajo-
ne nieodzyskane

11% ciepło utajone te-
oretycznie do odzyskania

Strata ciepła ok. 21%

KOTŁY KONDENSACYJNE
Sprawność 97%*

Strata ciepła ok. 3%
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze 
zaczyna się w Twoim domu
Wraz z początkiem września 2018 roku ruszył rządowy program Czyste Powietrze. Głównym celem programu 
jest walka ze smogiem, w tym zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa 
efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Pro-
gram będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie 
w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Dla kogo?

Program skierowany jest do każdego, kto chce ekologicznie ogrzać swój dom. Jeśli jesteś właścicielem domu 
jednorodzinnego albo właśnie uzyskałeś zgodę na budowę takiego domu – program „Czyste Powietrze” jest 
przeznaczony właśnie dla Ciebie! 

Wymień kocioł, zainstaluj pompę ciepła, ociepl dom,
czyli co jest objęte programem?

Dofinansowanie, nawet do 90%, będzie obejmować zarówno nowe źródła ciepła, jak i termomodernizację bu-
dynku. Biorąc udział w programie, uzyskujesz możliwość wsparcia finansowego na:
•	wymiana starych źródeł ciepła na energooszczędne i ograniczające emisję szkodliwych gazów i pyłów,
•	zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
•	docieplenie przegród budynku,
•	wymiana okien i drzwi,
•	montaż lub modernizacja instalacji CO i CWU,
•	instalacja odnawialnych źródeł energii,
•	montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wnioski w formie elektronicznej można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/



Oferta dla Domu
Każdy użytkownik ma inne potrzeby - są one uzależnione od typu budynku, powierzchni koniecznej do ogrza-
nia, zapotrzebowania na c.w.u. czy też termoizolacji budynku i ilości domowników. Aby dobór odpowiedniego 
urządzania był jeszcze łatwiejszy i intuicyjny, w poniższym katalogu znajdą Państwo kotły kondensacyjne o mocy 
poniżej 35 kW, dedykowane obsłudze domów i mieszkań. 

Lista produktów wchodzących w skład oferty:
•	Victrix Tera
•	Victrix TT 2 ErP
•	Victrix EXA ErP
•	Victrix Maior TT ErP
•	Victrix Zeus 2 ErP
•	Victrix Zeus Superior ErP
•	Hercules Condensing ErP
•	Hercules Solar ErP

OFERTA DLA

D O M U

6
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OFERTA DLA DOMU

Propozycja Profesjonalistów
Dla typowego domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 120 m2, w którym mieszka 4-osobowa rodzina o średnim 
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową, nasi specjaliści rekomendują kompletny system składający się z:

•	kotła Victrix EXA 24 X 1 ErP - wiszący kocioł jednofunkcyjny fabrycznie wyposażony w automatykę pogodową;
•	zasobnika UBS160 o pojemności 160 litrów;
•	sterownika CAR V2, łączącego funkcję tygodniowego termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła;
•	sondy temperatury zewnętrznej - element aktywujący pracę pogodową kotła;
•	DIM A-BT ErP - hydrauliczny rozdzielacz strefowy, umożliwiający rozdział ciepła na dwie niezależne strefy 

grzewcze oraz ich płynne sterowanie zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników;
•	Tybox 137 - bezprzewodowy termostat tygodniowy do zarządzania jedną ze stref grzewczych.

Pamiętaj, że każda instalacja ma inne wymagania i konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio 
z profesjonalnym instalatorem lub projektantem, który dobierze dla Ciebie odpowiednie produkty.
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ATRAKCYJNA

C E N A

Victrix Tera
wiszący kocioł kondensacyjny dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej

8
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Dane techniczne [j.m.] Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 24 Plus

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 4,3÷24,1 (c.o.) 

4,3÷28,3 (c.w.u.)

4,3÷24,1 (c.o.)

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 108,2 / 108,3 108,2 / 108,3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 20-85 20-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 30-60 30-60

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 33,6/35,8 32,0/33,8

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 

Moc zainstalowana [W] 80 80

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A -

Deklarowany profil obciążeń XL -

NOWOCZESNY WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – zastosowanie wymiennika ciepła 
w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje 
zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.

SPRAWNA KONSERWACJA – konstrukcja wymiennika pozwala na łatwiejszą konserwację i zmniejsza 
ryzyko zanieczyszczenia. 

