
EOLO/NIKE
Mythos

tradičné prietokové
závesné kotly

TRADIČNÉ KOTLY



SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE 
ZA PRIMERANÚ CENU

Spoločnosť IMMERGAS rozširuje svoj sorti-
ment tradičných plynových kotlov o novú
sériu s názvom MYTHOS. 
Cenovo, ale aj funkčne sa nová séria 
MYTHOS radí medzi osvedčenú a obľú-
benú základnú sériu kotlov STAR a MINI.
Ide o novú výkonnú a spoľahlivú kategóriu
závesných prietokových kotlov s výkonom
24 kW, so zachovaním minimálnych rozme-
rov, technickej jednoduchosti a udržaním
najprijateľnejšej ceny!

OSVEDČENÁ
TECHNOLÓGIA

Konštrukčne a funkčnosťou je séria MYTHOS
obdobou dlhoročne úspešnej série MINI.
Ponúka podobnú úžitkovú hodnotu ale
s jednoduchšou obsluhou a za nižšie obsta-
rávacie náklady. 
Jedná sa o sériu tradičných prietokových
kotlov s osvedčenou konštrukciou dvoch
výmenníkov. Primárny výmenník je určený
pre vykurovanie a sekundárny pre ohrev
teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), čo 
vykazuje spoľahlivú funkčnosť.
Kotol s výkonom 24 kW poskytuje vysoký
úžitkový komfort, v ohreve TÚV dosahuje
obvyklý štandard pomocou antikorového
doskového výmenníka (typu alfa-laval).

EOLO/NIKE Mythos

JEDNODUCHOSŤ
Elektronický modul série MYTHOS, 
poskytuje všetky štandardné funkcie pre re-
žimy vykurovania a ohrevu TÚV. Aktuálny
stav alebo prípadnú poruchu, zobrazuje
podsvietený displej pomocou číselných
hodnôt a jednoduchých symbolov.
Vyššia séria MINI má voči sérii MYTHOS
naviac zabudovanú ekvitermickú reguláciu.  
Obsluha kotlov MYTHOS je veľmi jedno-
duchá a intuitívna.
Komfort izbovej teploty zabezpečí spoľah-
livý regulátor Mini CRD s plynulou regulá-
ciou výkonu kotla.

TRADIČNÝ VÝBER

Séria MYTHOS pozostáva z dvoch typových
variantov: 

EOLO Mythos 24 - „turbo“ prevedenie,
určené pre potrubné systémy odvodu
spalín a nasávania vzduchu z exteriéru

NIKE Mythos 24 - komínové prevedenie,
pre pripojenie k vhodnému komínu s na-
sávaním vzduchu z okolitého priestoru
(vhodné iba pre umiestnenie v nepretr-
žite vetraných neobytných priestoroch,
ako kotolňa, pivnica a pod.)

Spoločnosť IMMERGAS uvedením tejto
novej série kotlov MYTHOS rozširuje svoj
sortiment výrobkov  o jednoduchý, ale
veľmi  spoľahlivý a výkonný kotol v najniž-
šej cenovej kategórii.

EOLO/NIKE Mythos

KOMPAKTNÉ ROZMERY

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

DOSKOVÝ VÝMENNÍK TÚV

VÝHODY



Typ Tepelný Komínový Turbo Elektrické Ochrana Výroba Pripojovacia
výkon kotol kotol krytie proti teplej úžitkovej vody sada
(kW) mrazu (Δ T=30°C) (voliteľné)

EOLO Mythos 24 24,0 IPX5D -5°C 10,9 l/min 3.015229

NIKE  Mythos 24 24,0 IPX4D -5°C 10,7 l/min 3.015229

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tradičný plynový kotol v typovom vyhotovení:
EOLO Mythos – typ turbo
NIKE Mythos – s otvorenou komorou

ß Primárny výmenník je vyrobený z medi

ß Antikorový sekundárny doskový výmenník
pre ohrev teplej vody   

ß Tepelný výkon 24 kW

ß Kompaktné rozmery 
(hĺbka len 24 cm)

ß Digitálny displej s jednoduchou obsluhou

ß Elektrické krytie IPX5D 
(pre typ EOLO Mythos)

ß Automatický By-pass systém

ß Voliteľná pripojovacia sada 

CHARAKTERISTIKY
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Prietok (l/h)

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV

G R M AC AF

3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

Technické údaje Jednotky EOLO Mythos 24 NIKE Mythos 24

Kód 3.024013 3.024014

Maximálny príkon kW 26,2 26,3

Minimálny príkon (režim ÚK) kW 10,6 11,0 

Minimálny príkon (režim TÚV) kW 8,7 8,3

Maximálny výkon kW 24,0 23,6

Minimálny výkon (režim ÚK) kW 9,0 9,5

Minimálny výkon (režim TÚV) kW 7,2 7,0

Účinnosť pri 100% výkone (80/60°C) % 91,7 89,8

Účinnosť pri 30% výkone (80/60°C) % 87,3 88,8

Maximálna/Minimálna spotreba plynu * m3/h 2,77 / 0,92 2,78 / 0,88

Hmotnostné CO * mg/kWh 131 66

Hmotnostné NOx * mg/kWh 129 89

Špecifický prietok TÚV (ΔT=30°C) pri nepretržitom odbere l/min 11,5 11,3

Maximálny tlak v okruhu TÚV. bar 10 10

Minimálny tlak v okruhu TÚV. bar 0,3 0,3

Minimálny prietok TÚV l/min 2 2

Maximálny tlak v okruhu ÚK bar 3 3

Objem expanzomatu ÚK l 6 6

Hmotnosť plného kotla kg 31,1 26,1

* Platí pre G20 (zemný plyn)

Rozdeľovacia sada  80/80

Horizontálna sada  60/100

51CN4199 (Typ EOLO)
51CN4197 (Typ NIKE)NIKE Mythos 24EOLO Mythos 24

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
A prívod vzduchu/odvod spalín
B prívod vzduchu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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Využiteľný výtlak obehového čerpadla pre systém ÚK
pri maximálnej rýchlosti čerpadla
s uzatvoreným by-passom,

pri maximálnej rýchlosti čerpadla
s čiastočne otvoreným by-passom

pri rýchlosti čerpadla nastavenej na 2
s uzatvoreným by-passom,

pri rýchlosti čerpadla nastavenej na 2
s čiastočne otvoreným by-passom



VICTRIX Zeus
Superior kW

kondenzačné závesné 
kotly so zabudovaným 

zásobníkom TÚV

KONDENZAČNÉ KOTLY



KONDENZAČNÉ KOTLY OHĽADUPLNÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

VRCHOL TECHNOLÓGIE A DIZAJNU

ZÁSOBA ÚŽITKOVEJ VODY V OBJEME  54 LITROV 

ÚSPORA PEŇAZÍ

SÚLAD TALIANSKEHO
DIZAJNU A ŠPIČKOVEJ
TECHNOLÓGIE

Nová séria VICTRIX Zeus Superior kW
predstavuje modernú a elegantnú líniu,
súlad dizajnu, technológie a funkčnosti.

Veľký podsvietený displej z tekutých
kryštálov (LCD) umožňuje zo braziť
všetky infor mácie o hlavných funkciách,
ako je nasta venie teplôt vykurovania
a ohrevu TÚV, aktuálna teplota prívodu
vykurovacieho systému, ukazovateľ oka-
m ži tého doda ného výkonu, funkčné re-
ži my a kó dy prípadných porúch.

Elegantný ovládací panel umožňuje na-
staviť parametre všetkých funkcií jed no -
duchým a intuitívnym spôsobom.

Vďaka novej elektronike VICTRIX Zeus
Superior kW je nastavovanie poža -
dovanej teploty a letného/zimného re-
žimu jednoduchšie pomo cou stláčania
tlačidiel a otáčaním ovlá dačov po stra-
nách.

Technológia VICTRIX Zeus Superior kW
umožňuje zobraziť ďalšie užitočné in-
formácie, ako sú pracovné hodiny,
počet štartov kotla, skutočnú vonkajšiu
teplotu, ako minimálnu, tak aj maxi-
málnu (v prípade pripojenej vonkajšej
sondy), alebo zvoliť osobité možnosti,
napríklad ne pre tržité podsvietenie
alebo režim še tre nia energie.

UŠETRITE PENIAZE S KONDEN-
ZAČNOU TECHNOLÓGIOU
Pokroková technológia VICTRIX Zeus
Superior kW garantuje dôležité výhody:

ß úspora peňazí: vďaka nízkej spotrebe
plynu kondenzačných kotlov - v porovnaní
s tradičnými kotlami môžu dosiahnuť
ročnú úsporu plynu až do 30%; 

ß vysoká účinnosť: kondenzačné kolty sú vy-
soko účinné zariadenia v porovnaní so
zodpovedajúcimi tradičnými typmi;

ß zníženie emisií: špeciálny spaľovací systém
redukuje emisie oxidu uhoľnatého (CO)
a oxidov dusíka (NOx). V Európskej štan-
dardnej klasifikácii UNI EN 297 sa konden-
začné kotly zaraďujú do 5 triedy - najviac
ohľaduplnej k život né mu prostrediu. 

NEUSTÁLY PÔŽITOK 
Z TEPLEJ VODY
Zásobník z antikorovej ocele (INOX) pred-
stavuje nevyčerpateľnú zásobu teplej úžitko-
vej vody. Tá je vždy k dispozícii v požadova-
nej teplote, čím VICTRIX Zeus Superior kW
obslúži viaceré odbery vody súčasne - otvo-
renie viacerých vodov. batérií (aj pri sprcho-
vaní). Aj v prípade, že odber trvá dlhšie, napr.
pri napĺňaní vane, či hydromasážnej vane,
kotol udrží teplotu vody v zásobníku, pre do-
siahnutie maximálneho pohodlia.

VÝHODY

VICTRIX Zeus Superior kW
PÔŽITOK Z TEPLEJ VODY
IMMERGAS vždy kladie dôraz na prírodu a životné prostredie a preto predstavuje VICTRIX Zeus
Superior kW, novú sériu kondenzačných kotlov so zabudovaným zásobníkom teplej úžitkovej
vo dy s objemom 54 litrov. Tieto nové typy sa vyznačujú úsporou energie, novou techno lógiou,
vynoveným dizajnom a naj lep šími výkonmi. 
Séria ponúka 2 varianty s tepelnými výkonmi 26 kW a 32 kW. 

POTVRDENÝ ÚŽITKOVÝ
KOMFORT

Úroveň úžitkového komfortu kotla, upravo-
vaná európskou smernicou EN 13203-1, sa
označuje maximálne 3 hviezdičkami.
Najvýznamnejšie parametre, ktoré sa hod-
notia rôznymi testami, sú: doba čakania na
teplú vodu, stabilita teploty vody pri premen-
livom odbere a doba stabilizácie rovnakej
teploty. 
Séria VICTRIX Zeus Superior kW, vďaka
svojmu zásobníku z antikorovej ocele
(INOX) objemu 54 litrov a prepracovanej
elektronike kotla získala najlepšie hodnote-
nie = 3 hviezdičky!



CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI

ß modulácia tepelného výkonu 
od 4,7 kW do 32 kW

ß nový atraktívny dizajn

ß veľký podsvietený displej 
z tekutých kryštálov

ß vysoká účinnosť a zníženie emisií
vďaka kondenzačnej technológii 

ß zásobník TÚV z antikorovej ocele 
s objemom 54 litrov

ß 3 hviezdičky označujúce
maximálny úžitkový komfort

ß kondenzačný modul 
z antikorovej ocele 

ß modulačný  systém čerpadla 

ß nastaviteľný By-pass systém

Typ Tepelný výkon Objem Úžitkový Nízke Elektrické Ochrana Prietok TÚV (Δ 30°C)
kW zásobníka komfort emisie krytie proti Merný Nepretržitý

ÚK TÚV (litre) EN (NOx-CO) zamrznutiu prietok odber
13203-1 (EN6625) (EN13203-1)

VICTRIX Zeus Superior 26 kW 23,9 25,8 54 IPX5D 0°C 16,0 l/min 13,1 l/min

VICTRIX Zeus Superior 32 kW 32,0 32,0 54 IPX5D 0°C 19,2 l/min 15,8 l/min

CHARAKTERISTIKY

ZVOĽTE SI NAJLEPŠIU TERMOREGULÁCIU
Kotly typu VICTRIX Zeus Superior kW sú navrhnuté tak, aby sa dali kombinovať s termore-
gulačnými prístrojmi IMMERGAS, ako je Super CAR a vonkajšia sonda, čo zabezpečí maxi-
málny komfort pri dosiahnutí nízkej spotreby. Regulátor Super CAR umožňuje vzdialené
ovládanie všetkých funkcií kotla: je vybavený podsvieteným displejom podobným displeju
kotla, zobrazuje všetky funkčné informácie, ako aj zobrazenie vlhkosti v miestnosti a pred-
povede počasia. Modulačný týždenný izbový regulátor Super CAR umožňuje naprogramo-
vať požadovanú izbo vú teplotu pre dve rozličné úrovne (komfortnú a zníženú). Okrem toho
má praktickú funkciu denného časovača umožňujúceho nastavenie teploty zásobníka TÚV
v dvoch rôznych úrovniach teploty.
Kotly VICTRIX Zeus Superior kW môžu byť riadené aj inými termoregulačnými prístrojmi
ako je týždenný modulačný regulátor CAR alebo priestorové termostaty typu On/Off.
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VICTRIX Zeus Superior 26 kW
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VICTRIX Zeus Superior 32 kW

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV

G R M RC AC AF
1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Technické údaje
JEDNOTKY VICTRIX Zeus Superior 26 kW VICTRIX Zeus Superior 32 kW

Kód 3.019190 3.019191

Maximálny príkon (ohrev ÚK) kW 24,9 33,0
Maximálny príkon (ohrev TÚV) kW 26,9 33,0
Minimálny príkon kW 5,0 7,3
Maximálny výkon (ohrev ÚK) kW 23,9 32,0
Maximálny výkon (ohrev TÚV) kW 25,8 32,0
Minimálny výkon kW 4,7 6,9
Účinnosť pri 100 % výkone (80 / 60 °C) % 96,0 96,9
Účinnosť pri 30%  výkone (80 / 60 °C) % 93,5 94,5s
Účinnosť pri 100 % výkone (40 / 30 °C) % 106,5 107,3
Účinnosť pri 30%  výkone  (40 / 30 °C) % 106,5 107,3
Maximálna spotreba plynu * m3/h 2,32 3,49
Hmotnostné  CO * mg/kWh 20 17
Hmotnostné  NOx * mg/kWh 48 52
Objem zásobníka TÚV z antikora AISI 316L l 54 54
Špecifický prietok TÚV počas prvých  10 minút (Δ T=30°C) l/min 16,0 19,2
Maximálny prietok TÚV pri nepretržitom odbere (Δ T=30°C) l/min 13,1 15,8
Maximálny tlak okruhu TÚV bar 8 8
Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3 3
Objem expanzomatu ÚK l 10 10
Minimálny tlak v okruhu TÚV bar 0,3 0,3
Objem expanzomatu TÚV l 2 2
Hmotnosť naplneného kotla kg 132,6 138,1
* platí pre G20 (zemný plyn)

 

0051BT3666VICTRIX Zeus Superior kW

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
RC cirkulácia TÚV
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
SC odvod kondenzátu
A prívod vzduchu/odvod spalín
B prívod vzduchu

Využiteľný výtlak obehového čerpadla pre systém ÚK:
pri maximálnej rýchlosti s uzatvoreným by-passom,
pri maximálnej rýchlosti s čiastočne otvoreným by-passom,
pri maximálnej rýchlosti s otvoreným by-passom.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



HERCULES
Condensing

kondenzačné stacionárne 
kotly so zabudovaným 

zásobníkom TÚV

KONDENZAČNÉ KOTLY



FLEXIBILITA INŠTALÁCIE
Každý dom je odlišný od toho ďalšieho, tak
ako je to aj so životným štýlom. Z toho dô-
vodu sa musí aj kotol prispôsobiť špecific-
kým požiadavkám. 
Typy HERCULES Condensing 26 a 32 sú
predpripravené na prevádzku v systémoch
vykurovania rozdelených do viacerých zón.
ABT verzia môže riadiť dve samostatné vy-
kurovacie zóny s rôznou prevádzkovou te-
plotou. Táto špeciálna konfigurácia je ideálna
pre vykurovací systém rozdelený na zónu
s nízkou prevádzkovou teplotou (podlahové
vykurovanie a pod.) a ďalšiu zónu prevá-
dzkovanú s vysokou teplotou (napr. radiá-
tory, rebríkové radiátory, konvektory a pod.). 
Navyše môžu byť všetky verzie kotlov upra-
vené podľa individuálnych potrieb zákaz-
níka vďaka voliteľným zónovým sadám prí-
slušenstva a môžu takto riadiť maximálne až
tri zóny rovnakého, alebo rôzneho typu
z hľadiska prevádzkovej teploty. Výsledkom
je nezávislá termoregulácia zvlášť pre každú
zónu s poskytnutím vyššieho komfortu
a optimalizovanie spotreby. 
Prednosťou, ktorá odlišuje kotly HERCULES
Condensing na trhu je, že všetky voliteľné
príslušenstvá sú umiestnené pod plášťom
kotla, čo robí jeho inštaláciu mimoriadne
čistú a úhľadnú. Preto nie je potrebné 
umiestňovať kotol do špeciálnej na to urče-
nej miestnosti (kotolne). 

KOMFORT VO VŠETKÝCH
OHĽADOCH
Aj z pohľadu komfortu TÚV predstavujú
kondenzačné kotly HERCULES Condensing
voľbu bez kompromisov. 120 litrový antiko-
rový zásobník je prakticky nevyčerpateľnou
zásobou TÚV, ktorá je vždy k dispozícii
v požadovanej teplote. Táto charakteristika
zaručuje maximálny komfort aj v prípade
súčasného odberu vody z viacerých miest
alebo napúšťania hydromasážnej vane (po-
žiadavky na veľké množstvo TÚV).
Špeciálna konštrukcia zásobníka umožňuje
taktiež  pripojenie solárnych panelov pre
prípravu TÚV.

HERCULES Condensing

EKOLOGICKÉ 
KONDENZAČNÉ KOTLY

VRCHOL TECHNOLÓGIE

120 LITROVÝ ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV

PREDURČENÝ PRE VIACZÓNOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY

VÝHODY

HERCULES Condensing
100% KOMFORT
STAROSTLIVOSŤ 
O ZÁKAZNÍKA
Nikto sa nechce vzdať pohodlia a komfortu
predovšetkým u seba doma.
IMMERGAS dobre pozná dôležitosť do-
mova v živote zákazníka. Vďaka svojim viac
ako 40 ročným skúsenostiam vo vývoji a vý-
robe kotlov pre domácnosti, je vždy
schopný predvídať jeho požiadavky a po nú -
k nuť mu ideálny výrobok pre uspokojenie
jeho potrieb.
Z týchto požiadaviek sa zrodila nová séria
stacionárnych kotlov so zabudovaným zá-
sobníkom teplej úžitkovej vody s názvom
HERCULES Condensing. 

REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU
Technológia kondenzácie, charakterizujúca
nové typy HERCULES Condensing, umožňuje
z pohľadu ekológie a účinnosti inteligentnejšie
využitie tepla zo spaľovania v porovnaní s tra-
dičnými zariadeniami. 
Znížené emisie oxidu uhoľnatého (CO) a oxi-
dov dusíka (NOx) radia typy HERCULES Con-
densing do triedy 5, ktorá je podľa klasifikácie
noriem UNI EN 297 a UNI EN 483 naj -
ekologickejšou triedou.
Progresívny elektronický systém kotla HERCU-
LES Condensing umožňuje kedyko ľ vek prispô-
sobiť tepelný výkon  skutočným 
požiadavkám systému. Komfort a pohodlie vo
vašom dome je zabezpečené aj pri zmenách
klimatických podmienok a to pri efektívnom
využití spáleného plynu.

NAJLEPŠIA
TERMOREGULÁCIA 
Možnosti kotlov HERCULES Condensing
môžu byť ďalej zlepšené kombinovaním
s účinným termoregulačným systémom.
Tieto kotly sú predpripravené  pre prevá-
dzku s novým modulačným regulátorom
Super CAR a vonkajšou sondou. 
Regulátor Super CAR dopĺňa ovládací panel
kotla možnosťou ovládania všetkých jeho
funkcií, pričom je zachovaná úplná funkč-
nosť ovládacieho panela kotla. Podsvietený
displej, podobný tomu ako je na kotly,
umožňuje zobraziť všetky prevádzkové in-
formácie. Táto charakteristika je užitočná
predovšetkým keď je kotol nainštalovaný
v pivnici alebo v podkroví a umožňuje vzdia-
lené riadenie kotla priamo z obývačky (resp.
miesta inštalácie regulátora). 
Regulátor Super CAR má tiež funkciu riade-
nia dvoch teplotných úrovní (komfort a zní-
žená) v denných časových cykloch s týžd-
ňovým programovaním. Okrem toho umož-
ňuje programovo znížiť teplotu zásobníka
v čase nízkej potreby TÚV.



CHARAKTERISTIKY

Typ Tepelný výkon Objem Úžitkový Nízke Elektrické Ochrana Prietok TÚV (Δ 30°C)
kW zásobníka komfort emisie krytie proti Merný Nepretržitý

ÚK TÚV (litre) EN (NOx-CO) zamrznutiu prietok odber
13203-1 (EN6625) (EN13203-1)

HERCULES Condensing 26 23,9 25,8 120 l IPX5D 0°C 19,9 l/min 13,3 l/min

HERCULES Condensing 32 32,0 32,0 120 l IPX5D 0°C 24,3 l/min 16,0 l/min

HERCULES Condensing 32 ABT 32,0 32,0 120 l IPX5D 0°C 24,3 l/min 16,0 l/min

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

ß modulovaný tepelný výkon od 4,7 do 32 kW

ß nový moderný dizajn

ß veľký podsvietený displej z tekutých kryštálov

ß vysoká účinnosť a nízke emisie vďaka kondenzačnej technológii 

ß antikorový zásobník TÚV s objemom 120 litrov

ß 3 hviezdičkové ohodnotenie úžitkového komfortu

ß predpríprava na prevádzku v zónových vysokoteplotných /
nízkoteplotných vykurovacích systémoch

ß kondenzačný modul z antikora

ß modulačné obehové čerpadlá s nízkou spotrebou energie

ß ľahký prístup pre inštalačné pripojenie vďaka bočným dvierkam

ß optimálna regulácia výkonu vďaka voliteľnej termoregulácii ako je
Super CAR a vonkajšia sonda

ß predpríprava na pripojenie solárnych systémov pre prípravu TÚV

DIZAJN A FUNKČNOSŤ
Nová séria kondenzačných kotlov HERCULES Condensing znamená moderný a elegantný trend: dokonalé spojenie dizajnu, technológie
a funkčnosti. Veľký a podsvietený displej z tekutých kryštálov uľahčuje kontrolu hlavných informácii ako sú nastavené teploty, prevádzkové
režimy a prípadné chyby. 
Moderné ovládanie kotla HERCULES Condensing urýchľuje a zjednodušuje nastavenie režimu zima/leto a požadovaných 
teplôt vďaka intuitívnemu použitiu tlačidiel a otočných ovládačov. Technológia tejto novej série kotlov umožňuje zobrazovať taktiež ďal-
šie doplňujúce informácie ako sú prevádzkové hodiny, počet zapálení a v kombinácii s vonkajšou sondou, záznam minimálnej a maximál-
nej teploty. Ďalej umožňuje nastavenie rôznych možností podsvietenia displeja trvalo alebo úsporným režimom.

TYPY
Séria HERCULES Condensing ponúka tri typy v dvoch výkonových úrovniach: 

- HERCULES Condensing 26 je charakterizovaný dvojakým výkonom 23,9 kW v prevádzke režimu ÚK a 25,8 kW v režime prípravy TÚV

- HERCULES Condensing 32 a HERCULES Condensing 32 ABT disponujú výkonom 32 kW v oboch prevádzkových režimoch. 

