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Oferta dla Obiektów

Oferta dla obiektów to kotły średniej i dużej mocy 
od 35 kw do nawet 900 kw, które swoje zastoso-
wanie znajdą w budynkach kubaturowych, halach, 
magazynach, szkołach, hotelach czy szpitalach. 

NOwOść w Ofercie – NOwa geNeracja 
mOdelu kOtła VictriX ZeuS SuPeriOr

Flagowa i doceniana linia Victrix Zeus Superior zo-
stała wyposażona w nowe funkcjonalności, dzię-
ki czemu obsługa kotła jest jeszcze łatwiejsza,  

Oferta dla dOmów i mieSZkań

Oferta dla domów i mieszkań to kotły od 12 do 35 kw.  
Tutaj znajdują się kotły wiszące jednofunkcyjne, 
kotły dwufunkcyjne przepływowe, kotły dwufunk-
cyjne z wbudowanym zasobnikiem, kotły stoją-
ce współpracujące np.: z panelami słoneczny-
mi. Specjalne dobrane zestawy z zasobnikiem, 
sondą temperatury zewnętrznej czy sterowni-
kami tworzą zintegrowany i kompletny system 
grzewczy. Niewątpliwym atutem tych kotłów 

jest bezpłatna 5-letnia gwarancja oraz pewność 
otrzymania dofinasowania przy wymianie źró-
dła ciepła w programie Czyste Powietrze. No-
woczesne kotły kondensacyjne charakteryzują 
się szerokim zakresem modulacji mocy palnika.  
Ta cecha pozwala dopasowywać moc, z jaką 
pracuje kocioł, do aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło ogrzewanych pomieszczeń, co zna-
cząco przekłada się na ekonomiczną pracę bez 
przegrzewania pomieszczeń. Przykładem może 
być nowy model kotła Victrix Zeus Superior 25,  

którego zakres modulacji mocy wynosi od 2,3 do 
25,0 kw. Przy ujemnych wartościach temperatu-
ry zewnętrznej, gdy zapotrzebowanie na ciepło 
jest wysokie, kocioł dzięki wysokiej mocy maksy-
malnej jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość 
ciepła. wraz ze wzrostem temperatury zewnętrz-
nej spada zapotrzebowanie na moc cieplną nie-
zbędną do ogrzania pomieszczeń. Kocioł obniża 
moc, z którą pracuje, tak aby dopasować się do 
aktualnego zapotrzebowania na ciepło, a co za 
tym idzie pobiera mniejszą ilość gazu.

Kotły Kondensacyjne Immergas
Znana technologia w nowym wydaniu

Przejdź  realizacje w portfolio

Kotły kondensacyjne Immergas to dobrze znane i doceniane urządzenia. Ich wysoka jakość i atrakcyjna cena 
pozwoliły na zdobycie ugruntowanej już pozycji w branży grzewczej. Immergas przez 25 lat swojej działalności 
na rynku polskim wprowadził wiele modeli kotłów kondensacyjnych. Obecnie w ofercie można znaleźć kotły 
spełniające wszystkie potrzeby użytkowników i dostosowane do warunków budynków. Szeroka gama modeli 
znajdzie swoje zastosowanie w domach jednorodzinnych, mieszkaniach czy kamienicach, a także w budynkach 
komercyjnych, halach produkcyjnych, hotelach i innych inwestycjach wielkopowierzchniowych. 

http://www.instalreporter.pl
https://projektant.immergas.pl/portfolio
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a praca kotła wydajniejsza. Kotły występują  
w modelach o mocy 25, 30 i 35 kw. Nowa gama 
urządzeń wyróżnia się jednym z najszerszych za-
kresów modulacji mocy na rynku, dzięki czemu 
kotły pracują jeszcze wydajniej i ekonomiczniej:
Zakres modulacji mocy dla tych kotłów wynosi 
odpowiednio:
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	25:
od 2,3 do 25 kw, 
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	30:
od 2,8 do 30 kw,
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	35:
od 2,8 do 33,8 kw.
Ponadto kotły wyposażono w zasobnik ze stali 
nierdzewnej o pojemności 54 litrów, ze zwiększo-
ną izolacją (+20%). Nowa generacja kotłów ma se-
zonową wydajność energetyczną c.o. ηs = 94%, 
co w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i son-
dą zewnętrzną pozwala na osiągnięcie najwyż-
szej na rynku klasy efektywności energetycznej 
A+. Mają również 6., czyli najwyższą klasę NOx, 
co oznacza, że są w grupie kotłów o najniższej 
emisji szkodliwych spalin. 

HybrydOwa POmPa ciePła 
– magiS cOmbO V2

Przy temacie kotłów kondensacyjnych nie spo-
sób nie wspomnieć o najnowszych rozwiąza-
niach technologicznych, jakimi są urządzenia 
hybrydowe. w ofercie Immergas dostępna jest 
pompa ciepła Magis COMBO V2 będąca połą-
czeniem powietrznej pompy ciepła typu split 
oraz kotła kondensacyjnego o mocy 27,3 kw na  
potrzeby c.w.u. i 24,0 kw dla c.o. Magis COMBO 
V2, to w pełni autonomiczny system, gdy warun-
ki zewnętrzne nie pozwalają na pracę pompy cie-
pła, pracę przejmuje kocioł gazowy. Hybrydo-
wa pompa ciepła umożliwia wydatek c.w.u. na 
poziomie kotła gazowego, co jest niemożliwe  

w klasycznych pompach ciepła. Dzięki technologii 
inwerterowej oraz szerokiemu zakresowi modula-
cji mocy 30-100 % urządzenie dopasowuje się do 
aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą, 
co znacząco przekłada się na ekonomiczną pra-
cę systemu. Najwyższa klasa efektywności ener-
getycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C, 
A++ dla temperatury zasilania 55°C oraz wysoki 
współczynnik COP 4,81-5,2 to przede wszystkim 
wysoka wydajność i energooszczędność, generu-
jąca znaczne oszczędności w okresie użytkowa-
nia. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne 
pozwalają na pracę pompy ciepła do tempe-
ratury zewnętrznej -25°C. Pompy ciepła Magis 
COMBO V2 zachowują również wysoki współ-
czynnik COP w niskiej temperaturze powietrza 
zewnętrznego. Automatyka, w którą zostały wy-
posażone pompy ciepła, umożliwia sterowanie 
2 niezależnymi strefami grzewczymi (w tym jed-
ną z mieszaczem). Oznacza to, że pompa ciepła 
standardowo współpracuje z np. ogrzewaniem 
podłogowym oraz obsługuje grzejniki. Ponadto 
pompy mają możliwości rozbudowy obsługi do 
3 stref grzewczych oraz są przystosowane do 
bezpośredniego podłączenia zasobnika c.w.u, 
dzięki wbudowanemu zaworowi 3-drogowemu.

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
w obecnych czasach stało się koniecznością,  
a nie tylko ekologicznym trendem. Ostatni ra-
port Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Kli-
matu (IPCC) „Zmiany klimatu 2021: podstawy 
fizyczne” nie pozostawia złudzeń, jeżeli nie zmie-
nimy podejścia, nasze dzieci i wnuki piękną błę-
kitną planetę będą znać jedynie z opowiadań. 
Tym bardziej na branży grzewczej spoczywa wiel-
ka odpowiedzialność. Instalatorzy, serwisanci  
i producenci powinni wspierać i promować 
ekologiczne rozwiązania, aby działać razem dla  
czystego powietrza.
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