KOMPAKTOWE WYMIARY – głębokość kotłów to jedynie 25 cm, co czyni je jednymi z najmniejszych 
kotłów gazowych wśród dostępnych na rynku. Takie wymiary umożliwiają zamontowanie urządzenia 
niemalże w każdym miejscu.

EKONOMICZNA PRACA – szeroki zakres modulacji mocy od 16 do 100% jest gwarancją płynnej i ekono-
micznej pracy kotła nawet w niewielkich lokalach. 

5 LAT GWARANCJI – jakość urządzeń Immergas potwierdza 5-letnia gwarancja, bez konieczności wy-
kupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia 

na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia 
Serwis Immergas.

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, po-
zwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miej-

sca na ziemi.

4,3÷24,1 kW

•

Zalety:

SERIA VICTRIX TERA
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Victrix EXA ErP
kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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•

SERIA VICTRIX EXA ERP

KOMPAKTOWE WYMIARY – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii EXA mogą być instalowane niemal 
wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowa-
nie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje 
się wysoką trwałością i odpornością na korozję.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii EXA posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodatkowego 
pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.immer-

gas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immergas.

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, po-
zwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miej-
sca na ziemi.

Dane techniczne [j.m.] V EXA 28 1 ErP V EXA 24 X 1 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 5,5÷23,7 (c.o.)

5,5÷27,7 (c.w.u.)

5,5÷24,2 (c.o.)

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 107,2/107,8 107,2/107,8

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 20-85 20-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 30-60 30-60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 13,7 -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 37,0/40,4 36,0/39,0

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50

Moc zainstalowana [W] 76 76

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A -

Deklarowany profil obciążeń XL -

5,5-28 kW
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Victrix TT 2 ErP
Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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SERIA VICTRIX TT ERP

Dane techniczne [j.m.] Victrix 24 TT 2 ErP Victrix 12 X TT 2 ErP Victrix 20 X TT 2 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 3,0÷23,6 (c.w.u.)

3,0÷20,5 (c.o.)

1,9÷12,0 (c.o.) 3,0÷20,5 (c.o.) 

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy 

nom./min. [%]

104,6/109,1 107,0/109,6 104,6/109,1

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 20-85 20-85 20-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 30-60 10-60 10-60

Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. [bar] 0,3 - -

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 12,2 - -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 32,0/33,9 32,0/33,9 32,0/33,9

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Moc zainstalowana [W] 90 90 90

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A - -

Deklarowany profil obciążeń XL - -

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowa-
nie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

NISKIE OPORY HYDRAULICZNE – konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego odznacza się mniej-
szymi oporami wewnętrznymi i gwarantuje wyższe ciśnienie  dyspozycyjne na króćcach kotła. Oznacza to, 

że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.

SZEROKI ZAKRES MODULACJI – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 15 
do 100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowa-

nia na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.

ELEKTRONICZNIE STEROWANY ZAWÓR GAZU – zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest 
elektronicznie sterowany zawór gazu, umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze – gaz. 

Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic w gę-
stości powietrza lub paliwa. Istotną cechą jest to, że kocioł nie wymaga przezbrojenia na inny rodzaj gazu, ponie-
waż urządzenie samodzielnie dobiera skład mieszanki.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii VICTRIX TT posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia do-
datkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie 

www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Im-
mergas.

2,8-24 kW

•
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Victrix Maior TT ErP
Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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•

SERIA VICTRIX MAIOR TT ERP

KOMPAKTOWE WYMIARY – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii MAIOR TT mogą być instalowane 
niemal wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie 
za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła. Dodatkowo panel posiada zamykaną pokrywę.

WYMIENNIK CIEPŁA NOWEJ GENERACJI – aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła 
charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz małymi oporami hydraulicznymi.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii MAIOR TT posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia dodat-
kowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie www.

immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Immer-
gas.

Dane techniczne [j.m.] V Maior 35 TT 1 ErP V Maior 35 X TT 1 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 3,5÷34,2 (c.w.u.) 

3,5÷34,2 (c.o.)

3,5÷34,2 

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 106,0/107,6 106,0/107,6

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 20-85 20-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u.* [°C] 30-60 30-60

Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. [bar] 0,3 -

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 16,3 -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 33,4/35,8 33,4/35,8

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50

Moc zainstalowana [W] 120 120

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A -

Deklarowany profil obciążeń XXL -

*po podłączeniu zasobnika c.w.u.

