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Victrix Zeus 25
w ofercie Immergas
Nowość w kotłach kondensacyjnych
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Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający
najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów,
którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła
przepływowego. W tym celu urządzenie zostało wyposażone w zasobnik
o pojemności 45 litrów z podwójnie zwiniętą wężownicą
o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m².
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Wbudowany zasobnik zapewnia wysoki wyda-

tek c.w.u. oraz redukuje liczbę zapłonów palnika
w cyklu podgrzewu wody użytkowej. Do kotła można podłączyć zestaw cyrkulacji c.w.u. instalowany
wewnątrz kotła – dzięki temu ciepła woda dostępna jest natychmiast po odkręceniu kranu.
Zarówno płaszcz zbiornika, jak i wężownica zostały
wykonane ze stali nierdzewnej INOX.
Wyróżnikiem nowego kotła Victrix Zeus 25 jest bardzo szeroki zakres modulacji mocy od 3,5 do 25 kW,
co umożliwia jego zastosowanie nawet w małych
mieszkaniach, lecz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na c.w.u.
Dzięki temu kocioł elastyczne dopasowuje się do
aktualnego zapotrzebowania na moc instalacji
grzewczej, pracując bez nadmiaru mocy. A to kolei przekłada się na mniejsze zużycie gazu i znaczne
oszczędności rachunków.

Nowoczesne wzornictwo, smukła linia
oraz kompaktowe wymiary
Niewielki rozmiar kotła (głębokość urządzenia wynosi zaledwie 41 cm) i estetyczny wygląd sprawia,
że urządzenie to świetnie sprawdzi się w domach
i mieszkaniach, gdzie na kotłownię nie przewidziano wiele miejsca. Kompaktowa budowa urządzenia w połączeniu z zamkniętą komorą spalania

THE SIGN OF THE FUTURE

stwarza praktycznie nieograniczone możliwości
instalacji urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji. Powietrze niezbędne do spalania pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz, a komora spalania jest hermetycznie odizolowana od
pomieszczenia kotłowni.
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Nowy kocioł Victrix Zeus 25 dostępny jest już w sprzedaży.
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Victrix Zeus 25

dzenia z rozdzielaczami strefowymi DIM ErP, które
w prosty sposób pozwalają podzielić dom na dwie
niezależne strefy grzewcze, zarówno grzejnikowe jak
i podłogowe.
Nowy kocioł Victrix Zeus 25 marki Immergas to
rozwiązanie dedykowane dla bardzo szerokiej
rzeszy użytkowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz wysokiej wydajności
urządzenia, zapewnia realne oszczędności dla domowego budżetu.
Urządzenie jest dostosowane do wymagań dyrektywy ErP i spełnia normy programu Czyste Powietrze.
Tym samym użytkownik kotła może być pewny, że
jego instalacja grzewcza jest nie tylko oszczędna, ale
przede wszystkim ekologiczna.
Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie www.immergas.pl oraz u dystrybutorów i w punktach sprzedaży marki Immergas.

Nowoczesne wzornictwo, smukła linia oraz kompaktowe wymiary
Nowy kocioł w ofercie Immergas - Victrix Zeus 25
• wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u.
• nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy
• elektronicznie sterowany zawór gazu
• całkowicie nowy design
• możliwość współpracy z aplikacją Dominus

Pobierz kartę produktową
www.immergas.pl
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Kotły Victrix Zeus 25 wyposażono w specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej, o przekroju
rur zmniejszającym ryzyko odkładania się kamienia kotłowego.
Elegancki panel kontrolny jest wyposażony w tradycyjne gałki do ustawiania temperatury oraz podświetlany cyfrowy wyświetlacz do łatwiejszego
monitorowania pracy kotła. Victrix Zeus 25 może
współpracować ze sterownikiem CAR V2 oraz sondą zewnętrzną. Takie rozwiązanie podnosi komfort
użytkowania oraz w znacznym stopniu polepsza ekonomikę jego pracy. Ponadto kocioł może być sterowany przez aplikację mobilną na smartfonie dzięki
możliwości współpracy z modułem Wi-Fi DOMINUS.
Dodatkową zaletą jest możliwość współpracy urzą-

IAM NOR
ŁN

CZY

Od poprzedniego modelu wyróżnia go:
· wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u.
– brak konieczności zakupu i instalacji dodatkowego elementu

· nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
w postaci jednorurowej wężownicy – zminimalizowana liczba połączeń redukuje ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia zbilansowany przepływ
· elektronicznie sterowany zawór gazu – brak konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu
· całkowicie nowy design – kocioł Victrix Zeus 25
zyskał nowy panel sterowania z wyświetlaczem
· w tej wersji pojawiła się możliwość sterowania
za pomocą modułu Wi-Fi Dominus.
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Jednocześnie firma Immergas zakończyła sprzedaż dotychczasowego modelu Victrix Zeus 26 2 ErP.

