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Możliwość zdalnego zarządzania
Kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą za pomocą urządzeń mobilnych kontro-
lować pracę kotła, zarządzać temperaturą pomiesz-
czenia czy zmieniać tryb pracy kotła w trybie online, 
z dowolnego miejsca na świecie.

Kotły Victrix Tera w zestawach
• Zestaw Tera Standard Plus  
z kondensacyjnym kotłem jed-
nofunkcyjnym Victrix Tera 24 
Plus i zasobnikiem c.w.u. ze sta-
li emaliowanej (w zależności 
od potrzeb o pojemności 100, 

125 i 160 l) to podstawowy zestaw domowej kotłowni. 
• Zestaw Tera Optimum Mini z kondensacyjnym kotłem 
dwufunkcyjnym Victrix Tera 28 1 i niezbędnymi akceso-
riami to zestaw umożliwiający stworzenie kompletnej  
domowej kotłowni. Victrix Tera 28 1 dzięki zastosowaniu 
zestawu kominowego typu S to najlepsze rozwiązanie  
dla osób, które chcą zamienić kocioł tradycyjny z otwar-
tą komorą spalania na kocioł kondensacyjny.

Nowy wymiar gazowych kotłów 
kondensacyjnych
Kotły z tej serii to nowe rozwiązanie dedykowane 

dla użytkowników poszukujących nowoczesnych, 
prostych rozwiązań oraz wysokiej jakości urządzeń 
w przystępnej cenie. Niewielkie wymiary tych urzą-
dzeń ułatwiają montaż w wybranym miejscu, dzięki 
czemu idealnie sprawdzają się zarówno w nowych, 
jak i już istniejących instalacjach. Dzięki małym ga-
barytom i nowoczesnemu wy-
glądowi, kocioł Victrix Tera jest 
świetnym rozwiązaniem dla 
tych, którym zależy na dodat-
kowej estetyce i oszczędno-
ści miejsca w pomieszczeniu,  
w którym urządzenie będzie 
zamontowane.

5 lat gwarancji
Jakość urządzeń Immergas potwierdza 5-letnia gwa-
rancja, bez konieczności wykupienia dodatkowego 
pakietu. Do zachowania gwarancji konieczne jest 
jedynie wykonywanie rocznych przeglądów przez 
uprawnione jednostki oraz rejestracja kotła na stro-
nie www.immergas.pl.

We wrześniu 2017 na rynku pojawił się nowy model kotła kondensacyjnego marki 
Immergas – Victrix Tera. Wyróżniają go nowoczesne rozwiązania, zapewniające 
jeszcze większą niezawodność i wydajność przy wyjątkowo kompaktowym 
rozmiarze. Ten jeden z najmniejszych na rynku kotłów gazowych pod estetyczną 
formą kryje wiele praktycznych funkcji i stanowi kompletne rozwiązanie. Dostępny 
jest w wersji jednofunkcyjnej: Victrix Tera 24 PLUS (przystosowany do współpracy  
z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.) oraz w wersji dwufunkcyjnej Victrix Tera 28 1.

Kocioł Victrix Tera 
marki Immergas

Nowe technologie dostępne dla każdego

Zalety kotłów Victrix TERA:

- nowy wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężow-
nicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń,  
co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego,
- sprawna konserwacja – budowa wymiennika pozwala 
na łatwiejszy dostęp przy czynnościach konserwacyjnych 
i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia,
- kompaktowe wymiary – głębokość kotłów to jedynie 25 cm,  
co czyni je jednymi z najmniejszych kotłów gazowych wśród 
dostępnych na rynku,
- ekonomiczna praca – szeroki zakres modulacji mocy od 
16 do 100% jest gwarancją płynnej i ekonomicznej pracy 
kotła nawet w niewielkich lokalach,
- dzięki identycznemu rozstawowi podłączeń hydraulicznych 
kocioł Victrix Tera może z łatwością zastąpić kocioł starego 
typu z zamkniętą komorą spalania np.: Eolo Star, Eolo Mini,
- zminimalizowana liczba łączeń,
- zredukowane ryzyko zanieczyszczenia,
- modulowana pompa o niskim zużyciu energii,
- atrakcyjny, nowoczesny wygląd,
- bardzo prosta, intuicyjna obsługa,
- panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD,
- automatyka pogodowa.

Nowa propozycja Immergas 
jest w 100% zgodna  
z wymaganiami unijnymi 
dotyczącymi efektywności 
energetycznej. 
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