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CO TO OZNACZA?
W zale no ci od tego, jakiej wielko ci mamy 
zasobnik np. 80, 100, czy 200 l, mo emy 
w nim zgromadzi  tak  ilo  ciep ej wody, 
który zapewni nam, na co dzie  komfort 
i wystarczaj c  ilo  c.w.u. do obs u enia 
wszystkich punktów jej poboru. Dlatego ob-
j to  zasobnika powinna by  odpowiednio 
dobrana i zaplanowana, uwzgl dniaj c: jed-
noczesne korzystanie z wody w wielu punk-
tach w domu (np. wanna, prysznic, kuch-
nia), czas trwania poborów i czas przerwy 
mi dzy poborami, niezb dny do uzupe nie-
nia ciep a w zasobniku.

CIEP A WODA NA ZAWO ANIE
Do zasobnika mo na pod czy  instalacj
cyrkulacji c.w.u., która sprawia, e z w punk-
tach poboru mamy ciep  wod  od razu po 
odkr ceniu kranu. Przy takim rozwi zaniu, 
jak w ka dym przypadku komfort jest kosz-
towny. Utrzymywanie ciep ej wody w zasob-
niku i w instalacji zwi zane jest ze strata-
mi ciep a, które musz  by  pokrywane przez 
prac  kot a, co zwi zane jest z dodatkowym 
zu yciem gazu. Kot y wspó pracuj ce z za-
sobnikami mog  mie  stosunkowo ma
moc maksymaln , gdy  ciep o magazyno-
wane jest w obj to ci zasobnika, a co z tym 
idzie proporcjonalnie nisk  moc minimal-
n  i bardziej elastycznie dopasowywa  si
do zapotrzebowania na moc dla potrzeb c.o., 
a to w znacznym stopniu podnosi sprawno
dzia ania ca ego systemu grzewczego. 

Seria kot ów Victrix EXA to równie  dwa 
modele kot ów kondensacyjnych dwufunk-
cyjnych: VICTRIX EXA 28 1 ERP i VICTRIX 
EXA 32 1 ERP.

Artyku  promocyjny

Immergas Polska Sp. z o. o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 ód

tel. 42 649 36 00
www.immergas.pl

Odkryj zalety kot a jednofunkcyjnego z Victrixem EXA

Do serii kot ów Victrix EXA do czy  kocio  kondensacyjny jed-
nofunkcyjny – Victrix EXA 24 X 1 ErP. Kot y jednofunkcyjne to 
doskona e rozwi zanie dla domów jednorodzinnych ze zwi k-
szonym zapotrzebowaniem na ciep  wod  u ytkow . Tego 
typu rozwi zania pozwalaj  na zgromadzenie w zasobniku cie-
p ej wody w ilo ci pozwalaj cej na zaspokojenie chwilowego za-
potrzebowania, przekraczaj cego mo liwo ci podgrzewu wody 
w sposób przep ywowy – czyli przez kocio  dwufunkcyjny prze-
p ywowy. 
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