Typy HERCULES Condensing predstavujú z každého pohľadu to najlepšie a sú určené pre tých, ktorí nechcú robiť kompromisy. 
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Zóny nízkej teploty

Využiteľný výtlak v systéme:
pri rýchlosti čerpadla nastavenej na maximum
pri rýchlosti čerpadla nastavenej na 4,5 (nastavenie výrobcu)
pri rýchlosti čerpadla nastavenej na 3

Legenda:
V elektrické pripojenie
RA3 zóna 3 vysokej teploty - spiatočka
MA3 zóna 3 vysokej teploty - prívod
RA2 zóna 2 vysokej teploty - spiatočka
MA2 zóna 2 vysokej teploty - prívod
RB2 zóna 2 nízkej teploty - spiatočka
MB2 zóna 2 nízkej teploty - prívod
RB1 zóna 1 nízkej teploty - spiatočka
MB1 zóna 1 nízkej teploty - prívod
RA1 zóna 1 vysokej teploty - spiatočka
MA1 zóna 1 vysokej teploty - prívod

G prívod plynu
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
RC cirkulácia TÚV (voliteľné)
RP spiatočka solárnych panelov

(voliteľné)
MP prívod solárnych panelov 

(voliteľné)
SC odvod kondenzátu
A odvod spalín / prívod vzduchu
B prívod vzduchu

0051BT3717
HERCULES Condensing 26
HERCULES Condensing 32

HERCULES Condensing 32 ABT

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 AC MP RC
RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 AF RP

HERCULES  
Condensing 26 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES 
Condensing 32 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1/2” 3/4” 1/2”
HERCULES 
Cond. 32 ABT 1/2” 3/4” 3/4” - 1” 1” 1/2” 3/4 1/2”
Pripojenia šedým sa týkajú voliteľnej sady 

Technické údaje Jednotky HERCULES Cond. 26 HERCULES Cond. 32 HERCULES Cond. 32 ABT 
Kód 3.019196 3.019197 3.019198
Maximálny príkon (režim TÚV) kW 26,9 33,0 33,0
Maximálny príkon (režim ÚK) kW 24,9 33,0 33,0
Minimálny príkon kW 5,0 7,3 7,3
Maximálny výkon (režim TÚV) kW 25,8 32,0 32,0
Maximálny výkon (režim ÚK) kW 23,9 32,0 32,0
Minimálny výkon kW 4,7 6,9 6,9
Účinnosť pri 100 % výkone (80/60°C) % 96,0 96,9 96,9
Účinnosť pri 30 % výkone (80/60°C) % 101,1 101,9 101,9
Účinnosť pri 100 % výkone (40/30°C) % 106,5 107,3 107,3
Účinnosť pri 30 % výkone (40/30°C) % 106,5 107,3 107,3
Spotreba plynu pri maximálnom výkone * m3/h 2,85 3,49 3,49
CO (priemerné hodnoty) * mg/kWh 20 17 17
NOx (priemerné hodnoty) * mg/kWh 48 52 52

Max. prietok TÚV pre nepretržitý odber (ΔT=30°C), 
podľa EN13203-1 l/min 13,3 16,0 16,0
Maximálny tlak v okruhu TÚV bar 8 8 8
Minimálny dynamický tlak v okruhu TÚV bar 0,3 0,3 0,3
Objem expanzomatu TÚV l 5 5 5
Maximálny tlak v okruhu ÚK bar 3 3 3
Objem expanzomatu ÚK l 12 12 12
Elektrické krytie - stupeň ochrany IP X5D X5D X5D
Hmotnosť naplneného kotla Kg 252 254 256

* platí pre G20 (zemný plyn)
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V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva

Pripojenia šedým sa týkajú voliteľnej sady

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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HERCULES Solar 26
Stacionárny kondenzačný kotol 
so zabudovaným solárnym systémom

MAXIMÁLNE POHODLIE 
S MINIMÁLNOU SPOTREBOU
Kondenzačná technológia nového 
modelu HERCULES Solar 26, 
umožňuje dosiahnuť maximálne 
pohodlie, pričom optimalizuje 
výkon a znižuje spotrebu plynu na 
minimum. Jeho spaľovací systém 
umožňuje inteligentnejšie využitie 
tepla zo spaľovania v porovnaní 
s tradičnými kotlami, čím prináša 
veľké výhody z hľadiska ekológie 
a efektívnosti. 
HERCULES Solar 26 chráni životné 
prostredie. Európske normy (UNI EN 
297 a UNI EN 483) rozdeľujú kotly 
do 5 tried v závislosti od produkcie 
znečisťujúcich látok oxidu uhoľnatého 
(NOx) a oxidov dusíka (CO). 

Tento kondenzačný kotol je zaradený do 
5-tej triedy ako kotol vysoko 
ohľaduplný k životnému prostrediu. 
Maximálny výkon kotla v režime ohrevu 
TÚV je 26 kW, v režime vykurovania 
dosahuje výkon 24 kW , čím uspokojuje 
aj tie najnáročnejšie požiadavky pre 
domáci komfort a pohodlie.
Široké modulačné rozpätie, od 12 do 
100%,  umožňuje, aby bol HERCULES 
Solar 26 použitý v systémoch s nízkymi 
tepelnými stratami.

HERCULES Solar 26
Dlhoročné skúsenosti spoločnosti 
IMMERGAS v oblasti projektovania 
a výroby plynových kotlov pre 
domácnosti  a neustály výskum kladúci 
dôraz na ochranu životného prostredia, 
viedli ku vzniku kotla HERCULES Solar 26.

HERCULES Solar 26 je novým riešením  
šetrenia energie, pohodlia, ekológie 
a technológie. Jeho moderné 
a elegantné línie predstavujú dokonalý 
súlad medzi technológiou a dizajnom. 
Kondenzačný modul je spolu s 200 
litrovým antikorovým zásobníkom TÚV 
a zabudovaným kompletným solárnym 
systémom, pod plášťom kotla.

POHODLIE & TECHNOLÓGIA
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HERCULES Solar 26

EKOLOGICKÝ
KONDENZAČNÝ KOTOL

VYTVORENÝ PRE SOLÁRNY 
SYSTÉM

200 LITROVÝ ANTIKOROVÝ 
ZÁSOBNÍK TÚV

POKROK V TECHNOLÓGII

POHODLIE & TECHNÓLOGIA

KVALITNÝ SERVIS STOJACI 
ZA VÝROBKAMI
IMMERGAS kladie dôraz na kvalitný 
záručný a pozáručný servis, ktorý 
je garanciou dôvery a spokojnosti 
zákazníkov.  
Zabezpečuje vysokú úroveň, dlhú 
životnosť kotlov a získavanie nových 
trhov. 
Servis je realizovaný prostredníctvom 
profesionálne vyškolenej servisnej 
siete, ktorej úlohou je poskytnúť 
kvalifikovanú podporu  v oblasti 
popredajných servisných aktivít. 
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MAJTE VŠETKO POD KONTROLOU 
Veľký a podsvietený LCD displej umožňuje zobraziť 
všetky hlavné prevádzkové funkcie ako sú: teplota 
vykurovania, teplota ohrevu TÚV, okamžitý  výkon, 
prevádzkový režim a iné. Displej signalizuje aj 
prípadné poruchy.
Integrované ovládanie solárneho systému, si 
nevyžaduje špeciálnu ovládaciu jednotku. Všetky 
parametre solárneho systému sú priamo riadené cez 
elektronický panel kotla, čo umožňuje zobraziť na 
displeji kotla všetky informácie a parametre o solárnej 
prevádzke. 

NAJLEPŠIA TECHNOLÓGIA 
POCHÁDZAJÚCA ZO SLNKA
Zabudovaný antikorový zásobník s dvojitou 
špirálou má objem 200 litrov. Predstavuje takmer 
nevyčerpateľnú zásobu horúcej vody a to aj v prípade 
súčasného odberu na viacerých miestach, alebo 
v prípade používania hydromasážnej vane. 
Vysoký úžitkový výkon potvrdzuje i Európska 
norma EN 13203-1, ktorá kotol HERCULES Solar 
26 označuje 3 hviezdičkami, ako kotol s najlepším 
dosiahnuteľným úžitkovým výkonom. 
HERCULES Solar 26 poskytuje najvyššie pohodlie 
s použitím najčistejšieho energetického zdroja, 
ktorým je slnečná energia. 
Kotol je štandardne vybavený integrovaným solárnym 
systémom s cirkulačnou súpravou, expanznou 
nádobou, termostatickým zmiešavacím ventilom, 
bezpečnostným ventilom a izolovanými pripojeniami 
na kolektor. 
Stačí len jednoduché pripojenie plochého solárneho 
kolektora a získate teplú úžitkovú vodu zadarmo. 
V prípade, ak nie je požadovaná okamžitá inštalácia 
solárnych kolektorov, HERCULES Solar 26 umožňuje 
pripojenie solárnych kolektorov aj dodatočne.

.01

.02

.01

.02

VÝHODY
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KEĎ SA POHODLIE PRISPÔSOBUJE VAŠIM POŽIADAVKÁM
Dokonca aj z pohľadu vykurovania, HERCULES Solar 26 ponúka širokú 
škálu riešení. V skutočnosti je možné riadiť systémy rozdelené do 
viacerých vykurovacích zón pri rôznych teplotách. 
Kotol je štandardne pripravený pre jednoduchý vykurovací systém. 
Séria špecifického hydraulického príslušenstva, ktoré sa montuje priamo 
do kotla, umožňuje modifikáciu kotla podľa vašich vlastných požiadaviek.
Elektronika dokáže riadiť až tri rôzne zóny plus solárny systém, a to 
ako v prípade radiátorových systémov, tak aj v prípade  podlahových 
vykurovacích systémov.
Typickým znakom, ktorý HERCULES Solar 26 odlišuje od konkurenčných 
výrobkov, je skutočnosť, že všetky uvedené zariadenia sú umiestnené vo 
vnútri kotla. 
Jeho inštalácia je jednoduchá a čistá, nevyžaduje si žiadne stavebné 
práce ani iné zásahy naviac.

VYUŽITE VŠETKY MOŽNOSTI 
VÁŠHO KOTLA 
Možnosti kotla HERCULES Solar 26 
vylepšíte použitím modulačného 
regulátora Super CAR. Systém je 
v skutočnosti predpripravený tak, aby 
fungoval s novým diaľkovým ovládaním 
Super CAR a externou sondou. 
Super CAR nahrádza ovládací panel 
kotla, ktorý umožňuje nastavovať 
všetky jeho funkcie. Vybavený je 
podsvieteným displejom, podobným 
tomu, ktorý je na kotle a umožňuje 
zobraziť  všetky prevádzkové 
informácie. 
Táto vlastnosť je užitočná hlavne vtedy, 
ak je kotol nainštalovaný v pivnici 
alebo v podkroví čo umožňuje ovládať 
zariadenie priamo z obývacej izby. 

