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Sam proces kondensacji to nic innego jak 

przechodzenie pary wodnej w stan ciek y. 

Procesowi towarzyszy wydzielanie si   ciep a. 

Kondensuj ca para wodna, cz c si  z gazo-

wymi sk adnikami spalin, tworzy mieszanin

kwasów zwan  kondensatem. Kondensat jest 

rodkiem agresywnym, powoduj cym korozj

metali. Dlatego te  konstrukcje kot ów konden-

sacyjnych znacznie ró ni  si  od urz dze  tra-

dycyjnych. Immergas w swoich kot ach stosuje 

wymienniki ze stali kwasoodpornej, materia u,

na który wp yw agresywnych produktów spa-

lania jest znikomy. Niektórzy producenci u y-

waj  innego rodzaju materia ów, jednak ich 

zastosowanie wi e si  z konieczno ci  sto-

sowania dodatkowych zabezpiecze , bowiem 

wszelkiego rodzaju stopy s  bardzo ma o od-

porne na powstanie nag ych ró nic tempera-

tur. Wszystkie kot y kondensacyjne Immergas 

zosta y wyposa one w specjalnie zaprojekto-

wany wymiennik pierwotny, zintegrowany 

z modu em kondensacyjnym, o przekroju rur 

zapobiegaj cym odk adaniu si  kamienia ko-

t owego. Zastosowane materia y oraz jako

wykonania znacz co zwi kszaj ywotno  ca-

ego urz dzenia, czego potwierdzeniem jest 

pi cioletni okres gwarancji.

Kolejnym elementem wyró niaj cym ko-

t y kondensacyjne Immergas jest bardzo sze-

roki zakres modulacji palnika. Sprawia to, 

i  urz dzenia s  w stanie, w danym momen-

cie idealnie dostosowa  si  do faktycznego za-

potrzebowanie na ciep o, co daje wymierne 

oszcz dno ci w zu yciu gazu.

Elektronika wykorzystana w urz dzeniach 

kondensacyjnych Immergas umo liwia ich 

wspó prac  z cyfrowymi sterownikami pro-

gramowalnymi (Comando Amico Remoto oraz 

Super CAR). Po pod czeniu sondy zewn trz-

nej urz dzenia pracuj  w oparciu o pe n  au-

tomatyk  pogodow , korygowan  temperatur

pomieszczenia.

Dzi ki zastosowanej elektronice kot y mog

wspó pracowa  z rozdzielaczami strefowymi 

Immergas (D.I.M.), które w praktyce umo li-

wiaj  w prosty sposób podzia  instalacji grzew-

czej na niezale ne strefy, zarówno grzejnikowe 

jak i pod ogowe. Bardzo zró nicowana ofer-

ta kot ów kondensacyjnych proponowanych 

przez Immergas sprawia, i  praktycznie ka -

dy znajdzie rozwi zanie dla siebie. Pocz wszy 

od kot ów jednofunkcyjnych o mocy 12 kW po-

przez urz dzenia dwufunkcyjne, kot y wisz -

ce z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., stoj ce 

kot y kondensacyjne a sko czywszy na wisz -

cych urz dzeniach rednich mocy 50 i 75 kW 

z mo liwo ci  pracy w uk adach kaskadowych.

Hercules w ród kot ów

Urz dzeniem wyró niaj cym Immergas spo-

ród konkurencji, cz cym wszystkie wymie-

nione zalety z mo liwo ci  wspó pracy z insta-

lacj  solarna do wspomagania produkcji c.w.u. 

jest stoj cy kocio  kondensacyjny – Hercules 

Condensing. To urz dzenie  zosta o wyposa-

one we wbudowany zasobnik o pojemno ci 

120 l, wykonany ze stali kwasoodpornej z dwo-

ma w ownicami. S  one ze sob  po czone, 

jednak w zale no ci od potrzeb, doln  mo emy 

pod czy  do innego ród a ciep a np. do insta-

lacji solarnej.

Najwa niejsz  jednak jego zalet  jest mo li-

wo  obs ugi nawet trzech niezale nych stref 

grzewczych, w tym dwóch z podmieszaniem 

np. instalacja pod ogowa (fabrycznie wersja 

ABT wyposa ona jest w dwie strefy wysok

i nisk ). Takie rozwi zanie sprawia, i  b dzie-

my pozbawieni widoku „paj czyn” rur, o jed-

nocze nie daje u ytkownikowi du o wi ksze 

mo liwo ci z wyborem miejsca zainstalowania 

samego urz dzenia. 

Bior c pod uwag  proces produkcji oraz ja-

ko  zastosowanych materia ów wszystkie ko-

t y kondensacyjne Immergas zosta y obj -

te pi cioletnim okres gwarancji. Gwarancja 

obejmuje ca e urz dzenie pod warunkiem 

dokonywania corocznych przegl dów. Sie

Autoryzowanych Serwisów Technicznych 

Immergas obejmuj ca ca  Polsk  zapewnia 

w pe ni profesjonaln  obs ug  zarówno w trak-

cie obowi zywania gwarancji jak i po jej wy-

ga ni ciu. S u  te  oni pomoc  w zakresie 

doradztwa technicznego jak i samych rozwi -

za  instalacji c.o. z zastosowaniem urz dze

Immergas. Szczegó owe informacje dotycz -

ce produktów oraz Autoryzowanych Partnerów 

Handlowych jak te  sieci ASTI dost pne s  na 

www.immergas.com.pl 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.

93-231 ód

ul. Dostawcza 3a

tel. 42 649 36 00

faks 42 649 36 01

www.immergas.com.pl

Kot y kondensacyjne IMMERGAS
Z procesem kondensacji spotykamy si  na co dzie . Jednak jeszcze nie 

wszyscy zdaj  sobie spraw  z mo liwo ci i korzy ci p yn cych 

z wykorzystania go w budowie gazowych urz dze  grzewczych. Jak 

bardzo wp ywa na sprawno  i ekonomi  ich pracy? Ile w stosunku do 

kot ów tradycyjnych jeste my w stanie zaoszcz dzi  ogrzewaj c si

i u ywaj c tego typu kot ów do produkcji ciep ej wody u ytkowej?
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