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Pompy ciep a powietrze-woda
Pompy ciep a powietrze-woda Immergas to eko-

nomiczne i ekologiczne rozwi zania zarówno do 

ogrzewania jak i ch odzenia pomieszcze . W obu 

przypadkach do uzyskania zamierzonego efektu 

wykorzystywane s  zasoby odnawialnych ró-

de  energii w postaci ciep ego powietrza. Pompy 

Immergas charakteryzuj  si  kompaktowym wy-

konaniem, wszystkie elementy potrzebne do pra-

wid owej pracy s  zabudowane, eby uruchomi

uk ad wystarczy pod czy  zasilanie. 

Najwa niejszym parametrem charakteryzuj -

cym pompy ciep a jest wspó czynnik COP – ilo

energii otrzymanej (energii cieplnej) do ilo ci 

energii w o onej (energii elektrycznej). Pompa 

AUDAX 6 kW osi ga wysoki wspó czynnik COP 

3,95 przy parametrach: temperatura powietrza 

+6°C , temperatura czynnika grzewczego 35°C, 

a w przypadku podniesienia temperatury czyn-

nika grzewczego do 45°C wspó czynnik COP wy-

niesie 3,1. Pompa mo e pracowa  ju  od tempera-

tury zewn trznej powietrza -15°C do temperatury 

powietrza zewn trznego +46°C. 

Maksymalna temperatura czynnika, w fazie 

grzania, zasilaj cego instalacje grzewcz  wy-

nosi 55°C.

Minimalna temperatura czynnika, w fazie

 ch odzenia, zasilaj cego instalacj  wynosi 

5°C.

Pompy ciep a Immergas mog  by  wykorzysty-

wane jako niezale ne samowystarczalne ród o

ciep a jak równie  zintegrowany system grzew-

czy. Przy niskich temperaturach czyli poni ej

-15°C zaleca si  wspó prac  pomp z dodatkowy-

mi ród ami ciep a tworz c tzw. system grzew-

czy. Zarz dzanie niniejszym system umo liwia 

specjalnie dedykowany sterownik systemowy, 

który kieruje prac  pomy ciep a, kot a gazowe-

go Immergas oraz instalacj  solarn .

W ofercie Immergas mo emy wyró ni  3 pod-

stawowe modele AUDAX 6 kW, AUDAX 8 kW 

i AUDAX 10 kW. 

Kot y kondensacyjne 
VICTRIX KW
Linia Victrix to dwufunkcyjne przep ywowe i jed-

nofunkcyjne do wspó pracy z zasobnikiem wol-

nostoj cym, kondensacyjne kot y wisz ce o bar-

dzo ma ych gabarytach. 

Kot y Victrix wyposa one s  w specjalny, zin-

tegrowany z modu em kondensacyjnym wymien-

nik pierwotny wykonany ze stali kwasoodpornej 

INOX. Charakteryzuj  si  bardzo wysok  spraw-

no ci , atwo ci  obs ugi i cich  prac . Mog

wspó pracowa  ze sterownikiem pogodowym 

CAR i sond  zewn trzn  oraz z rozdzielaczami 

strefowymi DIM umo liwiaj cymi niezale ne

zarz dzanie strefami grzewczymi grzejnikowy-

mi i pod ogowymi.

Grzejniki stalowe p ytowe
Immerpan to stalowe grzejniki p ytowe, stworzo-

ne do zapewnienia komfortu w mieszkaniach, 

domach, biurach i budynkach u yteczno ci pu-

blicznej. Zosta y zaprojektowane w sposób zapew-

niaj cy najwi ksze wydajno ci grzewcze. Wysoka 

moc grzejników jest osi gana dzi ki rozbudowanej 

powierzchni oddawania ciep a i zapewnia wzrost 

temperatury w pomieszczeniu w wyj tkowo krót-

kim czasie. Gama grzejników Immerpan dost pna 

jest w opcji z pod czeniem dolnym i bocznym, 

d ugo ciami pomi dzy 400 a 3000 mm oraz wy-

soko ciami od 300 do 900 mm.
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Zintegrowany system 
ogrzewania IMMERGASIMMERGAS

Zintegrowany system pompy ciep a z kot em  

do centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u., 

zasobnik i instalacja solarna
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