.03

.03

VÝHODY
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HERCULES Solar 26
Stacionárny kondenzačný kotol 
so zabudovaným kompletným solárnym systémom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Modulácia tepelného výkonu 
od 3,0 do 26,0 kW

Vysoká účinnosť a nízke množstvo emisií 
vďaka kondenzačnej technológii

Veľký podsvietený  LCD displej

Dokonalá integrácia solárneho systému 
pre výrobu teplej úžitkovej vody

Antikorový zásobník s objemom 200 litrov

3 hviezdičkové hodnotenie úžitkového 
komfortu

Predpríprava na prevádzku zónových 
vysokoteplotných/nízkoteplotných 
vykurovacích systémov

Antikorový kondenzačný modul

Optimálna regulácia výkonu vďaka voliteľnej 
termoregulácii ako je Super CAR a vonkajšia 
sonda

Modulačné obehové čerpadlá s nízkou 
spotrebou energie
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TECHNICKÉ ÚDAJE

 Technické údaje  Jednotky HERCULES Solar 26
Kód 3.020475

 Maximálny príkon (ohrev TÚV) kW 26,9

 Maximálny príkon (ohrev ÚK) kW 24,3

Minimálny príkon kW 3,2

 Maximálny výkon (ohrev TÚV) kW 26,0

 Maximálny výkon (ohrev ÚK) kW 23,6

Minimálny výkon kW 3,0

 Účinnosť pri 100% výkone (80/60 °C) % 96,9

Účinnosť pri 30% výkone (80/60 °C) % 100,3

Účinnosť pri 100% výkone (40/30 °C) % 107,5

Účinnosť pri 30% výkone (40/30 °C) % 108,5

 Maximálna spotreba plynu * m3/h 2,85

 Hmotnostné CO * mg/kWh 16,9

 Hmotnostné NOx * mg/kWh 21,3

 Špecifický prietok TÚV počas prvých 10 minút  (Δt = 30 °C) l/min 19,0

Maximálny prietok TÚV (Δt = 30 °C) pri nepretržitom odbere
podľa EN13203-1

l/min 13,1

Maximálny tlak v okruhu TÚV bar 8

 Minimálny dynamický tlak v okruhu TÚV bar 0,3

 Objem expanzomatu TÚV l 8

Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3

 Objem expanzomatu ÚK l 12

Maximálny tlak solárneho okruhu bar 6

Objem expanzomatu solárneho okruhu l 12

Prietok solárneho okruhu l/min 1 - 6

Využiteľný výtlak ventilátora (max/min) Pa 148/33

Ochrana proti zamrznutiu °C 0

Hmotnosť naplneného kotla kg 404

V
ýt

la
k 

(k
Pa

)

Prietok (l/h)

V
ýt

la
k 

(m
H

2O
)

s rýchlosťou zónového čerpadla nastavenou na maximum 
s rýchlosťou zónového čerpadla nastavenou na 4,5
(výrobné nastavenie)
s rýchlosťou zónového čerpadla nastavenou na 3

 Využiteľný výtlak obehového čerpadla pre systém ÚK:

 *  platí pre G20 (zemný plyn) v režime ÚK
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Legenda

Spiatočka vysokoteplotnej zóny 3
Prívod vysokoteplotnej zóny 3
Spiatočka vysokoteplotnej zóny 2
Prívod vysokoteplotnej zóny 2
Spiatočka nízkoteplotnej zóny 2
Prívod nízkoteplotnej zóny 2
Spiatočka nízkoteplotnej zóny 1
Prívod nízkoteplotnej zóny 1
Spiatočka vysokoteplotnej zóny 1
Prívod vysokoteplotnej zóny 1
Prívod plynu
Výstup TÚV
Vstup studenej vody
Recirkulácia
Spiatočka solárnych panelov
Prívod solárnych panelov
Odvod kondenzátu
Prívod vzduchu/odvod spalín
Prívod vzduchu

HERCULES Solar 26

RA3
MA3
RA2
MA2
RB2
MB2
RB1
MB1
RA1
MA1

G
AC
AF
RC
RP
MP
SC
A
B

Rozdeľovacia sada ∅ 80/80

Horizontálna sada ∅ 60/100

Hydraulické pripojenie

Plyn ÚK TÚV

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 AC RC MP

  RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 AF  RP

1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 3/4” 1/2” 3/4”

Pripojenia modrou farbou sa týkajú voliteľných sád

0694BR0988

RB2

RB1
MB1

RP MP

RA3
MA3
RA2
MA2
RA1
MA1

AC
AF
RC

SC

G

A B B A
MB2

58

750
475

375

70
70

70

29
8

65
50

50
65

65

600

525 75

118 95 387

60 135

19
70

42
0

75

90 11
5

75

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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Pripojenia modrou farbou sa týkajú voliteľných sád



MINI
Eolo/Nike

Závesné kotly
s prietokovým ohrevom TÚV

Tradičné plynové kotly



TECHNOLÓGIA
ŠITÁ NA MIERU

Technológia okrem iného znamená
vytvárať veci jednoduché a  pohodlné.
Toto je filozofia, na základe ktorej boli
vyrobené nové kotly MINI Eolo / Nike.
Snahou vývojového a výrobného stredis-
ka bolo vytvoriť a skonštruovať kotly MINI
tak, aby uspokojovali požiadavky na
ohrev teplej vody a vykurovanie domova
na vyššej úrovni.

Moderný dizajn, kompaktné rozmery
a inovatívna technológia robia z kotlov
rady MINI ideálne riešenie, ako do
nových tak i  existujúcich systémov.

Séria MINI pozostáva z  piatich nových
typov a  to: „turbo“ kotlov MINI Eolo 24,
MINI Eolo X 24, MINI Eolo 28 a  kotlov „do
komína“ MINI Nike 24, MINI Nike X 24.
Ich tepelný výkon je 24 kW resp. 28 kW.

MINI Eolo / Nike
Tradičné závesné kotly s prietokovým ohrevom TÚV, alebo iba na vykurovanie s  možnosťou pripojenia
samostatného zásobníka TÚV.

INTELIGENTNÝ SYSTÉM
KONTROLY

Všetky kotly MINI sú vybavené pod-
svieteným displejom, ktorý informuje
používateľa o jeho funkciách prostred-
níctvom jednoduchých a jasných
zobrazovacích znakov.

Nové MINI sú doplnené o ďalšie dôležité
funkcie a to možnosť kombinácie
s IMMERGAS ekvitermickou reguláciou
v širokom rozsahu a možnosť napojenia
na solárne kolektory IMMERGAS Solar
Solution.

ŠETRÍME PRIESTOR

Vďaka kompaktným rozmerom série
MINI (hĺbka len 24 cm - pri modeloch
do 24 kW) môžu byť kotly typu Eolo

inštalované v ktorejkoľvek časti príbytku
ako sú kuchynská linka, kúpeľňa, chodba
či iný malý priestor.  Ich redukovaná
hmotnosť zas umožňuje ľahkú a jedno-
duchú manipuláciu s kotlom.

Nové MINI majú rovnaké rozmery a pri-
pojenia ako ich predchodca a technické
nároky na inštaláciu si vyžadujú minimál-
ne stavebné zásahy.

KOMFORT A TECHNOLÓGIA



DOSTATOK TEPLEJ VODY

Teplú vodu budete mať  stále k  dispozícii! V  závislosti od nárokov na dostatok
teplej vody je možné k verziám X nainštalovať samostatný zásobník TÚV,
ktorý je v ponuke od 80 do 1000 l. Táto ich vlastnosť umožňuje pripojiť kotly
MINI na solárny systém IMMERGAS Solar Solution.

ELEKTRONIKA KOTLA

Nové kotly MINI sú kombinovateľné s IMMERGAS reguláciou, ktorá umožňuje
nastavovať funkcie kotla vzdialene. Pri  kombinácii s vonkajšou sondou sa
zvyšuje efektivita  vykurovania, čím sa redukuje spotreba plynu. Funkcie
elektronickej dosky a inovačný solárny systém umožňujú riadiť studenú vodu
na vstupe s termálnym solárnym systémom.

NOVÁ TERMOREGULÁCIA

Kotly MINI Eolo sú kombinovateľné s novou reguláciou CARv2 a  CAR
Univerzál. Oba izbové modulačné termostaty umožňujú riadiť kotol vzdialene
z miestnosti, kde boli namontované.

CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI

• rozsah výkonu série od 7 do 28 kW

• MINI Eolo : s uzatvorenou komorou
„TURBO“
verzia X – len pre kúrenie
s možnosťou pripojenia
samostatného zásobníka TÚV

• MINI Nike : s otvorenou komorou
 „do komína“
verzia X – len pre kúrenie
s možnosťou pripojenia
samostatného zásobníka TÚV

• kompaktné rozmery

• jednoduché ovládanie + informačný
LCD displej

• antikorový doskový výmenník na
ohrev TÚV

• ekvitermická regulácia – možnosť
pripojenia vonkajšej sondy

VÝHODY



MINI Eolo/Nike 24
Variantné údaje v zátvorkách platia pre MINI Nike 24

G prívod plynu
AC výstup TÚV
ACV výstup TÚV pri sade solárneho

ventilu (voliteľné)
AF vstup studenej vody
RR dopúšťanie systému ÚK
R spiatočka z ÚK
M prívod do ÚK
RU spiatočka zo zásobníka TÚV

(voliteľné)
MU prívod do zásobníka TÚV

(voliteľné)
V elektrické pripojenie
A odvod spalín/prívod vzduchu
B prívod vzduchu
C odvod spalín (iba MINI Nike)

LEGENDA:

Plyn
G

3/4”

Okruh TÚV Okruh ÚK

AC
1/2”

AF
1/2”

R
3/4”

M
3/4”

MINI Eolo 24/28 a MINI Nike 24

Horizontálna sada  60/100

75

Rozdeľovacia sada  80/80

11
5

13
5

A B

A
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Technické informácie

MINI Eolo/Nike X 24
Variantné údaje v zátvorkách platia pre MINI Nike X 24

Plyn
G

3/4”

Okruh TÚV Okruh ÚK

RU
1/2”

MU
1/2”

R
3/4”

M
3/4”

MINI Eolo/Nike X 24

RR
1/2”

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód
Maximálny príkon

Minimálny príkon (režim ÚK)

Minimálny príkon (režim TÚV)

Maximálny výkon

Minimálny výkon (režim ÚK)

Minimálny výkon (režim TÚV)

Účinnosť pri 100% výkone  (80/60°C)

Účinnosť pri 30% výkone (80/60°C)

Spotreba pri maximálnom výkone *

Špecifický prietok TÚV (ΔT 30°C) pri nepretržitom odbere

Objem expanzomatu ÚK

Maximálny prevádzkový tlajk v okruhu TÚV

Minimálny dynamický tlak v okruhu TÚV

Stupeň elektrického krytia

Hmotnosť prázdneho kotla

JEDNOTKY

kW

kW

kW

kW

kW

kW

%

%

m3/h

l/min

l

bar

bar

IP

kg

MINI Eolo 24
3.020853

25,6

10,5

8,3

24,0

9,3

7,2

93,6

90,3

2,71

11,5

6,0

10

0,3

X5D

32,0

* platí pre G20 (zemný plyn)

MINI Eolo 28
3.020856

29,7

12,5

9,6

28,0

11,2

8,5

94,3

91,1

3,14

13,4

8,0

10

0,3

X5D

38,0

MINI Eolo X 24
3.020855

25,6

10,5

8,3

24,0

9,3

7,2

93,6

90,3

2,71

11,5

6,0

10

0,3

X5D

32,0

MINI Nike 24
3.020852

26,2

10,9

8,3

23,8

9,4

7,0

91,0

89,3

2,77

11,4

6,0

10

0,3

X4D

26,1

MINI Nike X 24
3.020857

26,2

10,9

8,3

23,8

9,4

7,0

91,0

89,3

2,77

11,4

6,0

10

0,3

X4D

26,1

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.
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plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva



séria VICTRIX
Superior TOP

kondenzačné
závesné kotly

KONDENZAČNÉ KOTLY



VICTRIX Superior TOP 32

EKOLOGICKÉ
KONDENZAČNÉ KOTLY

VRCHOL TECHNOLÓGIE 
A DIZAJNU

CERTIFIKOVANÝ 
ÚŽITKOVÝ KOMFORT

ÚSPORA PEŇAZÍ

Spoločnosť IMMERGAS kladúca dôraz
na ochranu životného prostredia,
predstavuje nové kondenzačné kotly
série VICTRIX Superior TOP 32 ,
schopné znížiť spotrebu plynu až do
30% v porovnaní s tradičnými kotlami.

Neustály vývoj a vylepšovanie
kondenzačných kotlov, odlišuje
VICTRIX Superior TOP 32 svojou
pokrokovou technológiou, atraktívnym
dizajnom a vysokým výkonom.

VRCHOL TECHNOLÓGIE 
A MODERNÉHO DIZAJNU
Séria VICTRIX Superior TOP 32 je charakteris-
tická elegantným ovládacím panelom, ktorý
umož ňuje nastavenie všetkých prevádzkových 
parametrov jednoduchým a intuitívnym
spôsobom. Veľký a praktický podsvietený LCD 
displej, vždy viditeľný cez kryt ovládacieho
panela, umožňuje znázornenie všetkých dôle-
žitých informácií.