3,5-34,2 kW
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Victrix Zeus 2 ErP
Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 l
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•

WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U. – kotły serii Victrix Zeus posiadają wbudowany zasobnik c.w.u. o po-
jemności 45 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej INOX. 

KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie 
sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u. i grupę bezpieczeństwa c.o. Konstrukcja kotła umożliwia 

wykonanie recyrkulacji c.w.u.

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz ste-
rowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje 
się wysoką trwałością i odpornością na korozję.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii Victrix Zeus posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia do-
datkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie 

www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis Im-
mergas.

SERIA VICTRIX ZEUS ERP

Dane techniczne [j.m.] VZ 26 2 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 3,0÷26,0 (c.w.u.)

3,0÷23,6 (c.o.)

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 107,5/108,8

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 25-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 20-60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 13,3

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min] 15,6

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 61,3/108,6

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50

Moc zainstalowana [W] 85

Stopień ochrony elektrycznej IPX4D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A

Deklarowany profil obciążeń XL

3-26 kW
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Victrix Zeus 
Superior ErP
Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 54 l
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•

WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U. – kotły serii Victrix Zeus Superior posiadają wbudowany zasobnik 
c.w.u. o pojemności 54 litry, wykonany ze stali szlachetnej INOX. Nieograniczone możliwości instalacji 

dzięki niedużym rozmiarom, przy zachowaniu zalet zestawu kotła z wolnostojącym zasobnikiem.

AUTOMATYKA – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów 
kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie 
grzewczej. 

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz ste-
rowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje 
się wysoką odpornością na korozję.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii Victrix Zeus Superior posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wy-
kupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia 

na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia 
Serwis Immergas.

KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie 
sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u., grupę bezpieczeństwa c.o. i c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze 

c.w.u. Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u. nawet w niewielkim mieszkaniu.

SERIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR ERP

Dane techniczne [j.m.] VZS 26 2 ErP VZS 32 2 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 4,7÷25,8 (c.w.u.)

4,7÷21,0 (c.o.)

6,9÷32,0

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 106,5/106,5 107,3/107,3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 25-85 25-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 10-60 10-60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 13,1 15,8

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min] 16,0 19,2

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 70,1/76,8 72,8/81,9

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50

Moc zainstalowana [W] 85 105

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A A

Deklarowany profil obciążeń XL XL

4,7-25,8 kW
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Hercules 
Condensing ErP
Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 120 l
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WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U. – wbudowany zasobnik c.w.u o poj. 120 l wykonany ze stali nierdzew-
nej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u.

AUTOMATYKA – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów 
kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie 

grzewczej. 

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz ste-
rowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje 
się wysoką trwałością i odpornością na korozję.

KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref 
grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów monto-
wanych wewnątrz kotła.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii Hercules Condensing posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wy-
kupienia dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia 

na stronie www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia 
Serwis Immergas.

SERIA HERCULES CONDENSING ERP

Dane techniczne [j.m.] HC 26 3 ErP HC 32 3 ErP HC ABT 32 3ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 4,7÷25,8 (c.w.u.)

4,7÷23,9 (c.o.)

6,9÷32,0 6,9÷32,0

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 106,5/106,5 107,3/107,3 107,3/107,3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 25-85 25-85 25-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 20-60 20-60 20-60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 13,3 16,0 16,0

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min] 19,9 24,3 24,3

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 126,6/252,0 127,9/254,0 130,1/256,4

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Moc zainstalowana [W] 130 130 168

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A A A

Deklarowany profil obciążeń XL XL XL

6,9-32,0 kW

•
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Hercules Solar ErP
Kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 
o pojemności 200 l, wyposażony fabrycznie 
w moduł obsługi kolektorów
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•

WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U. – wbudowany zasobnik c.w.u o poj. 200 l wykonany ze stali nie-
rdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających produkcję c.w.u.

AUTOMATYKA – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów 
kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie 

grzewczej. 

INTUICYJNA OBSŁUGA – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz ste-
rowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje 
się wysoką odpornością na korozję.

KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref 
grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów monto-

wanych wewnątrz kotła. Dodatkowo wyposażony jest w elementy układu solarnego: pompa obiegowa glikolu,  
automatyka sterująca.

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

5 LAT GWARANCJI – kotły serii Hercules Solar posiadają 5 lat gwarancji bez konieczności wykupienia 
dodatkowego pakietu. Do zachowania gwarancji konieczna jest jedynie rejestracja urządzenia na stronie 

www.immergas.pl oraz wykonywanie rocznych przeglądów przez posiadający aktualne uprawnienia Serwis 
Immergas.

