
Jakość
Ciepła

kondensacyjne kotły stojące z wbudowanym zasobnikiem 
Hercules Solar 26

przystosowane do współpracy z systemem solarnym



HERCULES SOLAR 26 przeznaczona do produkcji c.w.u. wynosi 26 kW, 
natomiast do centralnego ogrzewania 24 kW, co 
daje całkowitą satysfakcję domowego komfortu. 
Szeroki zakres modulacji mocy od 12% do 100% 
jest najlepszym wynikiem wśród kotłów dostępnych 
na rynku. 

Wszystko pod kontrolą

Dzięki perfekcyjnemu połączeniu kotła z układem 
solarnym do zarządzania jego podwójną funkcjo-
nalnością wystarcza tylko jeden zintegrowany sys-
tem. Zastosowana automatyka zarządza zarówno 
pracą kotła jak i instalacji solarnej. Czytelny wy-
świetlacz umiejscowiony centralnie na urządzeniu 
informuje użytkownika o wszystkich parametrach 
pracy obu instalacji.

System jest dedykowany do współpracy z tygodnio-
wym sterownikiem pogodowym Super Car i sondą 
zewnętrzną. Super Car jest wyposażony w czytelny 
podświetlany ekran, na którym pokazuje wszelkie 
informacje o trybie pracy kotła oraz temperaturze 
i wilgotności pomieszczenia. Przejmuje jednocze-
śnie funkcję panelu sterowniczego kotła. Jest to 
niezwykle użyteczne w przypadku instalacji kotła 

ekologiczny kocioł • 
kondensacyjny
przystosowany • 
fabrycznie do współpracy 
z kolektorami słonecznymi
200 - litrowy zasobnik • 
ciepłej wody użytkowej ze 
stali nierdzewnej inox

Długoletnie doświadczenie Immergas w projektowa-
niu i produkcji kotłów gazowych oraz stały rozwój 
i badania w dziedzinie ochrony środowiska przynio-
sły efekt w postaci narodzin nowego kotła Hercules 
Solar 26. To innowacyjne i zaawansowane techno-
logicznie urządzenie zapewniające oszczędność 
energii, komfort użytkowania i dbałość o środowisko 
naturalne. Nowoczesna i elegancka linia nowego 
Herculesa prezentuje perfekcyjne połączenie tech-
niki i designu. Moduł kondensacyjny, 200 litrowy 
zasobnik ze stali nierdzewnej oraz system solarny 
do produkcji ciepłej wody to elementy, które zna-
lazły się pod obudową jednego kotła.

EkonomicznE maksimum komfortu

Technologia kondensacyjna zastosowana w nowym 
Herculesie pozwala osiągać maksimum komfortu 
przy zoptymalizowanej wydajności i zredukowa-
nemu zużyciu gazu, które zostało ograniczone do 
minimum. Technologia kondensacyjna połączona 
z elektroniczną modulacją mocy gwarantuje dużo 
wyższe wykorzystanie wyprodukowanego ciepła 
w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami i daje 
znaczną przewagę pod kątem wydajności pracy ko-
tła jak i ekologii. Ograniczona emisja tlenku węgla  
i tlenków azotu stawiają kocioł Hercules Solar 26 
w 5 klasie – najbardziej ekologicznych urządzeń 
wg normy unijnej EN 297 i 483. Moc nominalna 

w piwnicy lub na poddaszu, pozwala nam sterować 
pracą kotła np. z salonu. Ponadto możliwe jest pod-
łączenie innych urządzeń termoregulacyjnych ta-
kich jak sterowniki pokojowe do precyzyjnej kontroli 
temperatury poszczególnych stref grzewczych.



komfort dopasowany 
do twoich potrzEb

Nowy Hercules Solar 26 daje ogromne możliwości 
zastosowań w Twoim domu. Dzięki niemu możesz 
podzielić ogrzewanie budynku na strefy i osobno 
zarządzać każdą z nich, zadając im inne tempera-
tury pracy. Kocioł w wersji podstawowej obsługuje 
jedną strefę grzewczą; seria dodatkowych, dedy-
kowanych akcesoriów pozwala rozszerzyć jego 
funkcjonalność do obsługi trzech stref grzewczych: 
grzejnikowych i ogrzewania podłogowego.

Cechą szczególnie wyróżniająca kocioł Hercules 
Solar 26 od konkurencyjnych urządzeń jest fakt, że 
wszystkie dodatkowe urządzenia rozbudowujące 
kocioł o obsługę kolejnych stref grzewczych monto-
wane są pod obudową kotła, co przekłada się na 
estetykę kotłowni i oszczędność miejsca instalacji.

najWyższa technologia ze słońca

Wbudowany zasobnik o pojemności 200 l wyko-
nany ze stali nierdzewnej z dwiema podwójnie 
zwiniętymi wężownicami to rozwiązanie zapew-
niające komfort cieplej wody użytkowej, nawet 
przy korzystaniu z tak wymagających urządzeń 
jak bicze wodne czy wanny z masażem. Hercules 
Solar 26  gwarantuje wysoki komfort przy użyciu 
najczystszych źródeł energii – ciepła i energii po-
chodzących ze Słońca. Standardowo kocioł wy-
posażony jest w zintegrowaną grupę hydrauliczną 
z pompą cyrkulacyjną, naczyniem wzbiorczym, 
zaworem mieszającym i zaworem bezpieczeństwa. 
Proste połączenie z płaskim kolektorem jest zatem 
rozwiązaniem zapewniającym ciepłą wodę użyt-
kową praktycznie za darmo.