AQUA CELERIS
Patentovaný systém „Aqua Celeris“ pozostáva
z mini zásobníka, schopného garantovať opti-
málnu komfortnú úroveň dodávky TÚV porov-
nateľnú s kotlami  so zásobníkom, pričom kotol
dosahuje kompaktné rozmery kombinovaného
prietokového kotla.
VICTRIX Superior TOP 32 umožňuje okamžité
odbery vody pri požadovanej teplote s výraznou
úsporou spotreby vody a plynu.

VYŠŠÍ KOMFORT
Vyšší úžitkový komfort je taktiež zabezpečený
elektronicky riadeným regulátorom prietoku,
ino vatívnym zariadením, ktoré nastavuje prietok
TÚV, pričom udržiava konštantnú teplotu vody
na výstupe TÚV.
VICTRIX Superior TOP 32 dosiahol maximálne
ohodnotenie úžitkového komfortu – 3 hviez-
dičky – ktorého úroveň sa riadi európskou nor-
mou EN 13203-1. Typ iba pre vykurovanie 
VICTRIX Superior TOP 32 X, môže byť vďaka
svojmu špecifickému príslušenstvu kombinovaný
s celým radom antikorových zásobníkov TÚV
IMMERGAS s objemom 80, 105, 120 a 200 lit-
rov, resp. smaltovaných s objemom 125 až 1000
litrov.

NAJLEPŠIE VYUŽITIE
TERMOREGULÁCIE  
Kotly série VICTRIX Superior TOP 32 sú pred-
pripravené na kombinovanie s príslušenstvom 
IMMERGAS pre klimatickú reguláciu ako je

Super CAR a vonkajšia sonda, ktoré umožňujú
maximálny komfort pri garantovaní nízkej spo-
treby. Diaľkové ovládanie Super CAR umož -
ňuje naprogramovať žiadanú teplotu prostre-
dia v dvoch úrovniach (komfortná a reduko-
vaná) a vykonáva praktickú funkciu denného
časovača.
Typy VICTRIX Superior TOP  môžu byť kombi-
nované taktiež s inými termoregulačnými zaria-
deniami ako sú týždenné izbové termostaty
Crono 7 (typu On/Off).

EKOLOGICKÉ ZÁVESNÉ
KONDENZAČNÉ KOTLY
V ponuke je VICTRIX Superior TOP 32 , prietokový
kotol so systémom Aqua celeris, ktorý zvyšuje
komfort ohrevu TÚV okamžitým nábehom jej 
teploty a VICTRIX Superior TOP 32 X, kotol iba
na vykurovanie s možnosťou pripojenia samostat-
ného zásobníka TÚV, ale aj inštalácie do kaskády. 

ÚSPORA NÁKLADOV VĎAKA
KONDENZAČNEJ
TECHNOLÓGII
Pokroková technológia série VICTRIX 
Superior TOP 32 garantuje dôležité výhody: 

Úspora nákladov: kondenzačné kotly sú v po-
rovnaní s tradičnými modelmi vysoko účinné za-
riadenia. Vysoká účinnosť sa premieta do nižšej
spotreby plynu. 

Vyšší komfort: progresívny  elektronický sys -
tém série VICTRIX Superior TOP 32 umožňuje
nastaviť výkon podľa skutočných požiadaviek
systému, čím automaticky optimalizuje komfort
a pohodlie vo vašom dome aj pri zmenách kli-
matických podmienok. 

Menej znečisťujúcich látok: špeciálny sys tém
spaľovania znižuje CO a NOx. V klasifikácii eu-
rópskej normy UNI EN 297 sú kondenzačné kotly
IMMERGAS zaradené do skupiny 5, čo je najvyš-
šia ekologická skupina, najviac ohľaduplná k ži-
votnému prostrediu.

VÝHODY



CHARAKTERISTICKÉ 
VLASTNOSTI
ß verzia s prietokovým ohrevom TÚV 

a verzia iba pre kúrenie (s možnosťou inštalácie 
do kaskády, viď nižšie)

ß modulovaný tepelný výkon 
od 4,0 do 32 kW (12,5% - 100%)

ß veľký podsvietený displej z tekutých kryštálov

ß vysoká účinnosť a nízke emisie 
vďaka kondenzačnej technológii

ß predpríprava pre pripojenie voliteľného 
zásobníka TÚV (verzia "X")

ß kondenzačný modul z antikorovej ocele

ß patentovaný systém „Aqua celeris“ 
od firmy IMMERGAS

ß optimalizovaná dodávka TÚV 
vďaka regulátoru prietoku

ß modulačné obehové čerpadlo s nízkou spotrebou

ß nastaviteľný by-pass 

ß výmenník ohrevu TÚV z antikorovej ocele

ß elektronický riadiaci modul s mikroprocesorom

ß elektronické zapaľovanie a modulácia 

ß optimálna regulácia výkonu vďaka voliteľnému
príslušenstvu ako je Super CAR a vonkajšia sonda

Typ Tepelný Úžitkový Premixový Nízke Elektrické Ochrana
výkon komfort horák emisie krytie proti
(kW) (EN 13203-1) (NOx - CO) zamrznutiu

VICTRIX 
Superior TOP 32 32,0 IPX5D -3°C

VICTRIX
Superior TOP 32 X 32,0 IPX5D -3°C

CHARAKTERISTIKY
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Využiteľný výtlak obehového čerpadla 
pre systém ÚK:

A+B= pri maximálnej rýchlosti 
s uzatvoreným by-passom

B= pri maximálnej rýchlosti 
s otvoreným by-passom

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV

VICTRIX G R M AC AF
Superior TOP 32 1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

VICTRIX G R M RR MU* RU*
Superior TOP 32 X 1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4”
* len pri použití pripojovacej sady zásobníka

Technické údaje
Jednotky VICTRIX Superior TOP 32 VICTRIX Superior TOP 32 X

Kód 3.022899 3.022900

Maximálny príkon kW 32,6 32,6

Minimálny príkon kW 4,2 4,2

Maximálny výkon kW 32,0 32,0

Minimálny výkon kW 4,0 4,0

Účinnosť pri 100 % výkone (80 /60 °C) % 98,1 98,1

Účinnosť pri 30 % výkone (80 /60 °C) % 100,8 100,8

Účinnosť pri 100 % výkone (40 /30 °C) % 107,7 107,7

Účinnosť pri 30 % výkone (40 /30 °C) % 107,7 107,7

Spotreba plynu pri maximálnom výkone* m3/h 3,45 3,45

Hmotnostné CO * mg/kWh 13 13

Hmotnostné NOx * mg/kWh 29 29

Špecifický prietok TÚV počas prvých 10 min. (EN 625) l/min 16,4 -

Špecifický prietok TÚV pri nepretržitom odbere (ΔT=30°C) l/min 16,1 -

Maximálny tlak okruhu TÚV bar 10 -

Rozsah nastavenia teplôt režimu ÚK °C 20 - 85 20 - 85

Minimálny dynamický tlak okruhu TÚV bar 0,3 -

Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3 3

Objem expanzomatu ÚK l 8 8

Hmotnosť naplneného kotla kg 51,6 45,7

Stupeň elektrického krytia IP X5D X5D

005ICM4141
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Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
RU spiatočka zo zásobníka TÚV
MU prívod zo zásobníka TÚV
RR dopúšťanie systému ÚK
SC odvod kondenzátu 

(min. vnútorný priemer φ 13 mm)
ACV vstup solárneho ventilu TÚV
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
A odvod spalín / prívod vzduchu
B prívod vzduchu

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
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séria VICTRIX
VICTRIX 26

VICTRIX X 24
VICTRIX X 12

Závesné kondenzačné kotly 

Kondenzačné kotly



TECHNOLÓGIA JE ZELENÁ
Z hľadiska environmentálneho dopadu
predstavuje kondenzačná technológia
dvojitú výhodu v porovnaní s tradičnými
kotlami. Znižuje spotrebu plynu (často až
o 30%) a umožňuje veľké zníženie tvorby
znečisťujúcich látok pri jeho spaľovaní.
Všetky typy série VICTRIX sú zaradené 
do triedy 5, ktorá je najekologickejšia 
na základe Európskej štandardnej
klasifikácie UNI EN 297 a UNI EN 483.

TECHNOLÓGIA JE
JEDNODUCHOSŤ
Spoločnosť IMMERGAS, vďaka
dlhoročným skúsenostiam, úspešne spája
technologickú vyspelosť a jednoduchosť
samotného výrobku. Nová séria VICTRIX
ponúka výrobok na modernej úrovni,
a zároveň zachováva klasické použitie
a obsluhu. Ovládací panel je vybavený
podsvieteným displejom a tradičnými
otočnými ovládačmi. Funkcie nastavenia
sú jednoduché a intuitívne, zatiaľ čo
zobrazované informácie umožňujú
udržovať zariadenie stále pod kontrolou. 

TECHNOLÓGIA JE
ĽAHKOSŤ
A KOMPAKTNOSŤ
Séria VICTRIX s hĺbkou len 25 cm patrí
medzi najkompaktnejšie na trhu a kotol
môže byť inštalovaný bez priestorových
kompromisov kdekoľvek v interiéri. 
Kotly sú vybavené novým kondenzačným
modulom pozostávajúcim z antikorového
jadra uloženého v schránke z kompozit -
ného materiálu. Pri zachovaní výkonu sa
dosiahlo významné zníženie celkovej
hmotnosti, uľahčujúce samotnú inštaláciu. 

TECHNOLÓGIA JE
KOMFORT,
VÁŠ KOMFORT
Úspora nákladov, vďaka kondenzačnej
technológii kotlov VICTRIX, môže byť ešte
viac zvýraznená použitím
termoregulačného príslušenstva
IMMERGAS. Jedná sa o regulátor CAR
a vonkajšiu sondu, ktoré poskytujú
elektronike kotla informácie
o teplote interiéru ako aj vonkajšieho
prostredia. Dosiahne sa tak maximálny
komfort s optimalizovaným výkonom
kotla, čím je minimalizovaná spotreba
plynu. Regulátor CAR riadi dve teplotné
úrovne (komfort a znížená) podľa
týždňového programu a navyše umožňuje
vzdialené ovládanie funkcií kotla.

séria VICTRIX
EKOLOGICKÉ
KONDENZAČNÉ KOTLY

ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

KOMPAKTNÉ ROZMERY

MODERNÝ DIZAJN

TECHNOLÓGIA
JE SÉRIA VICTRIX 
Neustála pozornosť venovaná
uspokojeniu potrieb užívateľa, priviedla
spoločnosť IMMERGAS k vytvoreniu
novej série 3 typov kotlov
s nominálnymi tepelnými výkonmi 
od 12 do 26 kW. 

VICTRIX 26 - typ kombinovaný
s prietokovým ohrevom teplej úžitkovej
vody (ďalej TÚV), má v režime
vykurovania max. výkon 23,6 kW
a v režime ohrevu TÚV výkon zvýšený
až na 26 kW. Vďaka tomu poskytuje
optimálny teplotný komfort a umožňuje
nepretržitý odber teplej vody. 

VICTRIX X 24 a VICTRIX X 12 - typy pre
vykurovanie s max. tepelným výkonom
12, resp. 24 kW. Typ X 12 je vyvinutý
špeciálne pre nízkoenergetické stavby
s minimálnymi nárokmi na tepelnú
energiu. 
Kotly typu "X" sú vybavené predprí pra -
vou na pripojenie zásobníka TÚV podľa
výberu s objemom od 80 do 1000 litrov
zo širokej ponuky IMMERGAS. 

VICTRIX
100% EKOLOGICKÝ ŠTÝL
Využívanie energetických zdrojov
a zníženie ľudského dopadu 
na ekosystém je hlavným cieľom
dnešnej doby. Dôležitú rolu
v tomto hrá aj vykurovanie 
a preto trh s kondenzačnými
kotlami zaznamenáva
v posledných rokoch neustály rast.



