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Artyku  promocyjny

Firma Immergas oferuje jedn  z najszer-

szych na rynku gam  kot ów gazowych do 

c.o. i c.w.u. stanowi cych ró ne konfigura-

cje ni ej wymienionej klasyfikacji kot ów:

 kot y klasyczne z otwart  lub zamkni t

komor  spalania i  kot y kondensacyjne, 

 kot y dwufunkcyjne z wymiennikiem bi-

termicznym, wymiennikiem wtórnym lub 

wbudowanym zasobnikiem i jednofunkcyj-

ne z mo liwo ci  wspó pracy z zasobnikiem 

zewn trznym,

 kot y wisz ce i stoj ce.

Du a ró norodno  oferowanych przez 

Immergas modeli kot ów pozwala na wybór 

najbardziej optymalnego rozwi zania sys-

temu ogrzewania i podgrzewu c.w.u. przy 

uwzgl dnieniu: warunków lokalowych, za-

potrzebowania na c.w.u. oraz przyj tego 

sposobu realizacji ogrzewania.

Inwestor, wybieraj c model kot a powinien 

by wiadomy faktu, e najprostsze i jedno-

cze nie najta sze, z punktu widzenia inwe-

stycyjnego, rozwi zania nie s  jednocze nie 

tanie w eksploatacji i nie zapewni  komfor-

tu u ytkowania na takim poziomie jak ko-

t y dro sze.

Kot y kondensacyjne Immergas to jedne 

z najbardziej elastycznych róde  ciep a, 

spo ród oferowanych na rynku. Decyduje 

o tym szeroki zakres modulacji – w niektó-

rych modelach od 16 do 100% mocy zna-

mionowej oraz szeroki zakres temperatur 

pracy: od 20°C do 85°C.

Mo liwo  elastycznego dostosowania 

mocy kot a i temperatury wody kot owej do 

aktualnego zapotrzebowania na ciep o powo-

duje, e s  ekonomiczne w eksploatacji i s

w stanie zapewni  u ytkownikowi wysoki 

komfort termiczny. Wbrew obiegowym opi-

niom s , pod wzgl dem ekonomiki eksploata-

cyjnej, najlepszym rozwi zaniem dla obiek-

tów o ma ym zapotrzebowaniu ciep a dla c.o. 

– takich jak np. ma e mieszkania w budow-

nictwie wielorodzinnym.

Pe ny komfort c.w.u. mo e zagwarantowa

tylko rozwi zanie kot a wspó pracuj cego 

z odpowiednio dobranym do zapotrzebowa-

nia zasobnikiem – tu Immergas oferuje: kot y

wisz ce z wbudowanymi 45- lub 54-litrowymi 

zasobnikami (linia Victrix Zeus), jednofunk-

cyjne kot y wisz ce mog ce wspó pracowa

z dowolnej pojemno ci zasobnikiem (linia 

Victrix Superior TOP), kot y stoj ce z wbu-

dowanym 120 lub 200 l zasobnikiem (linia 

Hercules).

O mo liwo ci pracy kot a w okre lonym 

schemacie hydraulicznym instalacji, do któ-

rej b dzie pod czony, decyduje jego auto-

matyka. 

Kot y z automatyk  Superior (Eolo Su pe-

rior kW, Victrix Superior kW, Zeus Victrix 

Superior kW czy kot y stoj ce Hercules), 

dzi ki mo liwo ci wspó pracy z automaty-

k  kaskadowo strefow , mog  pracowa  jako 

pojedyncze lub po czone w kaskad ró-

d a ciep a i wspó pracowa  z rozbudowa-

nymi systemami grzewczymi, zawieraj cy-

mi inne ród a ciep a, zbiorniki buforowe 

i wiele obiegów grzewczych, tak jak w roz-

wi zaniach stosowanych dotychczas dla ko-

t ów wy szych mocy.

Jedn  z cech charakteryzuj cych kot y

Immergas s  ich niewielkie wymiary w sto-

sunku do ich funkcjonalno ci i oferowa-

nych mocy. Kot y z rodziny Hercules, to 

umieszczone w jednej obudowie wysokowy-

dajne ród o ciep ej wody u ytkowej i ciep a

na potrzeby c.o. z rozdzia em nawet na trzy 

niezale ne obiegi grzewcze. 

 Szeroka oferta kot ów Immergas, pozwa-

la ka demu u ytkownikowi, wiadomemu 

swoich potrzeb zwi zanych z ciep em dla 

c.o. i c.w.u., na wybór najbardziej optymalne-

go ród a ciep a, które te potrzeby zaspokoi.

Optymalne ród o ciep a – kot y gazowe Immergas

Zestaw Victrix Superior Plus to zestaw kot a

jednofunkcyjnego z zasobnikiem ze stali 

nierdzewnej INOX o pojemno ci 80, 120, 200 lub 

300 l, który pozwala na optymalne po czenie 

funkcji centralnego ogrzewania i komfortu ciep ej 

wody u ytkowej

Sterownik Super Comando Amico Remoto (Super 

CAR) dedykowany do kot ów z automatyk  typu 

Superior pozwala pozwala kontrolowa  i ustawia

parametry pracy kot a oraz pe ni funkcj  termostatu 

pokojowego z mo liwo ci  tygodniowego 

programowania temperatury na dwóch poziomach 

(komfortowej – dziennej i obni onej – nocnej). Na 

wy wietlaczu pokazuje warto ci: temperatury 

otoczenia, temperatury czynnika grzewczego, 

temperatury ciep ej wody u ytkowej, funkcj

realizowan  przez kocio , kody zadzia ania 

zabezpiecze  kot a, aktualny czas i dzie  tygodnia
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