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Zestaw z nowym kotłem
Victrix Zeus 25 od Immergas
Ciepło i komfort w pakiecie

Nowość

To kocioł z wbudowanym zasobnikiem o pojem-

ności 45 litrów z podwójnie zwiniętą wężownicą
o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m², co zapewnia wysoki wydatek c.w.u. oraz redukuje liczbę
zapłonów palnika w cyklu podgrzewu wody użytkowej. Do kotła można podłączyć zestaw cyrkulacji
c.w.u. instalowany wewnątrz urządzenia, dzięki czemu ciepła woda dostępna jest natychmiast po odkręceniu kranu. Zarówno płaszcz zbiornika, jak i wężownica zostały wykonane ze stali nierdzewnej INOX.

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny
będący idealnym rozwiązaniem dla użytkowników mieszkań i małych
domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie
wyższym niż z kotła przepływowego.

Wyróżnikiem kotła Victrix Zeus 25 jest bardzo szeroki zakres modulacji mocy od 3,5 do 25 kW, co umożliwia jego zastosowanie nawet w małych mieszkaniach, które mają zwiększone zapotrzebowanie 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. Nowy model Victrix 25 jest
fabrycznie wyposażony w zestaw naczynia wyrównawczego ciepłej wody użytkowej.
Kocioł niewielkich rozmiarów (głębokość urządzenia wynosi zaledwie 41 cm) o estetycznym wyglądzie świetnie sprawdzi się w domach i mieszkaniach,
gdzie miejsca na kotłownię jest niewiele. Kompaktowa budowa urządzenia w połączeniu z zamkniętą komorą spalania 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.
Aby zoptymalizować pracę kotła, eksperci Immergas

polecają uzupełnienie go o dodatkowe elementy,
dzięki którym system grzewczy będzie stanowił kompleksowe, funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązanie,
a obsługa urządzenia stanie się łatwa, jak nigdy dotąd.

Idealnym uzupełnieniem instalacji
z użyciem kotła Victrix Zeus 25 jest sterownik CAR V2 z sondą temperatury zewnętrznej i modułem Wi-Fi DOMINUS. Takie pakietowe rozwiązanie
podnosi komfort użytkowania oraz
w znacznym stopniu polepsza ekonomikę pracy kotła. Tak skomponowany
zestaw jest w stanie zapewnić realne
oszczędności dla domowego budżetu. Tym samym użytkownik kotła może
być pewny, że jego instalacja grzewcza jest nie tylko oszczędna, ale przede
wszystkim ekologiczna, dając najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.

Sterownik CAR V2
To urządzenie łączące funkcję tygodniowego termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła. Sterownik CAR V2 pełni następujące funkcje:
· przejmuje funkcję panelu sterowniczego kotła,
· działa jako termostat pokojowy z programowaniem tygodniowym (4 cykle na dobę, 2 poziomy
temperatury),
· może (w zależności od ustawień) zmieniać temperaturę czynnika grzewczego w oparciu o różnicę pomiędzy nastawioną a odczytaną temperaturą wewnątrz pomieszczenia,
· daje możliwość ustawiania krzywej grzewczej,
· umożliwia tygodniowe programowanie podgrzewu
w.u. w kotłach z zasobnikami (4 cykle na dobę),
· na wyświetlaczu pokazuje wartości: temperatury
otoczenia, temperatury czynnika grzewczego, temperatury ciepłej wody użytkowej, funkcję realizowaną
przez kocioł, kody zadziałania zabezpieczeń kotła,
aktualny czas i dzień tygodnia.
Występuje również w wersji bezprzewodowej (radiowej) – CAR V2 Wireless.
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Immergas: Bierhalle Manufaktura Beach
Rugby 2019
To już piąta edycja tego wspaniałego wydarzenia,
która składała się z dwóch części. W sobotę 3 sierpnia odbył się turniej zespołów klubowych, natomiast
niedziela – 4 sierpnia, należała do amatorskich drużyn firm sponsorskich, w których Immergas wystawił dziesięcioosobowy skład.
Oprócz walki na boisku zadbano również o strefę odpoczynku, w której pojawiły się leżaki, napoje i namiot, który okazał bezcenny podczas krótkiego deszczu, jaki odwiedził rynek łódzkiej Manufaktury. Oprócz
kilku deszczowych minut, pogoda była wyśmienita
i pozwalała poczuć klimat plażowych rozgrywek. Najważniejsza była dobra zabawa, jednak w każdej rywa-

Moduł Wi-Fi DOMINUS

rekl ama

Dodatkowym elementem instalacji jest moduł Wi-Fi
DOMINUS, który pozwala użytkownikom na zdalnie
zarządzanie systemem grzewczym za pomocą aplikacji mobilnej. Aplikacja, dostępna w języku polskim
w wersji na Android i IOS, pozwala na płynną modyfikację, regulację oraz kontrolę warunków panujących w domu. W jednej chwili za pomocą smartfonu czy tabletu możemy zmienić tryb pracy kotła,

THE SIGN OF THE FUTURE

ustawić żądaną temperaturę pomieszczeń, odczytać temperatury instalacji lub aktualną temperaturę pokojową. Intuicyjna obsługa aplikacji pozwala
na łatwe sterowanie całym systemem grzewczym
oraz szybką modyfikację ustawionych programów
grzewczych.
Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie www.immergas.pl oraz u dystrybutorów i w punktach sprzedaży marki Immergas.
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lizacji chodzi o wynik. Immergas zajął ósme miejsce,
co jest wynikiem satysfakcjonującym, ale firma planuje treningi na rok 2020 oraz wzmocnienie drużyny
większą liczbą zawodników. Każde wejście na boisko
mimo, że trwa tylko 2x2 minuty wymaga ogromnych
pokładów energii i jest bardzo wyczerpujące. Kolejni
pracownicy Immergas odkrywają w sobie żyłkę sportowca, firma liczy, że w przyszłym roku dzisiejsi kibice,
staną się czynnymi uczestnikami rozgrywek.
Jako jeden ze sponsorów drużyny Budowlani, z przyjemnością wsparliśmy rozgrywki swoją obecnością,
a także przekazaliśmy pamiątkowe nagrody, które
otrzymali zawodnicy goszczący na podium turnieju.