CHARAKTERISTICKÉ 
VLASTNOSTI

modulovaný tepelný výkon 
od 1,9 kW do 26 kW

kompaktné rozmery

nízka hmotnosť

vysoká účinnosť a nízke emisie vďaka
kondenzačnej technológii

optimálna regulácia výkonu vďaka
termoregulačnému príslušenstvu
akým je CAR a vonkajšia sonda

ovládací panel s podsvieteným
displejom

automatický by-pass systému ÚK

elektronický riadiaci modul riadený
mikroprocesorom

elektronické zapaľovanie a modulácia

voliteľná pripojovacia sada kotla

pre typy X - možnost pripojenia
zásobníka TÚV pomocou 
pripojovacej sady zásobníka TÚV

VICTRIX/VICTRIX X
Závesné kondenzačné kotly

Typ Max. tepelný výkon Premixový Nízke Elektrické Ochrana Voliteľná
kW horák emisie krytie proti pripojovacia 

ÚK TÚV (NOx-CO) zamrznutiu sada

VICTRIX 26 23,6 26,0 IPX4D -5°C 3.017494

VICTRIX X 24 23,6 26,0* IPX4D -5°C 3.017495

VICTRIX X 12 12,0 12,0* IPX4D -5°C 3.017495 
* Dostupný tepelný výkon v prípade pripojenia k samostatnému zásobníku TÚV
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VICTRIX X 12

Technické informácie

Technické údaje
Jednotky VICTRIX 26 2 I VICTRIX X 24 2 I VICTRIX X 12 2 I

Kód 3.022108 3.022109 3.022110

Maximálny príkon (režim TÚV) kW 26,7 26,7* 12,3*

Maximálny príkon (režim ÚK) kW 24,1 24,1 12,3

Minimálny príkon kW 3,2 3,2 2,0

Maximálny výkon (režim TÚV) kW 26,0 26,0* 12,0*

Maximálny výkon (režim ÚK) kW 23,6 23,6 12,0

Minimálny výkon kW 3,0 3,0 1,9

Účinnosť pri 100 % výkone (80/60°C) % 97,8 97,8 97,7

Účinnosť pri 30 % výkone (80/60°C) % 102,1 102,1 100,4

Účinnosť pri 100 % výkone (40/30°C) % 108,1 108,1 107,0

Účinnosť pri 30 % výkone (40/30°C) % 108,7 108,7 107,9

Max. / min. spotreba plynu pre G20 (zemný plyn) v režime ÚK m3/h 2,55/0,33 2,55/0,33 1,3/0,22

CO (priemerné hodnoty) pre zemný plyn G20 mg/kWh 17,2 17,2 6,6

NOx (priemerné hodnoty) pre zemný plyn G20 mg/kWh 39,0 39,0 19,2

Max. prietok TÚV pre nepretržitý odber (Δ T=30°C)
podľa EN13203-1 l/min 12,9 - -

Maximálny tlak okruhu TÚV bar 10 - -

Minimálny dynamický tlak okruhu TÚV bar 0,3 - -

Minimálny prietok okruhu TÚV l/min 1,5 - -

Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3 3 3

Objem expanzomatu ÚK l 8,0 8,0 8,0

Hmotnosť naplneného kotla kg 42,4 41,6 39,5

* Dostupný tepelný výkon v prípade pripojenia k samostatnému zásobníku TÚV

Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
RU spiatočka zo zásobníka TÚV *
MU prívod do zásobníka TÚV *
RR dopúšťanie systému ÚK
SC odvod kondenzátu
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
A odvod spalín / prívod vzduchu
B prívod vzduchu

Rozdeľovacia sada  80/80

Horizontálna sada  60/100
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VICTRIX 26 VICTRIX X 24
VICTRIX X 12

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV

G R M AC AF
VICTRIX 26 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2”

G R M RR MU RU
VICTRIX X 24 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 3/4”* 3/4”*
VICTRIX X 12 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 3/4”* 3/4”*
* Len pri použití pripojovacej sady zásobníka TÚV

Využiteľný výtlak obehového čerpadla 
pre systém ÚK:

pri maximálnej rýchlosti 
s uzatvoreným by-passom,
pri maximálnej rýchlosti 
s čiastočne otvoreným by-passom
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V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva



VICTRIX PRO
kondenzačné kotly

veľkých výkonov,
aj do kaskády

KONDENZAČNÉ KOTLY

  nová séria

50 rokov v službách kvality
15 rokov na Slovensku



KOMFORT & TECHNOLÓGIA

nová séria VICTRIX PRO
modernizovaná rada kotlov veľkého výkonu
VÝNIMOČNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ, VEĽKÝ VÝKON, MODULARITA
PRE KASKÁDY

Veľký výkon, pestrá variabilita a praktická modularita umožňujú,
aby kotly série VICTRIX PRO boli ideálne použiteľné pre inštalácie
veľkých systémov centrálneho vykurovania veľkých obytných, ko-
merčných, administratívnych a priemyselných budov.

S novým dizajnom, kompaktnými rozmermi a úspornou prevádzkou
sú rovnako vhodné aj pre menšie objekty a domácnosti s potrebou
väčších výkonov.

K dispozícii sú v 5 výkonových verziách od 35 kW do 120 kW,
s možnosťou inštalácie v interiéri alebo kotolni, s montážou na
stenu alebo samonosnú konštrukciu (v ponuke). Projektantom táto
nová séria a jej široká ponuka príslušenstva, poskytuje vynikajúce
možnosti pri návrhoch centrálneho vykurovania aj v budovách, kde
je k dispozícii len malý priestor.

Kaskádová modularita tejto série kotlov umožňuje prepojiť bok po
boku až 5 kotlov, do spoločného odvodu spalín a hydraulického
rozvodu. Jeden kaskádový regulátor je schopný riadiť až 8 kotlov,
3 vykurovacie zóny (z toho 1 priamu a 2 zmiešané) a 1 samostatný
zásobník TÚV.

VYSOKÝ MODULAČNÝ POMER VÝKONU ➾ NIŽŠIA SPOTREBA, VYŠŠIA ŽIVOTNOSŤ

* Pozn.: Takto je naznačený aj spôsob nového označovania kotlov série VICTRIX PRO - hodnotou výkonu
pri teplotnom spáde 50/30°C!
Tzn. že napr. typ kotla VICTRIX PRO 55 (napriek číslu 55 vo svojom názve) má pri štandardnom
teplotnom spáde 80/60°C výkon 49,9 kW.

Jednotlivé kotly série VICTRIX PRO poskytujú výnimočný modulačný pomer výkonu 1 : 10.

Pri zapojení viacerých kotlov do kaskády sa okrem veľmi veľkého výkonu, dosiahne ešte väčší modulačný
pomer výkonu:

FLEXIBILITA KASKÁD
Spoločný odvod spalín 
a hydraulický rozvod

max 5 kotlov

Jediný kaskádový regulátor
max 8 kotlov

(1+2 zóny a 1 zásobník túv)

zloženie kaskády
VICTRIX PRO 5 x PRO 120 1 x PRO 35

+ 4 x PRO 120 8 x PRO 120 1 x PRO 35
+ 7 x PRO 120

výkonový rozsah *
(pri 80/60 °C)

11,0 – 555,0 kW 3,4 – 478,0 kW 11,0 – 888,0 kW 3,4 – 811,0 kW

výkonový rozsah *
(pri 50/30 °C)

12,2 – 608,5 kW 3,7 – 524,1 kW 12,2 – 973,6 kW 3,7 – 889,2 kW

modulačný pomer
(min : max) 1:50 1:140 1 : 80 1 : 240



CHARAKTERISTIKY
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MODULARITA

Modularita kotlov pre jednoduché vytvorenie kaskády je zabezpečená komplexnou ponukou príslušenstva termoregulácie,
hydrauliky a systémov odvodu spalín a prívodu vzduchu. 

VÝHODY NOVEJ SÉRIE KOTLOV
Nový spôsob regulovania vykurovacieho systému kaskády - pomocou voliteľného príslušenstva umožňuje riadiť systém 
kaskády cez vzdialené ovládanie prostredníctvom internetu. Poskytuje to možnosť kontroly a riadenia systému cez PC.

Jednoduchá kaskáda - inovovaný elektronický modul tejto série kotlov umožňuje prepojenie dvoch kotlov do kaskády bez
kaskádového regulátora. Toto elegantné a ekonomické riešenie je vhodné pre menšie kotolne s jednozónovým systémom
vykurovania od výkonu 68 kW (2 x VICTRIX PRO 35) až do 222 kW (2 x VICTRIX PRO 120).

Nízke emisie znečisťujúcich látok NOx a CO týchto kotlov sú vynikajúcou voľbou pre inštalácie v budovách, ktoré vyža-
dujú veľký výkon a zároveň nízky dopad na znečisťovanie  životného prostredia ich prevádzkou. 
Využiteľnosť - kotly série VICTRIX PRO sú svojimi vlastnosťami ideálne pre energetickú modernizáciu všetkých existujúcich
budov ale aj pre realizácie vykurovacích systémov nových budov. Predurčuje ich k tomu aj možnosť ich prepojenia k systé-
mom využívajúcim obnoviteľné zdroje energie, ako napr. solárny ohrev.

Pozn.: rozmery platia 
pre príklad kaskády 
5 x VICTRIX PRO 35/55



Pripojenie VICTRIX PRO 35, 55, 80
Plyn Okruh ÚK

G R M
3/4” 1” 1/2” 1” 1/2”

Pripojenie VICTRIX PRO 100, 120
Plyn Okruh ÚK

G R M
1” 1” 1/2” 1” 1/2”

Technické údaje Jednotky VICTRIX PRO 35 VICTRIX PRO 55 VICTRIX PRO 80 VICTRIX PRO 100 VICTRIX PRO 120

Kód 3.025622 3.025618 3.025619 3.025620 3.025621

Maximálny príkon kW 34,9 51,3 75,3 92,3 114,1
Minimálny príkon kW 3,9 5,5 7,6 9,4 11,4
Maximálny výkon kW 34,0 49,9 73,0 90,0 111,0
Minimálny výkon kW 3,4 5,0 7,2 9,0 11,0
Účinnosť pri Max./Min. výkone (80/60°C) % 97,3 / 86,3 97,3 / 91,2 97,0/94,8 97,5/96,2 97,3/96,4
Účinnosť pri Max./Min. výkone (50/30°C) % 107,0 / 94,7 106,8 / 99,7 106,6 / 106,9 107,0 / 107,4 106,7 /107,2
Účinnosť pri Max./Min. výkone (40/30°C) % 107,3 / 100,2 107,4 / 103,5 107,3 / 107,2 107,4 / 107,6 107,2 / 107,5
Tepelné straty na plášti (80-60°C) % 0,44 / 1,10 0,30 / 0,90 0,34 / 0,80 0,41 / 0,60 0,28 / 0,70
Tepelné straty na komíne (80-60°C) % 0,04 / 1,60 0,03 / 1,80 0,01 / 2,2 0,01 / 0,6 0,01 / 2,0
Max. prevádzkový tlak vo vykurovacom okruhu bar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Max. prevádzková teplota vo vykurovacom okruhu °C 90 90 90 90 90
Nastaviteľná teplota vykurovania °C 20 - 85 20 - 85 20 - 85 20 - 85 20 - 85
Využiteľný výtlak pri prietoku 1000 l/h kPa (m H2O) 46,30 (4,72) 46,30 (4,72) 81,40 (8,30) 116,3 (11,86) 118,5 (12,08)
Hmotnosť plného kotla kg 54,0 54,2 83,5 106,0 114,2
Hmotnosť prázdneho kotla kg 51,2 51,4 79,5 95,9 102,5
Objem vody kotla l 2,8 2,8 4,0 10,1 11,7
Elektrické pripojovacie napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maximálny odber prúdu A 0,90 1,0 1,5 2,5 2,5
Inštalovaný elektrický príkon kotla W 140 195 195 285 345
Elektrický príkon obehového čerpadla W 98 98 82 164 169
Elektrický príkon ventilátora W 28 73 100 102 160
Elektrické krytie kotla - IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
Maximálna teplota v prevádzkovom priestore °C +50 +50 +50 +50 +50
Minimálna teplota v prevádzkovom priestore °C -5 -5 -5 -5 -5
Max. teplota spalín °C 75 75 75 75 75
Trieda NOx - 5 5 5 5 5
Hmotnostný NOx (zemny ́ plyn) mg/kWh 25 39 25 20 33
Hmotnostný CO (zemny ́ plyn) mg/kWh 8 15 16 12 18
Typ prístroja C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p
Kategória II2H3 P

0051CO4405

VICTRIX PRO 35, 55 VICTRIX PRO 80, 100, 120

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
SC odvod kondenzátu

Rozmery:
A VICTRIX PRO 80 = 502 mm

VICTRIX PRO 100 - 120 = 632 mm

B VICTRIX PRO 80 = 265 mm
VICTRIX PRO 100 - 120 = 410 mm

C VICTRIX PRO 80 = 497 mm
VICTRIX PRO 100 - 120 = 627 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



VICTRIX TT
kondenzačné
závesné kotly 

KONDENZAČNÉ KOTLY

  nová séria

50 rokov v službách kvality
15 rokov na Slovensku



KOMFORT & TECHNOLÓGIA

VICTRIX TT
VICTRIX TT – kotol symbolizujúci 50-te výročie značky IMMERGAS – štartuje úplne novú
generáciu kotlov a nový trend ich výroby. Sú navrhnuté pre nové moderné inštalácie, ale tiež
pre výmeny do existujúcich systémov. Celý výrobkový rad bol navrhnutý tak, aby spĺňal naj-
novšie európske smernice týkajúce sa spotreby energie, s rastúcim uplatňovaním konden-
začnej technológie pre ľahšie dosiahnutie najvyšších tried efektívnosti vo vykurovaní domov
a výroby teplej úžitkovej vody.

