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KOTŁY BEZ ZASOBNIKA

KOTŁY WISZĄCE, LINIA KOMPAKTOWA

Kotły w wersjach dwu- i jednofunkcyjnych dla użytkowników poszukujących sprawdzonych 
i niezawodnych rozwiązań. Kompaktowe rozmiary, łatwość obsługi i oszczędność dzięki 
technologii kondensacyjnej to niewątpliwe zalety tej serii.

VICTRIX 26 2 I 
VICTRIX X 12 2 I
VICTRIX X 24 2 I

• EkologicznE
• oszczędnE 
• kompaktowE



KOTŁY WISZĄCE, LINIA SUPERIOR TOP

Nowoczesna linia kotłów w wersjach dwu- i jednofunkcyjnych dla bardziej wymagających 
użytkowników, z zaawansowaną elektroniką pozwalającą na optymalne dostosowanie 
pracy kotła do indywidualnych potrzeb.

VICTRIX SUPERIOR TOP 26 
VICTRIX SUPERIOR TOP 32 E
VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X E

• EkologicznE
• oszczędnE 
• zaawansowana ElEktronika
• czytElny wyświEtlacz lcd
• nowoczEsny dEsign
• opatEntowany systEm "aqua cElEris"

KOTŁY BEZ ZASOBNIKA



KOTŁY Z ZASOBNIKIEM

KOTŁY WISZĄCE, LINIA ZEUS

Nowoczesna linia kotłów dwufunkcyjnych dla wymagających użytkowników. Kotły 
posiadają wbudowany pojemny zasobnik zapewniając komfort stałego dostępu do 
ciepłej wody. Dostępne w wersji kompaktowej lub Superior - z większym zasobnikiem i 
bardziej zaawansowaną elektroniką.

VICTRIX ZEUS 26 2 I 
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 kW

• EkologicznE
• oszczędnE 
• 45 luB 54 l zasoBnik c.w.u. zE stali 

inox
• komfort ciEpłEj wody dostępnEj 

"od ręki"
• nowoczEsny dEsign
• czytElny wyświEtlacz lcd w 

wErsji supErior



KOTŁY Z ZASOBNIKIEM

KOTŁY STOJĄCE, LINIA HERCULES

Linia Hercules została stworzona dla najbardziej wymagających użytkowników, 
którzy w odniesieniu do domowego komfortu nie uznają żadnych kompromisów. 
To najnowocześniejsze rozwiązanie - największa funkcjonalność i wszechstronność 
zastosowań, najnowocześniejsza technologia i najnowszy design.

HERCULES CONDENSING 26 2 E
HERCULES CONDENSING 32 2 I
HERCULES CONDENSING ABT 32 2 I
HERCULES SOLAR 26 1 A

• EkologicznE
• oszczędnE 
• zaawansowana ElEktronika
• czytElny wyświEtlacz lcd
• 120 luB 200 l zasoBnik c.w.u. zE stali inox
• nowoczEsny dEsign
• idEalny do systEmów opartych na kilku 

strEfach
• możliwość zintEgrowania z systEmEm 

solarnym



IMMERGAS: 40 LAT 
DOŚWIADCZENIA
Marka immergas, obecna od ponad 40 lat w branży grzewczej, to jedna z wiodących 
firm dostarczających na rynek najnowocześniejsze technologie grzewcze. Od początku 
istnienia firmy jej misją była innowacyjność. Immergas była jedną z pierwszych firm, która 
odpowiadała na realne potrzeby rynku związane z aspektami środowiskowymi. Produkty 
Immergas od lat charakteryzują się wysoką wydajność i efektywność energetyczną, będąc 
jednocześnie przyjaznymi dla środowiska. 

Jednym z projektów, który powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania rynkowe 
względem wydajności, nowatorskiej myśli technologicznej i energooszczędności jest 
„Domus Technica” – nowoczesne centrum szkoleniowe zlokalizowane w głównej siedzibie 
Immergas w Brescello. Głównym założeniem Centrum jest definiowanie nowych rozwiązań 
projektowych i operacyjnych w zakresie technologii odnawialnych oraz działalność 
szkoleniowa i konsultingowa dla instalatorów oraz projektantów. 

domus technica - nowoczesne centrum szkoleniowe immergas



TECHNOLOGIA
KONDENSACYJNA
W przyrodzie proces kondensacji polega na zamianie znajdującej się w powietrzu pary 
wodnej ze stanu gazowego w ciekły co prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu. 
W kotłach gazowych mamy do czynienia z kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach 
powstałej w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu energia trafia z powrotem do 
kotła. W kotłach tradycyjnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, gdyż ciepła para 
wodna ulatnia się wraz ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii 
kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność w stosunku do kotłów tradycyjnych. 