W przypadku potrzeby szybkiego montażu kotła 
do jego uruchomienia nie jest wymagana instala-
cja kolektorów, można podłączyć je w dowolnym 
momencie.

zaLEty:

szeroki zakres modulacji mocy od 3 do 26 kW;• 
wysoka efektywność przy niskiej emisji zanie -• 
czyszczeń dzięki technologii kondensacyjnej;
duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz;• 
perfekcyjna współpraca kotła z wbudowanym • 
systemem solarnym do produkcji cieplej wody;
zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l • 
ze stali nierdzewnej INOX;
obsługa wysoko i nisko temperaturowych stref • 
grzewczych;
moduł kondensacyjny ze stali nierdzewnej • 
INOX;
automatyczne dopasowanie temperatury zasila-• 
nia poszczególnych stref;
współpraca z automatyką pogodową;• 
oszczędność energii elektrycznej dzięki modula-• 
cyjnej pracy pompy;
zestawy rozszerzające funkcjonalność kotła mon-• 
towane są wewnątrz obudowy, co zdecydowanie 
podnosi estetykę kotłowni.
funkcja codziennej autodiagnostyki elektroniki • 
kotła
funkcja automatycznego odpowietrzania insta-• 
lacji grzewczej
automatyczna funkcja antylegionella (termiczna • 
dezynfekcja zasobnika c.w.u.)

c

a

rys. przykładowe wykorzystanie możliwości Hercules solar 26

oznaczEnia:
a –  kocioł Hercules solar 26
b –  kolektory słoneczne
c –  strefa c.o. wysokiej 

temperatury (ogrzewanie 
grzejnikowe)

d –  strefa c.o. niskiej 
temperatury (ogrzewanie 
podłogowe)

e –  strefa druga c.o. niskiej 
temperatury (ogrzewanie 
podłogowe)

b

e

d



elementy wewnętrzne kotła

kolektory słoneczne



















Legenda:
 – zamknięta komora spalania z modułem (wymiennikiem) kondensacyjnym ze stali nierdzewnej INOX
 – zintegrowana grupa hydrauliczna (pompa obiegowa, odpowietrznik automatyczny, presostat c.o., 

zawór trójdrożny)
 – kolektor - kompensator hydrauliczny
 – zestaw do obsługi 1 strefy c.o. niskiej temperatury (ogrzewanie podłogowe) – opcja
 – zestaw do obsługi 2 strefy c.o. niskiej temperatury (ogrzewanie podłogowe) – opcja
 – zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 litrów ze stali nierdzewnej INOX z naczyniem 

wyrównawczym c.w.u.)
 – termostatyczny zawór trójdrożny mieszający c.w.u. 
 – grupa solarna (miernik przepływu, pompa solarna, zawór bezpieczeństwa, manometr, odpowietrznik, 

naczynie wyrównawcze)
 – pompa recyrkulacji ciepłej wody użytkowej – opcja

rys. przykładowy schemat hydrauliczny kotła Hercules solar z kolektorami słonecznymi, z zamontowanym zestawem dodatkowych 
dwóch stref niskiej temperatury (np. ogrzewanie podłogowe) oraz pompą recyrkulacji ciepłej wody użytkowej. 

Dane techniczne 

Jednostka 
miary HERCULES SOLAR 26 1 A

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1970 x 600 x 750

Moc nominalna kotła c.w.u. / c.o. kW 26,0 / 23,6

Moc minimalna kotła kW 3,2

Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 96,9 / 100,3

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. % 107,5 / 108,5

Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. bar 3

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25-85

Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego c.o. l 12

Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h m H2O 3,15

Pojemność zasobnika c.w.u. l 200

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 20-60

Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 8

Wydajność c.w.u. (ΔT=30°C) przez pierwsze 10 min l/min 19,0

Wydajność c.w.u. (ΔT=30°C) przy pracy ciągłej l/min 13,1

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 193,8 / 404,4

Zasilanie elektryczne V / Hz 230 / 50

Moc zainstalowana W 190

Znamionowy prąd pobierany A 0,99

Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

G MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 AC RC MP SC
RA1 RA2 RA3 RB1 RB2 AF RP

1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 3/4” 1/2” 3/4” min. 13 
mm

Kolorem czerwonym zaznaczono przyłącza dostępne po zainstalowaniu akcesoriów dodatkowych

Zestaw rozdzielny ø80+80

Zestaw koncentryczny ø60/100

RA3 Powrót c.o. 3 strefy wysokiej 
temperatury (opcja)

MA3 Zasilanie c.o. 3 strefy wyso-
kiej temperatury (opcja)

RA2 Powrót c.o. 2 strefy wysokiej 
temperatury (opcja)

MA2 Zasilanie c.o. 2 strefy wyso-
kiej temperatury (opcja)

RB2 Powrót c.o. 2 strefy niskiej 
temperatury (opcja)

MB2 Zasilanie c.o. 2 strefy niskiej 
temperatury (opcja)

RB1 Powrót c.o. 1 strefy niskiej 
temperatury (opcja)

MB1 Zasilanie c.o. 1 strefy niskiej 
temperatury (opcja)

RA1 Powrót c.o. 1 strefy wysokiej 
temperatury

MA1 Zasilanie c.o. 1 strefy wyso-
kiej temperatury

G Gaz

AC Wyjście c.w.u.

AF Wejście zimnej wody

RC Recyrkulacja c.w.u. (opcja)

RP Powrót z paneli słonecznych

MP Wyjście na panele słoneczne

SC Odpływ kondensatu

A Wylot spalin / wlot powietrza

B Wlot powietrza
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IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. (42) 649 36 00, fax (42) 649 36 01
www.immergas.com.pl
immergas@immergas.com.pl 


