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Prezentacja firmowa

Z przes aniem spe niania potrzeb naszych 

Klientów narodzi a si  seria kondensacyjnych 

kot ów stoj cych z wbudowanym zasobnikiem, 

nosz cych nazw  antycznego bohatera. Nowa li-

nia Hercules Condensing zosta a stworzona dla 

osób, które w odniesieniu do domowego kom-

fortu, nie uznaj adnych kompromisów, za to 

ceni  wysok  funkcjonalno  i wszechstron-

no  zastosowa , sprawiaj cych, e ycie jest 

przyjemniejsze.

ZALETY:

 najnowocze niejsza technologia kondensa-

cyjna z wymiennikiem ze stali nierdzewnej,

bardzo niska emisja szkodliwych substancji 

dzi ki technologii kondensacyjnej – urz dze-

nia zakwalifikowane do klasy 5 – najbardziej 

ekologicznych wg normy UNI EN 297 oraz 

UNI EN 483 (europejskie standardy kwalifika-

cji),

 szeroki zakres modulacji mocy: od 4,7 do 

26 kW dla wersji 26 kW oraz od 6,9 do 32 kW 

dla wersji 32 kW i 32 ABT, daj ca wymierne 

oszcz dno ci w zu yciu gazu,

 bardzo wysoka funkcjonalno  i wszech-

stronno  pracy – kocio  mo e obs ugiwa  a

3 niezale ne strefy grzewcze, w tym dwie ni-

skotemperaturowe (pod ogowe) za pomoc

opcjonalnych zestawów montowanych we-

wn trz obudowy,

 wbudowany zasobnik c.w.u. o poj. 120 l wy-

konany ze stali szlachetnej z mo liwo ci

pod czenia kolektorów s onecznych wspoma-

gaj cych produkcj  c.w.u.,

 szerokie mo liwo ci regulacji temperatur 

poprzez wspó prac  z Super CAR i sond  ze-

wn trzn  z dowolnego pomieszczenia, dzi ki 

przeniesieniu funkcji sterowania z panelu ko-

t a na sterownik pogodowy,

 sterowanie pogodowe wszystkich stref 

grzewczych za pomoc  jednej systemowej son-

dy zewn trznej; niezale nie ustawiane krzy-

we grzewcze dla ka dej strefy,

 zainstalowane pompy sterowane elektro-

nicznie o obni onym zu yciu energii,

 funkcja codziennej autodiagnostyki elektro-

niki kot a,

 funkcja automatycznego odpowietrzania in-

stalacji grzewczej,

 automatyczna funkcja antylegionella (ter-

miczna dezynfekcja zasobnika c.w.u.),

 mo liwo  zainstalowania wewn trz obu-

dowy opcjonalnego zestawu dozownika poli-

fosfatów do zmi kczania wody,

 du y, pod wietlany, czytelny wy wietlacz,

 proste w obs udze, intuicyjne menu,

 najwy sza jako  i ywotno  urz dzenia 

potwierdzona 5-letnim okresem gwarancji.

Immergas to fabryka o powierzchni 40 tys. m2,

zatrudniaj ca ponad 700 osób, produkuj ca 

ponad 60 modeli kot ów gazowych. Immergas 

posiada oddzia y w 30 krajach wiata – tak-

e w Azji, Oceanii i Ameryce Po udniowej. 

Wykaz Autoryzowanych Partnerów 

Handlowych  znajduje si  na stronie interne-

towej producenta www.immergas.com.pl

Immergas wiod cy producent nowoczesnych urz dze  grzewczych z dum

prezentuje now  seri  kot ów kondensacyjnych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 3

93-231 ód

tel. 042 684 52 74, faks 042 683 32 85

www.immergas.com.pl

Ka da bran a ma swojego herosa…
w ród kot ów jest nim Hercules Condensing

Wszechstronne mo liwo ci pracy Hecules Condensing

A – kolektory s oneczne

B – sterownik pogodowy

C – prysznic, wanna

D – sonda zewn trzna

E – ogrzewanie pod ogowe

F – grzejniki

G –  sterownik temperaturowy 

strefowy
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