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Kompletna Instalacja Immergas
W ofercie Immergas dostępne są kompletne zestawy produktowe – każdy z nich
to gotowe rozwiązanie i idealny sposób na oszczędne i niezawodne ogrzewanie
mieszkania czy domu. Obecnie zestawy dostępne są w wyjątkowo korzystnej
promocji pod nazwą „Kompletna Instalacja Immergas”, w której za jedyne 1 zł netto
można nabyć dodatkowe elementy stanowiące uzupełnienie instalacji.

Zestawy oferowane przez Immergas
bazują na najlepszych i najbardziej
popularnych kotłach kondensacyjnych
jedno- lub dwufunkcyjnych tej marki
z serii: Victrix EXA 24, Victrix TT, Victrix
Superior czy Hercules Solar. Wszystkie
kotły objęte są 5-letnią gwarancją
producenta.

Kocioł – podstawa zestawu
Zestawy Immergas są skomponowane w taki sposób, by stworzyć kompleksowy system grzewczy
pokrywający najbardziej popularne wartości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i ogrzewania powierzchni mieszkalnej. Zestawy składają się
z dwóch, trzech lub czterech elementów, takich jak:
kotły jednofunkcyjne z wolnostojącym zasobnikiem
do c.w.u. i kotły dwufunkcyjne z odpowiednio dobranymi elementami, które razem zapewniają pełny komfort grzewczy. W ofercie Immergas znajdują
się również zestawy zawierające kocioł gazowy i kolektory słoneczne (płaskie lub próżniowe) tworzące
ekologiczną domową instalację solarną. Wszystkie
zestawy Immergas zostały dobrane tak, by generowały jak najniższe koszty użytkowania, a zarazem
w sposób optymalny ogrzewały budynek.
Zalety zestawów Immergas:
· najwyższa jakość w niższej cenie
· niezawodność
· długa żywotność
· sprawność
· gwarancja ciągłości pracy w okresie największego
obciążenia systemu grzewczego
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Promocja za 1 zł

Pozostałe elementy zestawu
Zasobniki ciepłej wody użytkowej – dzięki prostym
i niezawodnym rozwiązaniom technicznym doskonale sprawdzają się w różnych warunkach, a szeroka
gama produktów zapewnia dobranie modelu odpowiedniego do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.
Kolektory słoneczne – najnowszej generacji produkty pozwalające wykorzystać do maksimum energię ze słońca, przy zagwarantowaniu najwyższego komfortu. Połączenie kolektorów słonecznych

rozwiązanie wydłużające żywotność kotła. Filtr
chroni elementy instalacji c.o. przed destrukcyjnym działaniem osadów i wszelkiego rodzaju drobin żelaza, skutecznie przechwytując i eliminując
wszystkie zanieczyszczenia zalegające w systemie. Filtr CleanWater charakteryzuje się małymi
oporami hydraulicznymi, jest wyposażony w zawory odcinające. Co ważne, można zamontować
go zarówno na instalacji pionowej, jak i poziomej,
a korpus filtra o pojemności 0,5 l daje możliwość
dozowania środka chemicznego;
- moduł Wi-Fi Dominus – pozwala na skorzystanie
z aplikacji mobilnej, umożliwiającej zarządzanie ciepłem w domu z dowolnego miejsca na świecie;
- zestawy kominowe;
- sprzęgło hydrauliczne;
- zestaw podłączeniowy;
- grzejnik łazienkowy SOL;
- głowica termostatyczna.
Promocja obowiązuje od 01.06.2017 do wyczerpania elementów promocyjnych.
Szczegóły dostępne u Oficjalnych Dystrybutorów
Immergas oraz w ulotce informacyjnej.

z tradycyjnym źródłem ciepła pozwala na optymalne wykorzystanie energii z dwóch źródeł, a jednocześnie jest rozwiązaniem ekologicznym i oszczędnym w użytkowaniu.
Termostaty i sterowniki – szeroka oferta sterowników
i termostatów Immergas pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania, dzięki możliwości dostosowania temperatury do indywidualnych warunków oraz
zapotrzebowania na ciepło – trybu życia i upodobań.
Hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM – zestawy DIM ErP są wersją rozwojową znanych na rynku

rozdzielaczy DIMV2. Zaopatrzone zostały w nowe
pompy obiegowe sterowane elektronicznie, zgodne z Dyrektywą ErP. Zastosowanie rozdzielacza po-

THE SIGN OF THE FUTURE

zwala na rozdzielenie instalacji c.o. na dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze: grzejnikową
i podłogową.
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Od 1 czerwca w ramach promocji pod nazwą
„Kompletna Instalacja Immergas” za jedyne
1 zł netto można kupić dodatkowe elementy
niezbędne do stworzenia kompletnej instalacji
grzewczej lub pozwalające na jej uzupełnienie.
Wśród nich znajdują się:
- zmiękczacz Immersoft – w odróżnieniu od
zmiękczaczy dostępnych na rynku, Immersoft
wyróżnia wyjątkowo oszczędny typ regeneracji
– objętościowy (a nie bardzo popularny – czasowy). Co więcej, dzięki kompaktowym wymiarom
(60 lub 80 cm wysokości) zmiękczacz z łatwością
zmieści się np. w kuchennej szafce. Zmiękczacz
pełni ważną rolę w każdej instalacji. Nie tylko
zmiękcza wodę w sposób ekonomiczny i chroniący środowisko naturalne, ale również chroni
urządzenia grzewcze i instalację przed kamieniem
kotłowym oraz osadem. Miękka woda natomiast
chroni instalację wodną i grzewczą, zmniejsza zużycie środków myjąco-piorących, chroni wyposażenie AGD, ułatwia sprzątanie kuchni i łazienki oraz pozwala zwiększyć oszczędność energii;
- filtr magnetyczny CleanWater – doskonałe