Písmená TT znamenajú “Top Tech” – najvyspelejšia technológia. VICTRIX TT je vyrábaný
na nových robotizovaných linkách, kde vysoká automatizácia aj kontroly a skúšok, zabez-
pečuje jednoznačnosť výstupnej kvality. Kotol je charakteristický hlavne inovatívnym kon-
denzačným modulom, garantujúcim vysoký prietok vo vykurovacom okruhu.

Pre ďalšie zníženie spotreby je zavedený nový elektronický modul. Systém modulácie je schopný
znížiť max. výkon až na 15% = 3 kW: ideálna vlastnosť pre prechodné obdobia so zníženou po-
trebou výkonu. Okrem mimoriadne nízkeho vplyvu na životné prostredie je tento kotol charak-
terizovaný pokrokovým, ľahko ovládateľným rozhraním s tradičnými nastavovacími prvkami
a LCD displejom zobrazujúcim hodnoty teplôt, stav prevádzky či chybové kódy.

Existujú dve verzie VICTRIX TT:

VERZIA „TT“ s PRIETOKOVÝM OHREVOM
TÚV:
Typ VICTRIX 24 TT poskytuje prednostne
okamžitú prípravu teplej úžitkovej vody
(TÚV) v dostatočnom množstve, vďaka zvý-
šenému výkonu.

VERZIA „X TT“ je PRE VYKUROVANIE:
Typ VICTRIX 20 X TT poskytuje vo výrobnom
nastavení funkciu pre vykurovanie, ale môžete
ho kombinovať so samostatným zásobníkom
TÚV, voliteľného objemu od 80 do 200 litrov.
3-cestný ventil s motorom je už štandardne
zabudovaný vo verzii kotla "X TT".

ELEKTRONICKÉ RIADENIE VZDUCH/PLYN
OPTIMÁLNA SPOTREBA
A OHĽADUPLNOSŤ K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU
Spaľovací proces je priebežne kontrolovaný
a optimalizovaný použitím nového elektro-
nického modulu s novým plynovým venti-
lom a multifunkčnou elektródou.

ŠIROKÝ ROZSAH MODULÁCIE
VÝKONU
Nový regulačný systém významne znižuje
prevádzkové náklady, udržaním vysokej
efektivity aj v čase nízkych energetických
potrieb (prechodné obdobia, ktoré tvoria
väčšinu vykurovacieho obdobia). Je to
vďaka širokej modulácii výkonu v rozsahu
už od 3 do 20 kW, čím sa dosahuje vysoká
sezónna efektívnosť.

NOVÝ KONDENZAČNÝ MODUL
Konštrukcia výmenníka je charakteristická
veľ kými priechodmi vody pre dostatočný
prietok aj v starých objemných systémoch.
Výmenník je vďaka použitiu špeciálnej zliatiny
a veľkej hrúbky stien obzvlášť odolný voči ko-
rózii a tiež významne menej rizikový na
upchávanie nečistotami zo systému. 
Voda cirkuluje v stúpajúcom vodnom
okruhu výmenníka proti smeru plameňa
a prúdu horúcich spalín. Husto umiestnené
výstupky a rebrovanie zvyšujú povrch vý-
meny tepla, čím je dosiahnutý vysoký
výkon.



HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

ß výkon 24 kW je k dispozícii pre ohrev TÚV 
a 20 kW pre režim kúrenia (ÚK) 

ß ekologicky ohľaduplné – nízke emisie NOx
(trieda 5)

ß nový kondenzačný modul s nízkym hydraulickým
odporom

ß modulácia tepelného výkonu od 15 do 100%

ß prispôsobiteľný pre viac druhov plynu
prostredníctvom programovania bez zmeny
trysky

ß nastaviteľný by-pass systému 

ß spotreba elekriny v pohotovostnom režime < 6 W

ß komínové príslušenstvo „Zelená séria“

ß voliteľná sada hydraulického pripojenia kotla

ß pre typy „X“ - pripojovacia sada zásobníka TÚV
(3-cestný ventil vrátane motora je už súčasťou
kotla)

ß rovnaké pripojovacie rozmery prípojok vody
a plynu ako u aktuálnych typov = jednoduchá
výmena

CHARAKTERISTIKY

VICTRIX 24 TT / 20 X TT
ZÁVESNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY (prietokový a na kúrenie)



Graf prietoku / výtlaku čerpadla
VICTRIX 24 TT/VICTRIX 20 TT
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VICTRIX TT

Pripojenie VICTRIX 24 TT
Plyn Okruh TÚV Okruh ÚK

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Pripojenie VICTRIX 20 X TT
Plyn Okruh TÚV Okruh ÚK

G RR MU-RU* R M
3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”

* len v prípade pripojovacej sady zásobníka TÚV

Technické údaje Jednotky VICTRIX 24 TT VICTRIX 20 X TT

Kód 3.024724 3.024725

Maximálny príkon (režim ÚK) kW 21,3 21,3
Maximálny príkon (ohrev TÚV) kW 24,6 -
Minimálny príkon kW 3,1 3,1
Maximálny výkon (režim ÚK) kW 20,5 20,5
Maximálny výkon (ohrev TÚV) kW 23,3 -
Minimálny výkon kW 3,0 3,0
Účinnosť pri 100 % výkone (80 / 60 °C) % 96,3 96,3
Účinnosť pri 30%  výkone (80 / 60 °C) % 103,3 103,3
Účinnosť pri 100 % výkone (40 / 30 °C) % 104,6 104,6
Účinnosť pri 30%  výkone  (40 / 30 °C) % 109,1 109,1
Maximálna spotreba plynu (režim ÚK) * m3/h 2,25 2,25
Hmotnostné  CO * mg/kWh 20,4 20,4
Hmotnostné  NOx * mg/kWh 28,0 28,0
Maximálny prietok TÚV pri nepretržitom odbere (Δ T=30°C) l/min 12,2 -
Maximálny tlak okruhu TÚV bar 10,0 -
Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3,0 3,0
Objem expanzomatu ÚK l 8,0 8,0
Pretlak ventilátora (max/min) Pa 152/71 152/71
Elektrické krytie IP X5D X5D
Hmotnosť naplneného kotla kg 33,9 33,9
* platí pre G20 (zemný plyn)
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V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
RU spiatočka zo zásobníka TÚV (voliteľné)
MU prívod do zásobníka TÚV (voliteľné)
RR dopúšťanie systému ÚK
SC odvod kondenzátu
ACV výstup TÚV pri sade solárneho ventilu
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
A prívod vzduchu/odvod spalín
B prívod vzduchu

Využiteľný výtlak obehového čerpadla pre systém ÚK:
pri maximálnej rýchlosti s uzatvoreným by-passom
pri maximálnej rýchlosti s otvoreným by-passom
pri rýchlosti 2 s uzatvoreným by-passom
pri rýchlosti 2 s otvoreným by-passom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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Horizontálna sada ∅ 60/100

Rozdeľovacia sada ∅ 80/80



ZEUS / AVIO
kW

tradičné závesné kotly
so zabudovaným
zásobníkom TÚV

TRADIČNÉ KOTLY



VÝHODY

DOSTATOK TEPLEJ VODY, VYSOKÝ KOMFORT
Zeus kW a Avio kW sú nové IMMERGAS kotly vybavené zabudovaným zásobníkom TÚV.
Zásobník zabezpečuje výdatný prísun teplej vody i v prípade súčasného odberu na viacerých
miestach (odbery v kuchyni, kúpeľni, atď.), čím sú tieto kotly garantom vysokého komfortu.
Minimálne rozmery kotlov Zeus kW a Avio kW umožňujú ich inštaláciu aj v obmedzených
priestoroch.

ŠIROKÝ SORTIMENT
Kotly Zeus a Avio sú k dispozícii v týchto
prevedeniach:
• ZEUS 24 kW, typ s uzavretou spaľovacou

komorou „Turbo“ s výkonom do 24 kW;
• ZEUS 28 kW, typ s uzavretou spaľovacou

komorou „Turbo“ s výkonom do 28 kW;
• AVIO 24 kW, typ s otvorenou spaľovacou

komorou s odvodom spalín do komína
s výkonom do 24 kW.

TECHNOLÓGIA A JEDNODUCHOSŤ
Všetky typy sú vybavené elektronikou novej
generácie, ktorá poskytuje ten najlepší
výkon vo všetkých situáciách. Okrem toho
elektronika umožňuje ku kotlu pripojiť
priestorové modulačné regulátory CRD
bez použitia vonkajšej sondy, alebo CAR
spolu s vonkajšou sondou, ktoré pomáhajú
dosiahnuť maximálny teplotný komfort
v domácnosti a optimalizujú účinnosť kotla.
Ovládací panel na kotly je vybavený
otočnými ovládačmi pre jednoduché
nastavenie teplôt, zatiaľ čo skupina LED
diód poskytuje užívateľovi rýchle
a jednoduché informácie o funkciách.

STÁLY KOMFORT
Všetky typy sú vybavené nepriamo
ohrevným 45 litrovým zásobníkom TÚV.
Zásobníky sú vyrobené z kvalitnej
antikorovej ocele INOX AISI 316 L čo je
zárukou spoľahlivosti a dlhej životnosti.
Dokonca i v prípade nepretržitého odberu
teplej úžitkovej vody tento kotol zaručuje
jej dostatočné množstvo, pričom udržuje
konštantnú výstupnú teplotu.

ŠTÝLOVÁ INŠTALÁCIA
Zeus kW a Avio kW sú charakteristické svojím
príjemným dizajnom a kompaktnými
rozmermi.  Vynikajúco sa hodia do
ktorejkoľvek časti vášho domu, nebudú
zasahovať do vášho priestoru v domácnosti.