SERIA HERCULES SOLAR ERP

Dane techniczne [j.m.] HS 26 2 ErP

Moc kotła (minimalna-nominalna) [kW] 3,0÷26,0 (c.w.u.)

3,0÷23,6 (c.o.)

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. [%] 107,5/108,8

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90

Zakres regulacji temperatury c.o. [°C] 25-85

Zakres regulacji temperatury c.w.u. [°C] 20-60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) [l/min] 13,1

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (ΔT=30°C) [l/min] 19,0

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 193,8/404,4

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 230/50

Moc zainstalowana [W] 165

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody A

Deklarowany profil obciążeń XL

3-26 kW
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Wymiary
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Victrix Zeus ErP

Victrix Zeus Superior ErP Hercules Solar ErP

Hercules Condensing ErP

WYMIARY



26

DOMINUS
Zarządzaj ciepłem w domu z dowolnego miejsca na świecie

Poznaj zalety naszego rozwiązania:

Aplikacja jest darmowa, dostępna dla systemu Android oraz iOS w języku polskim, do pobrania w Google Play lub 
AppStore; do jej działania niezbędny jest Moduł Wi-Fi Dominus z oferty Immergas.

Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, możesz regulować ogrzewanie według aktualnych potrzeb, 
niezależnie od tego, gdzie jesteś.

•	prosta i intuicyjna obsługa
•	pełna kontrola pracy systemu grzewczego z dowolnego miejsca na świecie
•	stały dostęp do ustawień głównych parametrów systemu grzewczego oraz informacji 

o bieżącej pracy urządzenia
•	większa oszczędność kosztów użytkowania
•	współpracuje z istniejącymi lub nowymi instalacjami grzewczymi opartymi o kotły 

kondensacyjne z serii Victrix Tera, Victrix TT, Victrix EXA, Victrix Maior TT

•	odczyt i zmiana aktualnego trybu pracy kotła 
•	sterowanie temperaturą w pomieszczeniach 
•	sterowanie temperaturą ciepłej wody użytkowej
•	sterowanie temperaturą zasilania instalacji c.o.
•	informacja o zakłóceniach pracy systemu grzewczego

Dominus to nowe możliwości:
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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MARKA GODNA ZAUFANIA

Marka godna zaufania
W Immergas przywiązujemy dużą wagę do jakości naszych produktów, jak również standardów usług 
świadczonych dla naszych klientów. Dążenie do rozwoju i konsekwentna realizacja strategii biznesowej marki 
Immergas sprawiają, że jesteśmy firmą cenioną w branży. Dowodem na to są przyznawane nam od wielu lat 
nagrody i wyróżnienia. 

Jednym z ważniejszych dla Immergas wyróżnień jest obecność w elitarnym gronie 
laureatów „Diamentów Forbesa 2018” - dorocznym rankingu przedsiębiorstw, które 
w ostatnich 3 latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Diamenty Forbesa to 
jeden z najbardziej prestiżowych rankingów w kraju, wyróżniający przedsiębiorców, 
innowatorów i ludzi sukcesu. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika 
„Forbes” we współpracy z wywiadownią Bisnode Polska. Wśród kluczowych kryteriów 
decydujących o pozycji w rankingu znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015-2017, 
wartość majątku, wiarygodność płatnicza oraz brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Firma została także wyróżniona Laurem Klienta – nagrodą TOP MARKA 2016 
w kategorii polska jakość branży budowlanej – nowoczesne systemy grzewcze. Ponadto 
zostaliśmy uhonorowani nagrodą specjalną - godłem GRAND PRIX, którym mogą się 
poszczycić tylko nieliczne firmy. Nagrody te są najlepszą rekomendacją dla naszych 
klientów i stanowią dowód na to, że jesteśmy marką popularną, poważaną od lat i godną 
zaufania. Jury brało pod uwagę takie aspekty, jak: innowacyjny charakter produktów/
usług, elementy przewagi konkurencyjnej, dynamikę wzrostu popularności oraz 
skuteczność kampanii wizerunkowo-marketingowych. To nagroda dla nas szczególnie 
ważna, ponieważ przy wyłanianiu laureata znaczący głos mają sami klienci.



Immergas Polska Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź
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biuro@immergas.pl
www.immergas.pl