Kotły kondensacyjne są droższe niż tradycyjne, ale zużywają mniej gazu i są dzięki temu 
znacznie tańsze w eksploatacji. To bardzo ważne kryterium oceny okresu zwrotu nakładów 
poniesionych na zakup kotła, szczególnie w  przypadku domów jednorodzinnych. 
W praktyce oznacza to wyraźne zmniejszenie zużycia gazu, czyli mniejsze rachunki.
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KOTŁY KONDENSACYJNE
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Zalety kotłów kondensacyjnych:
•	 oszczędność - niskie zużycie gazu
•	 nowoczesność
•	 spełniają najbardziej rygorystyczne normy jakościowe
•	 komfort użytkowania
•	 najnowsze rozwiązania technologiczne
•	 niska emisja spalin

KOTŁY KLASYCZNE

Sprawność 90%



VICTRIX 2

Victrix 2 to seria dwufunkcyjnych przepływowych, kondensacyjnych kotłów wiszących 
o bardzo małych gabarytach. Victrix 2 to praktycznie nieograniczone możliwości wyboru 
miejsca instalacji, bowiem głębokość urządzenia wynosi jedynie 25 cm.

Kotły Victrix 2 wyposażono w specjalny wymiennik pierwotny zintegrowany z modułem 
kondensacyjnym, zaprojektowanym w  taki sposób, aby zapobiegać odkładaniu się 
kamienia kotłowego. Do jego wykonania użyto stali kwasoodpornej INOX. 

Zastosowane materiały oraz jakość wykonania, oprócz wpływu 
na niezawodność i doskonałe parametry funkcjonowania, 

znacząco zwiększają żywotność całego urządzenia.

Technologia kondensacyjna zastosowana w kotłach Victrix 2, połączona z precyzyjną, 
cyfrową, regulacją spalania powoduje, że emisja szkodliwych substancji jest o wiele niższa 
od limitów wymaganych w rygorystycznych europejskich normach. 

Zastosowanie zintegrowanej grupy hydraulicznej z elektrycznym zaworem trójdrożnym 
zapewni użytkownikom szybką produkcję ciepłej wody, a powiększona powierzchnia 
wymiany ciepła wymiennika wtórnego, wykonanego ze stali kwasoodpornej INOX 
gwarantuje wystarczającą jej ilość. 

Nowoczesna elektronika wykorzystana w kotle Victrix 2 umożliwia jego współpracę 
z cyfrowymi sterownikami z serii CARV2, które w oparciu o pomiar temperatury zewnętrznej 
pozwalają na dokładne kontrolowanie temperatury pomieszczenia. Takie rozwiązanie 
zwiększa komfort użytkowania oraz w znacznym stopniu wpływa na ekonomikę pracy 
urządzenia. 

Victrix 26 2 i - kocioł dwufunkcyjny PrZePływowy

Kocioł Victrix 26 2 I został wyróżniony w konkursie 
„Produkt przyjazny dla mojego domu 2013” jako 

kocioł o optymalnym połączeniu jakości, wysokich 
parametrów technicznych i walorów estetycznych.



Zalety kotłów Victrix 2:
•	 kompaktowe wymiary
•	 intuicyjna obsługa
•	 optymalna regulacja temperatur dzięki sterownikowi 

pogodowemu carV2 i sondzie zewnętrznej
•	 funkcja cyklicznej autodiagnostyki



Seria kotłów Victr ix X 2 powstała z  myślą o  użytkownikach, którzy potrzebują 
ekonomicznego urządzenia o nieskomplikowanej obsłudze, przeznaczonego do pracy na 
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania.

Jest to jednofunkcyjny, kondensacyjny kocioł wiszący, który 
posiada wszystkie rozwiązania charakterystyczne dla rodziny 

kotłów VICTRIX 2. 

Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość podłączenia zaworu trójdrożnego, co 
pozwala na zainstalowanie dodatkowego zasobnika c.w.u. rozszerzającego funkcjonalność 
kotła jednofunkcyjnego o funkcję produkcji ciepłej wody.

Victrix x 12 2 i / x 24 2 i - kocioł jednofunkcyjny

VICTRIX X 2



Victrix 12/24 Plus - Zestaw kotła jednofunkcyjnego Z wol-
nostojĄcyM ZasobnikieM c.w.u. 

Komfort ciepłej wody użytkowej zapewnia wolnostojący zasobnik c.w.u., który stale 
utrzymuje zapas ciepłej wody. Zestaw ten jest zalecany w przypadku jednoczesnego 
poboru ciepłej wody użytkowej z wielu źródeł. 