• 45 litrový zásobník TÚV vyrobený z antikorovej ocele INOX AISI 316 L
• nový atraktívny dizajn
• kompaktné rozmery
• informácie o teplote a funkcii kotla signalizované prostredníctvom LED diód
• kompaktná hydraulická skupina s nastaviteľným systémom by-pass
• IPX4D elektrický ochranný index
• možnosť pripojenia vonkajšej sondy a regulátora CAR,

alebo iba regulátora Mini CRD  (voliteľné príslušenstvo)

Typ

ZEUS 24 kW

ZEUS 28 kW

AVIO 24 kW

Tepelný výkon
kW

24

28

24

Otvorená spaľovacia
komora

Výroba TÚV (ΔT = 30°C)Objem
zásobníka TÚV

45 litrov

45 litrov

45 litrov

135 litrov

145 litrov

135 litrov

prvých 10 min nepretržitý odber

11,5 l/min

13,4 l/min

11,5 l/min

TRADIČNÉ ZÁVESNÉ KOTLY
SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÚV

Uzavretá spaľovacia
komora

CHARAKTERISTIKY

ZEUS 24 kW a 28 kW AVIO 24 kW

Otvorená spaľovacia komoraUzavretá spaľovacia komora
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ZEUS 24 kW a AVIO 24 kW
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AVIO 24 kW

Plyn
G

1/2”

Okruh ÚK Okruh TÚV

R
3/4”

M
3/4”

RC
1/2”

AF
1/2”

AC
1/2”

PRIPOJENIE

ZEUS 28 kW
3.018507

29,8

12,6

28,0

11,0

93,9

90,6

3,16/1,33

104

113

45

14,5

13,4

8

3

10

107

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód kotla na zemný plyn
Maximálny príkon

Minimálny príkon

Maximálny výkon

Minimálny výkon

Účinnosť pri 100% výkone  (80/60°C)

Účinnosť pri 30% výkone (80/60°C)

Spotreba pri maximálnom/minimálnom výkone *

CO (priemerné hodnoty) *

NOx  (priemerné hodnoty) *

Objem zásobníka TÚV z antikora AISI 316L

Špecifický prietok TÚV (ΔT 30°C) počas prvých 10 min

Maximálny prietok TÚV (ΔT 30°C) pri nepretržitom odbere

Maximálny tlak v okruhu TÚV

Maximálny tlak v okruhu ÚK

Objem expanzomatu ÚK

Hmotnosť naplneného kotla

JEDNOTKY

kW

kW

kW

kW

%

%

m3/h

mg/kWh

mg/kWh

l

l/min

l/min

bar

bar

l

kg

ZEUS 24 kW
3.018506

25,9

10,7

24,0

9,3

94,1

90,4

2,74/1,13

111

134
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11,5

8

3

10

102

AVIO 24 kW
3.018505

26,2

11,0

23,7

9,5

90,4

88,0

2,77/1,17

49

146

45

13,5

11,5

8

3

10

98

* platí pre G20 (zemný plyn)

Legenda: VYUŽITEĽNÝ VÝTLAK OBEHOVÝCH ČERPADIEL PRE SYSTÉM ÚK

A: pri maximálnej rýchlosti s čiastočne otvoreným by-passom (štandardné nastavenie)
B: pri druhej rýchlosti s čiastočne otvoreným by-passom
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IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.
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Zákaznícka linka:  0850 003 850
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032 6583 764
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032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva



ZEUS
Superior kW
tradičné závesné kotly 

so zabudovaným 
zásobníkom TÚV

TRADIČNÉ KOTLY



ZEUS Superior kW
IMMERGAS, osvedčená spoločnosť vo výrobe závesných
plynových kotlov, predstavuje ZEUS Superior kW, kotol 
s technologickou inteligenciou, ktorý bol navrhnutý na dosiahnutie
maximálneho komfortu. Zásobník TÚV je schopný udržovať až 60
litrov teplej vody a zaručuje nevyčerpateľnú zásobu teplej vody,
ktorá je vždy k dispozícii v požadovanej teplote.
ZEUS Superior kW sa dodáva s tepelnými výkonmi 24, 28 a 32 kW
.

NOVÝ KONCEPT
OHREVU TEPLEJ VODY
Zásobník TÚV z antikorovej ocele (INOX) predstavuje
nevyčerpateľnú rezervu teplej úžitkovej vody, ktorá je vždy 
k dispozícii v požadovanej teplote. Táto vlastnosť umožňuje,
aby zásobník teplej vody uspokojil požiadavky pri viacerých
odberoch vody súčasne.

Ak požiadavka na odber teplej vody trvá dlhšie, napríklad pri
napĺňaní vane alebo hydromasážnej vane, ZEUS Superior kW
zabezpečí udržanie zvolenej teploty vody v zásobníku, čím
zaručuje maximálny komfort počas celého odberu.

PRE VÁŠ MAXIMÁLNY
KOMFORT
Európska norma EN 13203 – 1 sa zameriava na určovanie
úrovne úžitku a komfortu kotlov a označuje ju pomocou
hviezdičiek (***). Okrem iných sa hlavne hodnotia parametre,
ako: doba čakania na teplú vodu, stabilita teploty vody pri
premenlivom odbere a doba stabilizácie rovnakej teploty.

ZEUS Superior kW bol vďaka zásobníku TÚV z antikorovej
ocele (INOX) s objemom 60 l a technicky prepracovanej
elektronike kotla ocenený maximálnym počtom, 3 hviez -
dičkami!

VÝHODY

ROZPRÁVAJME 
POTICHU
Kotly ZEUS Superior kW majú zabudovaný automatický
systém umožňujúci kotlu nezávisle regulovať energiu
ventilátora, ktorý sa prispôsobuje jestvujúcemu predĺženiu
odťahového potrubia. Systém výrazne znižuje hluk na
minimum, čo zaručuje maximálny akustický komfort dokonca
i v miestnosti, v ktorej kotol pracuje.

ŠPIČKOVÁ 
ELEKTRONICKÁ 
TECHNOLÓGIA
Veľký grafický podsvietený displej z tekutých kryštálov (LCD)
umožňuje zobraziť informácie o hlavných funkciách, napríklad
nastavenie teplôt vykurovania a ohrevu TÚV, aktuálnu teplotu
prívodu systému ÚK, veľkosť okamžitého výkonu horáka, funkčné
režimy a kódy prípadných porúch a stavov.

Vďaka pokrokovej elektronike kotla je nastavovanie požadovaných
teplôt a režimov leto/zima dokonca ľahšie, pomocou stláčania
tlačidiel a otáčania ovládačov po stranách. Technológia tohto
nového kotla umožňuje zobraziť užitočné informácie, ako sú
pracovné hodiny, počet zapálení, skutočná vonkajšia teplota, tak
minimálna, ako aj maximálna (s pripojenou vonkajšou sondou),
alebo zvoliť osobitné možnosti, napríklad okamžité podsvietenie,
alebo režim šetrenia energie. Nová trieda kotlov ZEUS Superior kW
zastupuje modernú a elegantnú líniu: súlad dizajnu, technológie
a funkčnosti.



• uzavretá spaľovacia komora s ventilátorom;
• zásobník TÚV z antikorovej ocele (INOX) s objemom 60 l
• veľký rozsah modulácie výkonov;
• vysoká účinnosť;
• 2 litrová expanzná nádoba okruhu TÚV; 

• nastaviteľný By-pass systém;
• automatický systém regulácie energie ventilátora;
• elektrické krytie IPX5D;
• ochrana proti zamrznutiu do -5°C;
• hydraulický monoblok z kompozitového plastu.

TRADIČNÉ ZÁVESNÉ KOTLY SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÚV - CHARAKTERISTIKY:

ZEUS Superior kW je dostupný v troch variantoch, s tepelnými
výkonmi 24, 28 a 32 kW. Modulačný rozsah umožňuje ponúknuť
vhodné riešenie pre rôzne typy objektov, od bytu až po veľké
samostatné rodinné domy.
Všetky kotly tejto triedy sú vybavené primárnym výmenníkom tepla
s vysokým prietokom a nastaviteľným systémom obtoku (By-pass),
čím je zaručená väčšia univerzálnosť pri prispôsobovaní sa rôznym
typom vykurovacích systémov.

UNIVERZÁLNOSŤ 
PRI INŠTALÁCII

Typ Tepelný Objem Úžitkový IPX5D Výroba teplej úžitkovej vody
výkon zásobníka komfort (Δ 30°C )
(kW) (litre) (EN 13203-1)

ZEUS Superior 24 kW 24 60 153 litrov 11,3 l/min

ZEUS Superior 28 kW 28 60 166 litrov 13,7 l/min

ZEUS Superior 32 kW 32 60 189 litrov 15,3 l/min

Nepretržitý
odber

Prvých        
10 min      

OPTIMÁLNA
TERMOREGULÁCIA
Kotly ZEUS Superior kW poskytujú najlepšie podmienky
komfortu v domácnosti a zároveň výrazne znížujú
spotrebu vďaka ich efektívnej termoregulácii. Kotly tejto
triedy sú navrhnuté na riadenie novým regulátorom Super
CAR a vonkajšou sondou. Regulátor Super CAR
umožňuje vzdialené ovládanie všetkých funkcií kotla: je
vybavený podsvieteným displejom podobným displeju
kotla, zobrazuje všetky funkčné informácie, ako aj
zobrazenie vlhkosti v miestnosti a predpovede počasia.
Modulačný týždenný izbový regulátor Super CAR
umožňuje naprogramovať požadovanú izbovú teplotu pri
dvoch rozličných úrovniach teploty (komfortnú
a zníženú). Okrem toho má praktickú funkciu denného
časovača umožňujúceho nastavenie teploty zásobníka
TÚV v dvoch rôznych úrovniach teploty.

Super CAR

Kotly tejto triedy môžu byť regulované aj inými termoregulačnými
systémami, ako sú CAR alebo priestorové termostaty typu On/Off.

VÝHODY



Legenda:
V elektrické pripojenie
G prívod plynu
R spiatočka systému ÚK
M prívod systému ÚK
RC cirkulácia TÚV
AC výstup TÚV
AF vstup studenej vody
A prívod vzduchu/odvod spalín
B prívod vzduchu

ZEUS Superior 32 kWZEUS Superior 24 kW ZEUS Superior 28 kW

Rozdeľovacia sada  Ø 80/80

Horizontálna sada Ø 60/100

Pripojenie
Plyn Okruh ÚK Okruh TÚV
G R M RC AC AF

1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

JEDNOTKY ZEUS Superior 24 kW ZEUS Superior 28 kW ZEUS Superior 32 kW

Kód 3.018508 3.018509 3.018510

Maximálny tepelný príkon kW 25,6 29,8 33,6
Minimálny tepelný príkon kW 10,6 13,3 14,2
Maximálny tepelný výkon kW 24,0 28,0 31,7
Minimálny tepelný výkon kW 9,3 11,8 12,5
Účinnosť pri 100% výkone (80/60°C) % 93,7 93,9 94,3
Účinnosť pri 30 % výkone (80/60°C) % 90,3 91,2 90,8
Spotreba plynu pri 100% tepelnom výkone * m3/h 2,71 3,16 3,56
Hmotnostné CO* mg/kWh 101 106 100
Hmotnostné NOx* mg/kWh 139 130 146
Objem zásobníka TÚV z antikorovej ocele l 60 60 60
Špecifický prietok TÚV  
počas prvých 10 min (ΔT=30°C) l/min 15,3 16,6 18,9
Maximálny prietok TÚV   
pri nepretržitom odbere (ΔT=30°C) l/min 11,3 13,7 15,3
Maximálny tlak okruhu TÚV bar 8 8 8
Objem expanznej nádoby TÚV l 2 2 2
Maximálny tlak okruhu ÚK bar 3 3 3
Objem expanznej nádoby ÚK l 10 10 10
Hmotnosť naplneného kotla kg 126,9 128,6 131,3

* platí pre G20 (zemný plyn)

Využiteľný výtlak obehového čerpadla pre systém ÚK:
pri maximálnej rýchlosti s uzatvoreným by-passom,
pri maximálnej rýchlosti s čiastočne otvoreným by-passom,
pri maximálnej rýchlosti s otvoreným by-passom.

Technické údaje

0694BO0142

V prípade inovácie výrobkov si výrobca vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii
na uvedených kontaktoch. Uvedené údaje sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi.

Počas životnosti výrobkov je ich funkcia ovplyvňovaná vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvode atď.
Poznámka: Doporučujeme vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky.

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín

SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

www.immergas.sk   e-mail: immergas@immergas.sk
Zákaznícka linka:  0850 003 850

Telefón: Fax:
032 6583 764

Telefón:
032 2850 100

Fax:
spoločnosť certifikovaná

Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov a ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva
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