
Szczególny nacisk firma kładzie na ba-

danie i wykorzystywanie nowych tech-

nologii.  Produktami dobrze ilustrują-

cymi ten trend są kotły z serii Hercules

Condensing i Victrix produkowane

w technologii kondensacyjnej, której

zastosowanie pozwala na znaczne

oszczędności w zużyciu gazu. Para wod-

na, będąca jednym z produktów spala-

nia zostaje schłodzona do punktu rosy,

co prowadzi do jej skroplenia. Energia

powstająca w tym procesie zostaje odzy-

skana przez moduł kondensacyjny,

zwiększając tym samym sprawność ko-

tła. Oszczędność energii w tym przy-

padku sięga powyżej 20%. Zastosowanie

mikroprocesora umożliwia podłączenie

termostatu pogodowego oraz sondy

temperatury zewnętrznej, pozwalają-

cych na bardzo dokładne dostosowanie

parametrów pracy kotła do zapotrzebo-

wania cieplnego pomieszczenia i do

zmiany warunków pogodowych. Całko-

wite spalanie gazu przy automatycznie,

optymalnie przygotowanej mieszance

powoduje również wyjątkowo niską

emisję substancji szkodliwych dla śro-

dowiska. 

Zalety kotłów kondensacyjnych:

� oszczędność - niskie zużycie gazu

� nowoczesność

� komfort użytkowania

� najnowsze rozwiązania technologiczne

� niska emisja spalin

IMMERGAS POLSKA systematycznie

wprowadza też na rynek nowe produkty.

Ostatnimi nowościami są kotły Hercu-

les 24, Hercules 27 i Hercules Mini 27.

Jest to rodzina dwufunkcyjnych kotłów

gazowych z zamkniętą komorą spalania

zaprojektowanych z myślą o użytkow-

nikach ceniących sobie nie tylko kom-

fort cieplny, ale przede wszystkim odpo-

wiednią ilość ciepłej wody użytkowej.

Konstrukcja wymiennika głównego

sprawia, że urządzenia mogą współpra-

cować zarówno z nowoczesnymi układa-

mi centralnego ogrzewania jak i ze star-

szymi instalacjami o większym zładzie

wody. Dodatkowo Hercules 27 został

wyposażony w dwuwężownicowy zasob-

nik o pojemności 120 l., który umożli-

wia współpracę urządzenia z kolektora-

mi słonecznymi. Pozwala to na znaczne

oszczędności zużycia gazu na potrzeby

produkcji ciepłej wody użytkowej.

Oprócz bogatej gamy kotłów jedno-

i dwufunkcyjnych wiszących i stoją-

cych, z otwartą i zamkniętą komorą spa-

lania, w zakresie mocy od 21 do 50 kW

(w przypadku zestawów kaskadowych

nawet do 400 kW), oferta firmy obejmu-

je również podgrzewacze, zasobniki

c.w.u., zestawy powietrzno-spalinowe,

instalacje solarne, szeroką gamę akceso-

riów (termostaty, automatyka pogodo-

wa, strefowa, nagrzewnice itp.) oraz od

niedawna również duży wybór grzejni-

ków o różnych mocach i wymiarach. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

tel. 042 684 52 74

faks 042 683 32 85

www.immergas.com.pl

e-mail: immergas@immergas.com.pl
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Kotły 

jedno- i dwufunkcyjne

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. – polska filia firmy Immergas S.p.A.

została założona w 1996 roku. Zajmuje się sprzedażą i serwisem

urządzeń grzewczych na terenie całej Polski. 

Dzięki temu, że jest polskim przedstawicielem wiodącego producenta 

kotłów na rynku światowym (firma Immergas jest aktualnie 

obecna na ponad 30 rynkach całego świata), może oferować 

klientom produkty zgodne z aktualnymi normami europejskimi 

i spełniać oczekiwania coraz bardziej wymagającego 

i postępowego rynku. 

Hercules Condesing

Hercules Mini 
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