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość 
umieszczenia zasobnika w  pomieszczeniu innym niż 

zainstalowany kocioł. 

W  przypadku połączenia kotła Victrix X 2 z  zasobnikiem posiadającym możliwość 
podłączenia kolektorów słonecznych, otrzymujemy układ zapewniający maksymalną 
oszczędność gazu przeznaczonego do produkcji ciepłej wody użytkowej.



Victrix suPerior toP 26 / 32 kw - kocioł dwufunkcyjny PrZe-
Pływowy

VICTRIX SUPERIOR 
TOP

Victrix Superior TOP to zaawansowane technologicznie dwufunkcyjne, przepływowe 
kotły gazowe, gwarantujące szeroką gamę korzyści dla użytkowników. Podstawową jest 
duża oszczędność w zużyciu gazu, co przekłada się na odciążenie domowych budżetów. 
Seria Victrix Superior TOP to także niska emisja szkodliwych substancji dzięki specjalnemu 
systemowi redukującemu emisje CO i NOX. Według klasyfikacji Unii Europejskiej EN 297 
rodzina Victrix Superior TOP została zakwalifikowana do 5 klasy najbardziej ekologicznych 
urządzeń. Wszystkie te czynniki sprawiają, że kotły Victrix Superior TOP to rozwiązania 
idealnie dopasowane do mieszkań oraz niedużych domów jednorodzinnych.

Victrix Superior TOP to urządzenia, w których zastosowano 
opatentowany przez Immergas unikalny system Aqua 

Celeris gwarantujący praktycznie natychmiastowy dostęp do 
wody o oczekiwanej temperaturze.

Dodatkowymi elementami wspomagającymi produkcję ciepłej wody jest bardzo 
dokładna kontrola temperatury za pomocą dwóch sond NTC oraz automatyczna regulacja 
przepływu, utrzymująca pobór ciepłej wody o żądanej temperaturze na maksymalnym 
możliwym poziomie. Modulacyjna praca palnika i niska moc minimalna kotła pozwalają na 
utrzymywanie żądanej temperatury c.w.u. zarówno przy stosunkowo małych, jak i dużych 
poborach wody.

Victrix Superior TOP charakteryzuje się eleganckim panelem kontrolnym, pozwalającym 
na łatwe i  intuicyjne nastawianie i odczytywanie parametrów pracy kotła. Seria Victrix 
Superior jest wyrazem włoskiego wzornictwa przemysłowego, wyróżniającego się na tle 
niemieckich marek.



Zalety kotłów Victrix suPerior toP:
•	 szeroki zakres modulacji mocy od 3 kw
•	 duży czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
•	 optymalna regulacja temperatur dzięki sterownikowi 

pogodowemu supEr car i sondzie zewnętrznej
•	 system szybkiego przygotowania c.w.u. aqua celeris



W  ramach linii kotłów Victrix Superior TOP Immergas proponuje również kocioł 
jednofunkcyjny z możliwością podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej. 

Seria Victrix Superior kW to niska emisja szkodliwych substancji 
dzięki specjalnemu systemowi redukującemu emisje CO 

i NOx. Według klasyfikacji Unii Europejskiej EN 297 rodzina 
Victrix Superior TOP została zakwalifikowana do 5 klasy 
najbardziej ekologicznych urządzeń.

Zestawy VICTRIX SUPERIOR TOP PLUS to połączenie kotła jednofunkcyjnego 
z zasobnikiem ze stali kwasoodpornej INOX o pojemności 80, 120, 200 lub 300 litrów. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik oprócz funkcji centralnego ogrzewania ma również 
zapewniony komfort c.w.u. 

W przypadku połączenia kotła Victrix Superior X TOP z  zasobnikiem posiadającym 
możliwość podłączenia kolektorów słonecznych, otrzymujemy układ zapewniający 
maksymalną oszczędność gazu przeznaczonego do produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Victrix suPerior toP 32 x - kocioł jednofunkcyjny 

Victrix suPerior toP Plus 80 / 120 / 200 / 300 - Zestaw 
kotła jednofunkcyjnego Z wolnostojĄcyM Zasobni-
kieM c.w.u. Ze stali inox

VICTRIX SUPERIOR 
X TOP



Zalety kotłów Victrix suPerior toP x:
•	 szeroki zakres modulacji mocy od 4 do 32 kw
•	 duży czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
•	 optymalna regulacja temperatur dzięki sterownikowi 

pogodowemu supEr car i sondzie zewnętrznej
•	 współpraca z dowolnym zasobnikiem c.w.u.



