
Ponad czterdziestoletnie doświadczenie

w produkcji gazowych kotłów grzew-

czych, umożliwia firmie  Immergas two-

rzenie nowych urządzeń, które są w stanie

zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej

wymagających użytkowników. Z myślą

o osobach, które chciałyby wyposażyć in-

stalację centralnego ogrzewania w najbar-

dziej wyrafinowane, zaawansowane tech-

niczne urządzenia, a jednocześnie nie do

końca przekonanych do technologii

kondensacyjnej stworzyliśmy kotły serii

Superior kW. Zastosowane w tej gamie

urządzeń, nowoczesne technologie cyfro-

we oraz innowacyjne rozwiązania automa-

tyki, w praktyce stawiają te kotły na rów-

ni z kondensacyjnymi, a ich nowoczesny

wygląd z pewnością przypadnie do gustu

każdej Pani domu. 

Eolo Superior kW to urządzenia z za-

mkniętą komorą spalania, dwufunkcyjne

przepływowe, jednofunkcyjne z wolno

stojącym zasobnikiem ciepłej wody użyt-

kowej, ale też pracujące tylko na potrze-

by centralnego ogrzewania, idealnie na-

dające się do budownictwa wielorodzin-

nego oraz domów jednorodzinnych. Spe-

cjalnie zaprojektowany wymiennik

główny umożliwia wykorzystanie szero-

kiej gamy kotłów Superior  w nowocze-

snych instalacjach grzewczych, jak rów-

nież w instalacjach już istniejących o po-

większonych zładach wody.

Od początku swojej działalności Immer-

gas kładzie bardzo duży nacisk na za-

pewnienie użytkownikom komfortu cie-

płej wody użytkowej. W tym celu, w ko-

tłach Eolo Superior kW zastosowano

elektroniczny regulator przepływu, któ-

ry bez względu na zmianę ilości płynącej

wody utrzymuje jej stałą temperaturę.

Zintegrowana grupa hydrauliczna oraz

unikatowe rozwiązanie „Aqua Celeris”

zapewnia praktycznie jej natychmiasto-

wą produkcję w momencie otwarcia

punktu poboru c.w.u. 

Połączenie nowoczesnego wzornictwa

i funkcjonalności sprawia, iż panel ste-

rujący kotła został maksymalnie uprosz-

czony, a sama obsługa urządzenia stała

się bardzo przyjazna użytkownikowi.

Centralnym elementem panelu infor-

mującym o trybie pracy kotła oraz zmia-

nach parametrów jego pracy jest duży

estetycznie wbudowany wyświetlacz

LCD o delikatnym błękitnym podświe-

tleniu.

Elektronika wykorzystana w urządze-

niach serii Superior kW umożliwia

współpracę kotła z cyfrowym sterowni-

kiem Super Comando Amico Ramoto

(CAR). Podłączenie tego sterownika to

nie tylko dodatkowe elementy komfortu

użytkowania (przeniesienie wszystkich

funkcji panelu na sterownik), ale rów-

nież podniesienie ekonomiki pracy ko-

tła. Super CAR w połączeniu z sondą ze-

wnętrzną staje się bowiem automatyką

pogodową, w oparciu o którą pracuje

urządzenie. 

Dodatkową zaletą zastosowanej elektro-

niki jest możliwość współpracy urządze-

nia z rozdzielaczami strefowymi Immer-

gas, które w praktyce umożliwiają w pro-

sty sposób podział na niezależne strefy

grzewcze, zarówno grzejnikowe jak i pod-

łogowe. 

Wszystkie te czynniki sprawiają, że kotły

serii Eolo Superior kW są idealnym źró-

dłem ciepła dla praktycznie wszystkich

rodzajów instalacji c.o. i nawet najbardziej

wymagające osoby będą zadowolone z ich

użytkowania. 
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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.

EOLO SUPERIOR kW 
NOWY KOCIOŁ W NOWYM STYLU
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