Victrix Zeus 26 to kocioł 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. 

Victrix Zeus 26 może poszczycić się bardzo szerokim 
stopniem modulacji - od 3 do 26 kW, co umożliwia jego 

zastosowanie nawet w małych mieszkaniach, lecz ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na c.w.u.

Nowoczesne wzornictwo, smukła linia oraz kompaktowe wymiary – głębokość urządzenia 
wynosi zaledwie 38 cm – stawiają nowy kocioł Victrix Zeus 26 w grupie produktów 
dedykowanych dla bardzo szerokiej rzeszy użytkowników. Znajdą zastosowanie nawet 
w domach i mieszkaniach, gdzie nie przewidziano wiele miejsca na ich instalację. Elegancki 
panel kontrolny jest wyposażony w  tradycyjne pokrętła do ustawiania temperatury 
oraz podświetlany cyfrowy wyświetlacz do łatwiejszego monitorowania pracy kotła. 
Victrix Zeus 26 może współpracować ze sterownikiem pogodowym CARV2 oraz sondą 
zewnętrzną, jak również z rozdzielaczami strefowymi Immergas DIMV2. Więcej informacji w 
dziale AKCESORIA DODATKOWE.

Victrix Zeus 26 to kocioł kondensacyjny będący połaczeniem  
komfortu posiadania ciepłej wody „na zawołanie” z 

niewielkimi rozmiarami.

Victrix Zeus 26 1 i  - kocioł dwufunkcyjny Z  ZasobnikieM 
c.w.u. o PojeMności 45 l 

VICTRIX ZEUS



Zalety kotłów Victrix Zeus 26:
•	 modulacja od 3 do 26 kw
•	 zasobnik ze stali nierdzewnej o poj. 45 litrów
•	 panel kontrolny z wyświetlaczem i poręcznymi pokrętłami
•	 optymalna regulacja temperatur dzięki sterownikowi 

pogodowemu carV2 i sondzie zewnętrznej



VICTRIX ZEUS 
SUPERIOR KW

Victrix Zeus Superior kW to połączenie możliwości i  zalet kotłów z  zasobnikiem 
z niewielkimi rozmiarami urządzeń wiszących. To wygodny kompromis dla osób, które 
nie chcą rezygnować z komfortu użytkowania cieplej wody, a jednocześnie nie posiadają 
wystarczającej przestrzeni na zaadaptowanie wolnostojącego zasobnika. W tym celu seria 
Victrix Zeus Superior kW została wyposażona w budowany zasobnik o pojemności 54 
litrów, dzięki któremu ciepła woda jest zawsze gotowa do użycia. 

Technologia kondensacyjna zastosowana w kotłach Victrix 
Zeus Superior kW, połączona z  precyzyjną regulacją 

parametrów spalania powoduje, że emisja szkodliwych substancji 
jest o wiele niższa od limitów wymaganych w rygorystycznych 
europejskich normach.

Zastosowane w  kotłach Victrix Zeus Superior kW materiały oraz jakość wykonania, 
oprócz wpływu na niezawodność i doskonałe parametry funkcjonowania, znacząco 
zwiększają żywotność całego urządzenia. Połączenie nowoczesnego wzornictwa oraz 
ergonomii i  funkcjonalności sprawia, że obsługa nowego panelu sterującego kotła jest 
maksymalnie uproszczona, a  samego urządzenia przyjazna użytkownikowi. Elementem 
informującym o  trybie pracy kotła oraz zmianach parametrów jego pracy jest duży, 
estetyczny wyświetlacz LCD.

Nowoczesna elektronika wykorzystana w kotle Victrix Zeus Superior kW umożliwia jego 
współpracę z dedykowanym sterownikiem pogodowym Super CAR, który w oparciu 
o odczyt temperatury na zewnątrz budynku oraz temperatury pomieszczenia pozwala na 
dokładną kontrolę parametrów pracy c.o. Takie rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania 
oraz w znacznym stopniu wpływa na ekonomikę pracy urządzenia. Dodatkową zaletą 
zastosowanej elektroniki jest możliwość współpracy urządzenia z  rozdzielaczami 
strefowymi Immergas (DIMV2), które umożliwiają w  prosty sposób podział instalacji 
centralnego ogrzewania na niezależne strefy grzewcze.

Victrix Zeus suPerior 26 / 32 kw - kocioł dwufunkcyjny 
Z wbudowanyM ZasobnikieM c.w.u. o PojeMności 54 l



Zalety kotów Victrix Zeus suPerior kw:
•	 szeroki zakres modulacji mocy od 4,7 kw
•	 nieograniczone możliwości instalacji dzięki niedużym rozmiarom przy 

zachowaniu zalet zestawu kotła z wolnostojącym zasobnikiem
•	 duży czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
•	 bardzo duża żywotność urządzenia dzięki wykonaniu modułu 

kondensacyjnego i zasobnika ze stali szlachetnej inox
•	 zoptymalizowane zarządzanie pracą kotła dzięki współpracy ze 

sterownikiem pogodowym super car i sondą zewnętrzną



Seria Hercules Condensing została stworzona dla osób, które w  odniesieniu do 
domowego komfortu, nie uznają żadnych kompromisów. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
o pojemności 120 l, wykonany ze stali kwasoodpornej INOX zapewnia zapasy ciepłej 
wody, zawsze gdy tego potrzebujesz w komfortowej dla Ciebie temperaturze. Specjalna 
konstrukcja zasobnika (dwie niezależne wężownice) daje także możliwość podłączenia 
kolektorów słonecznych (lub innego źródła ciepła) wspomagających produkcję cieplej 
wody. Takie rozwiązanie dodatkowo zapewni oszczędności w domowym budżecie.

Konstrukcja kotłów serii Hercules Condensing pozwala na rozdzielenie układu 
grzewczego na niezależne strefy grzewcze, dopasowane do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Kotły mogą być dopasowane do układów dzięki specjalnie dedykowanym 
zestawom, które umożliwiają zaplanowane trzech oddzielnych obiegów grzewczych 
o różnych temperaturach czynnika (w tym maksymalnie dwóch niskotemperaturowych, 
np. podłogowych). W rezultacie uzyskujemy możliwość osobnej regulacji temperatury 
dla każdej strefy. To racjonalne i  ekonomiczne wykorzystanie pracy kotła poprzez 
optymalizację zapotrzebowania na ciepło w każdej z nich. 

W szystkie zestawy rozszerzające układ hydrauliczny montowane są wewnątrz kotła. 
Dlatego też w pomieszczeniu kotłowni nie instaluje się żadnych dodatkowych urządzeń, 
co zwiększa jego estetykę.

Wersja ABT jest fabrycznie skonfigurowana do obsługi dwóch niezależnych stref 
ogrzewania, pracujących na dwóch rożnych poziomach temperatury. Ta konfiguracja 
jest idealna, kiedy instalacja grzewcza jest podzielona na dwie główne strefy: instalację 
podłogową (niskotemperaturową) i wysokotemperaturową np. grzejniki. 

HERCULES
CONDENSING 2
hercules condensing 26 2 e / 32 2 i - kocioł stojĄcy Z wbudo-
wanyM ZasobnikieM c.w.u. Ze stali inox o PojeMności 120 l

hercules condensing abt 32 2 i - kocioł stojĄcyZ wbudowa-
nyM ZasobnikieM c.w.u. Ze stali inox o PojeMności 120 l, fa-
brycZnie wyPosaŻony w Moduł obsługi dodatkowej stre-
fy niskiej teMPeratury (nP. ogrZewanie Podłogowe)



Zalety kotłów hercules condensing 2:
•	 szeroki zakres modulacji mocy od 4,7 kw
•	 bardzo wysoka funkcjonalność i wszechstronność pracy - kocioł 

może obsługiwać aż 3 niezależne strefy grzewcze, w tym dwie 
niskotemoperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych 
zestawów montowanych wewnątrz obudowy

•	 wbudowany zasobnik c.w.u o poj. 120 litrów wykonany ze stali 
szlachetnej inox z możliwością podłączenia dodatkowego źródła 
ciepła wspomagającego produkcję c.w.u



Hercules Solar 26 to innowacyjne i  zaawansowane technologicznie urządzenie 
zapewniające oszczędność energii, komfort użytkowania i dbałość o środowisko naturalne. 
Nowoczesna i elegancka linia nowego Herculesa prezentuje perfekcyjne połączenie 
techniki i designu.

Wbudowany zasobnik o pojemności 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z dwiema 
podwójnie zwiniętymi wężownicami to rozwiązanie zapewniające komfort cieplej wody 
użytkowej, nawet przy korzystaniu z  tak wymagających urządzeń jak bicze wodne czy 
wanny z masażem.

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

Moduł kondensacyjny, 200 litrowy zasobnik ze stali 
nierdzewnej oraz system solarny do produkcji ciepłej 

wody to elementy, które znalazły się pod nowoczesną 
i estetyczną obudową jednego kotła.

Standardowo kocioł wyposażony jest w  zintegrowaną grupę hydrauliczną z pompą 
cyrkulacyjną, naczyniem wzbiorczym, zaworem mieszającym i zaworem bezpieczeństwa. 
Proste połączenie z kolektorami słonecznymi jest zatem rozwiązaniem zapewniającym 
ciepłą wodę użytkową praktycznie za darmo.

Dzięki perfekcyjnemu połączeniu kotła z  układem solarnym do zarządzania jego 
podwójną funkcjonalnością wystarcza tylko jeden zintegrowany system. Zastosowana 
automatyka zarządza zarówno pracą kotła jak i  instalacji solarnej. Czytelny wyświetlacz 
umiejscowiony centralnie na urządzeniu informuje użytkownika o wszystkich parametrach 
pracy obu instalacji. 

Nowy Hercules Solar 26 daje ogromne możliwości zastosowań w Twoim domu. Podobnie 
jak w kotłach serii Hercules Condensing 2, opcjonalne dodatkowe zestawy rozbudowujące 
kocioł o obsługę kolejnych stref grzewczych montowane są pod obudową kotła, co 
przekłada się na estetykę kotłowni i oszczędność miejsca instalacji.

HERCULES SOLAR
hercules solar 26 1 a - kocioł stojĄcy dwufunkcyjny Z wbu-
dowanyM ZasobnikieM c.w.u. o PojeMności 200 l wyPosaŻo-
ny fabrycZnie w Moduł obsługi kolektorów słonecZnych



Zalety kotłów hercules solar:
•	 szeroki zakres modulacji mocy od 3 do 26 kw
•	 wbudowany systemem solarny do wspomagania produkcji ciepłej wody 

użytkowej
•	 wbudowany zasobnik c.w.u o pojemności 200 litrów 
•	 bardzo wysoka funkcjonalność i wszechstronność pracy - kocioł 

może obsługiwać aż 3 niezależne strefy grzewcze, w tym dwie 
niskotemoperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów 
montowanych wewnątrz obudowy



AKCESORIA
DODATKOWE
coMando aMico reMoto V2 (carV2)

suPer coMando aMico reMoto (suPer car)

Sterownik pogodowy pełniący funkcję 
termostatu pokojowego
•	pełne sterowanie parametrami c.o. 

i c.w.u. kotła
•	zakres temperatur: od 5 do 30°C co 

0,1°C
•	 tygodniowy cykl programowania
•	3 poziomy temperatur (komfortowa, 

obniżona, przeciwzamarzaniowa)
•	diagnostyka
•	 funkcja przypominania o przeglądzie
•	 funkcja wygrzewu antybakteryjnego 

(dla kotłów z zasobnikiem c.w.u.) 
•	występuje również w wersji 

bezprzewodowej (radiowej)

Sterownik pogodow y dedykowany do 
kotłów z automatyką typu Superior pełniący 
funkcję termostatu pokojowego
•	pełne sterowanie parametrami c.o. 

i c.w.u. kotła
•	zakres temperatur: od 5 do 30°C co 

0,1°C
•	duży podświetlany panel
•	 funkcja stacji meteo
•	miernik wilgotności pomieszczenia
•	 tygodniowy cykl programowania
•	3 poziomy temperatur (komfortowa, 

obniżona, przeciwzamarzaniowa)
•	diagnostyka



hydraulicZny roZdZielacZ strefowy (diMV2)

Rodzaje zestawów DIMV2: 
•	 DIMV2 dwustrefowy – zestaw do 

sterowania układami podzielonymi 
na dwie niezależne strefy 
o jednakowej temperaturze czynnika 
grzewczego

•	 DIMV2 trzystrefowy – zestaw do 
sterowania układami podzielonymi 
na trzy niezależne strefy 
o jednakowej temperaturze czynnika 
grzewczego

•	 DIMV2 wysoka/niska temperatura 
– zestaw do sterowania układami 
mieszanymi o różnej temperaturze – 
ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie 
podłogowe

•	 DIMV2 wysoka/2 niskie strefy – zestaw 
do sterowania układami mieszanymi 
o różnej temperaturze – ogrzewanie 
grzejnikowe i 2 niezależne strefy 
ogrzewania podłogowego 

Wszystkie zestawy DIMV2 występują rów-
nież w wersji TOP z energooszczędnymi 
pompami o modulowanej prędkości.

Zestaw do wsPółPracy kotłów PrZePływowych Z Za-
sobnikieM solarnyM c.w.u.

Zestaw pozwala na współpracę przepływo-
wego kotła dwufunkcyjnego z zasobnikiem 
c.w.u. podgrzewanym przez układ kolekto-
rów słonecznych. 

Składa się z blokowanego termostatycznego 
zaworu przełączającego i  termostatycznego 
zaworu mieszającego.



DANE TECHNICZNE

VICTRIX 2
J.m. VICTRIX 26 2 I

Wymiary (wys / szer / gł) mm 795 / 440 / 250

Moc kotła kW 3,0÷23,6 (c.o.)
3,0÷26,0 (c.w.u.)

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej / minimalnej 
(80/60°C) % 97,8 / 94,9

Sprawność ciepna przy mocy nominalnej / minimalnej  
(40/30°C) % 108,1 / 107,1

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25÷85
Pojemność nominalna zbiornika wyrównawczego l 8
Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30÷60
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (Δ=30°C) 
zgodnie z EN 625 l/min 13,4

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 13,5
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 39,0 / 42,4
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 120
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D

j.m.
Victrix

x 12 2 i x 24 2 i
Wymiary (wys / szer / gł) mm 795 / 440 / 250

Moc kotła kW 1,9÷12,0 3,0÷23,6 (c.o.) 
3,0÷26,0 (c.w.u.)

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej /
minimalnej (80/60°C) % 97,7 / 93,2 97,8 / 94,9

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej /
minimalnej (40/30°C) % 107,0 / 106,8 108,1 / 107,1

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 8

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 36,5 / 39,5 39,0 / 42,4
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 115 120
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D

VICTRIX X 2



VICTRIX SUPERIOR TOP

J.m. VICTRIX SUPERIOR 
TOP 32 X E

Wymiary (wys / szer / gł) mm 795 / 440 / 350
Moc kotła kW 4,0÷32,0
Sprawność cieplna przy nominalnej / minimalnej  
(80/60°C) % 98,1 / 94,3

Sprawność cieplna przy nominalnej / minimalnej 
(40/30°C) % 107,7 / 105,9

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20÷85
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego c.o. l 8
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 42,5 / 45,7
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 110
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

j.m.
Victrix supErior

top 26 top 32 E
Wymiary (wys / szer / gł) mm 800 / 450 / 350

Moc kotła kW 3,0÷23,6 (c.o.) 
3,0÷26,0 (c.w.u.) 4,0÷32,0

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej/
minimalnej (80/60°C) % 97,9 / 91,6 98,1 / 94,3

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej/
minimalnej (40/30°C) % 107,0 / 104,7 107,7 / 105,9

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 8

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. 
(Δ=30°C) zgodnie z EN 625 l/min 13,4 16,4

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 13,3 16,1

Pojemność zbiornika Aqua Celeris l 2,1
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 44,3 / 49,6 45,9 / 51,6
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 100 110
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

VICTRIX SUPERIOR TOP X



VICTRIX ZEUS
J.m. VICTRIX ZEUS 

26 1 l
Wymiary (wys/szer/gł) mm 843 / 580 / 380

Moc kotła kW 3,0÷23,6 (c.o.)
3,0÷26,0 (c.w.u.)

Sprawność przy 100% / 30% Pn (80/60°C) % 96,9 / 93,2
Sprawność przy 100% / 30% Pn (40/30°C) % 107,5 / 108,8
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25÷85
Pojemność nominalna naczynia wyrównawczego c.o. l 7
Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 20÷60
Pojemność zasobnika c.w.u. l 45
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. (Δ=30°C) 
zgodnie z EN 625 l/min 15,6

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 13,3
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 61,3 / 108,6
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 135
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D

j.m.
Victrix zEus supErior
26 kw 32 kw

Wymiary (wys/szer/gł) mm 900 / 600 / 450

Moc kotła kW 4,7÷21,0 (c.o.)
4,7÷25,8 (c.w.u.) 6,9÷32,0

Sprawność przy 100%/30% Pn (80/60°C) % 96,7 / 93,5 96,9 / 94,5
Sprawność przy 100%/30% Pn (40/30°C) % 106,5 / 106,5 107,3 / 107,3
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25÷85
Pojemność nominalna naczynia 
wyrównawczego c.o. l 10

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 20÷60
Pojemność zasobnika c.w.u. l 54
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. 
(Δ=30°C) zgodnie z EN 625 l/min 16,0 19,2

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 13,1 15,8

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 70,1 / 127,8 72,8 / 132,4
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 110 135
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kW



HERCULES CONDENSING 2

J.m. HERCULES SOLAR 
32 1 I

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

Moc kotła kW 3,0÷23,6 (c.o.)
3,0÷26,0 (c.w.u.)

Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nominalnej /
minimalnej % 96,9 / 93,2

Sprawność ciepna (40/30°C) przy mocy nominalnej / minimalnej  % 107,5 / 108,8
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25÷85
Pojemność nominalna naczynia wyrównawczego c.o. l 12
Pojemność zasobnika c.w.u. l 200
Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 20÷60
Pojemność nominalna naczynia wyrównawczego c.w.u. l 8
Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. 
(Δ=30°C) zgodnie z EN 625 l/min 19,0

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 13,1
Maksymalne ciśnienie obiegu solarnego bar 6
Pojemność nominalna naczynia wyrównawczego instalacji solarnej l 12
Wysokość podnoszenia pompy solarnej m H₂O 6
Zakres regulacji przepływu w instalacji solarnej l/min 1÷6
Maksymalna robocza temperatura czynnika solarnego °C 130
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 193,8 / 404,4
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 190
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

j.m.
hErculEs condEnsing

26 2 E 32 2 i aBt 32 2 i
Wymiary (wys/szer/gł) mm 1600 / 600 / 600

Moc kotła kW

4,7÷23,9 
(c.o.) 

4,7÷25,8 
(c.w.u.)

6,9÷32,0

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej//
minimalnej (80/60°C) % 96,0 / 93,5 96,9 / 94,5

Sprawność ciepna przy mocy nominalnej/
minimalnej  (40/30°C) % 106,5 / 

106,5 107,3 / 107,3

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 25÷85
Pojemność nominalna naczynia 
wyrównawczego c.o. l 12

Wydajność c.w.u. przez pierwsze 10 min. 
(Δ=30°C) zgodnie z EN 625 l/min 19,9 24,3

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 13,3 16,0

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.w.u. l 5

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 126,6 / 
252,0

127,9 / 
254,0

130,1 / 
256,4

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 155 155 200
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

HERCULES SOLAR



Wartości podane w tabelach danych technicznych zależne są od czynników 
zewnętrznych, takich jak np. twardość wody, zakamienianie układu, warunki 
atmosferyczne etc. i mogą ulec zmianie w czasie eksploatacji urządzenia.

Opublikowane dane dotyczą fabrycznie nowego urządzenia, testowanego 
w warunkach laboratoryjnych.

Producent zaleca coroczny przegląd urządzenia w ykonany przez 
Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  zakresie 
danych technicznych, dążących do popraw y jakości produktu, bez 
konieczności uzasadniania tych zmian.

ZASOBNIKI INOX 

ZASOBNIKI EMALIOWANE 

j.m.
uB inox

80-2 120-2 200-2 300
Wysokość zasobnika mm 850 1250 1684
Szerokość zasobnika mm 550 650 600
Głębokość zasobnika mm 550 650 600
Pojemność całkowita zasobnika l/min 80 120 200 281
Maksymalne ciśnienie c.w.u. bar 8
Pojemność zbiornika 
wyrównawczego c.w.u. l/min 4 5 8 -

Ciężar zasobnika pustego / 
napełnionego kg 71 / 154 79,9 / 202 99 / 304 75 / 356

Materiał zasobnika stal nierdzewna INOX AISI 304 L
Wyjście recyrkulacji c.w.u. opcja 3/4”
Możliwość podłączenia paneli 
słonecznych - opcja tak

j.m.
uBs

100 160
Wysokość zasobnika mm 881 1235
Średnica zasobnika mm 524
Pojemność całkowita zasobnika l/min 100 160
Maksymalne ciśnienie c.w.u. bar 6
Ciężar zasobnika pustego / 
napełnionego kg 61 / 161 81 / 241

Materiał zasobnika stal emaliowana



ZINTEGROWANY 
SYSTEM GRZEWCZY
Głównym celem Immergas jest rozwój systemów grzewczych nastawiony na poprawę 
efektywności energetycznej budynków zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 
dyrektywy UE w zakresie emisji CO2. Kilka lat temu firma wdrożyła program inwestycyjny 
mający na celu powiązanie parametrów kotłów gazowych z wymaganiami w zakresie 
odnawialnych źródeł energii. Dzięki zastosowaniu nowych źródeł pozyskiwania energii 
z zastosowaniem produktów Immergas, użytkownicy mają możliwość znacznego zwiększania 
efektywności energetycznej swoich domów, a co za tym idzie ich wartości i realnych 
oszczędności. W celu niezakłóconego i jak najbardziej efektywnego działania swoich 
systemów Immergas oferuje dedykowane systemy zarządzania ciepłem, dostosowujące 
aktualne zapotrzebowanie w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników. W 
ofercie Immergas dostępne są także jedne z najnowocześniejszych systemów opartych o 
ogniwa fotowoltaiczne, dostosowane zarówno do wymagań zarówno indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych użytkowników. 



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 

Najlepsi fachowcy z branży grzewczej:
www.autoryzowanyinstalator.pl


