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Хибридните системи са предназначени да предоставят лесен монтаж 
на  комбинирани системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода в 
жилища, в които се иска възползване от два типа енергийни източника - 
традиционни и възобновяеми в съответствие с европейските норми за намаляване 
на консумацията на енергия. Предварително подготвена за свързане към 
термопомпи Audax Top ErP и за използване със слънчева топлинна енергия, 
хибридната система може да намали пространството за монтаж и да 
предостави решения за малки апартаменти и еднофамилни къщи. 
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  Мощност за отопление на газовия модул  4,8-24 kW     
  Мощност за БГВ на газовия модул 4,8-27,3 kW
  В комбинация от 3 модела инверторни термопомпи 
  Автоматично използване на по-ефективния топло-

източник в зависимост от външните температурни
условия и настройки на интегрираната интелигентна
електроника

  Едновременно производство на БГВ и охлаждане
  Потребителски интерфейс със задно осветен

дисплей
 Електронни помпи с ниска консумация – основен/БГВ

и охладителен кръг
   Директно управление на зониращи ниско и високо-

температурни зони, изсушители на въздух
 Соларна функция за съвместна работа с обемни

бойлери за БГВ
   Стандартна анти-замръзваща система до -5 °C

   CARV2  – опция
   Външна температурна сонда – опция

   Комплект за хидравлично свързване - в комплекта
   Дистанционно управление с web комуникатор DOMINUS

(Δt 30 °C) 80-60 °C 40-30 °C

3.027234
24,0 C.H.
27,3 БГВ 96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

(HxWxD) (HxWxD) 

787 x 440 x 400 638 x 880 x 310 55,8 47,5 

787 x 440 x 400 983 x 940 x 330 55,8 74,0 

787x 440 x 400 983 x 940 x 330 55,8 74,0 

MAGIS COMBO 5

MAGIS COMBO 8 

MAGIS COMBO10

+

+

+

++

++

55 35

55 35

55 ++35

3.027235
24,0 C.H. 
27,3 БГВ 96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

3.027236
24,0 C.H. 
27,3 БГВ 96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

5,80 4,90

7,71 5,33

9,70 7,31

T флуид (В/П) - въздух (ст/мт) 30/35 - 7/6 12/7 - 35 (ст)

 Данните се базират при следните условия :



• Мощност за отопление на газовия модул  4,8-24 kW
• Мощност за БГВ на газовия модул 4,8-27,3 kW
• Производство на БГВ с външен обемен бойлер
• Режим на производство на БГВ с термопомпата
• В комбинация от 3 модела инверторни термопомпи
• Автоматично използване  на по-ефективния топло-

източник в  зависимост от външните температурни
условия и настройки на интегрираната интелигентна
електроника

  Едновременно производство на БГВ и охлаждане
  Потребителски интерфейс със задно осветен дисплей           
  Електронни помпи с ниска консумация – основен/БГВ и

охладителен кръг
  Директно управление на зониращи ниско и високо-

   температурни зони, изсушители на въздух
  Стандартна антизамръзваща система до -5 °C
  CARV2  – опция
  Външна температурна сонда – опция
  Комплект за хидравлично свързване - в комплекта
  Дистанционно управление с web комуникатор DOMINUS

подходящи 

MAGIS COMBO PLUS 5

MAGIS COMBO PLUS 8

MAGIS COMBO PLUS 10

+

+

+

++

++

55 35

55 35

55 ++35

(Δt 30 °C) 80-60 °C 40-30 °C

24,0 C.H.
27,3 БГВ

96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

24,0 C.H. 
27,3 БГВ 

96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

24,0 C.H. 
27,3 БГВ 

96,2% 106,8% 13,1 l/min IPX4D

5,80 6,03 

7,71 7,58 

9,70 7,58 

3.027237

3.027238

3.027239

3.027818 120 C 850 x 650 x 650 50 6
3.027819 200 C 1250 x 650 x 650 50 25

 3.027746 205 C 1287  600 

281 C 1684  600 

50 

50 5

T флуид (lвръщане/подаване) - въздух (ст/мт) 30/35 - 7/6 12/7 - 35 (ст)

 Данните се базират при следните условия :

 3.027910

3.027747

276,8 C 1715       620 50 280

(HxWxD) (HxWxD) 

787 x 440 x 400 638 x 880 x 310 55,0 47,5 

787 x 440 x 400 983 x 940 x 330 55,0 74,0 

787x 440 x 400 983 x 940 x 330 55,0 74,0 

6

160 V2 3.027823 160 C 50 6951995  345 



 

• Топлинна мощност от 26 kW

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Голям задно осветен дисплей

• Модулационен диапазон на мощността 12,5-100%

• Комбиниран неръждаем буфер с обем от 220 литра,
загряван от котела, термопомпа и термосоларна система

• Свързване с монофазни термопомпи AUDAX 6, 8, 12

• Интегрирана интелигентна електроника, която в отоплителен
режим, използва по-ефективния топлоизточник в зависимост
от външната температура

• Стандартно оборудван с ниско и високо темпера-
турни зони с електронни помпи с ниска консумация

• Стандартно интегрирана соларна циркулационна група с
контролер и разширителен съд

• Стандартно окомплектован с разширителен съд за
отоплителната инсталация и БГВ

• Клас електрозащита IPX5D

• Комбиниране с плоски колектори EPM V2 -  2,6m2 – 3÷4бр.

80-60 °C 40-30 °C Първите   
10 min 

Продължител
но произв. 

23,6 C.H. 
26,0 БГВ 95,8% 104,1% 199 литра 13,5 l/min

 

AUDAX 6 3.027809 5,76 7,04 20 

AUDAX 8 3.027810 7,16 7,84 20 

AUDAX 12 3.027811 11,86 13,54 20 

MAGIS HERCULES ErP дава възможност да се комбинира със слънчеви колектори за интегрирано производство на отопление и 
генериране на битова гореща вода. Не забравяйте, че за да се получи добра сезонна ефективност с интеграцията на отопление 
чрез слънчеви топлинни системи, е необходимо да се използват: 

• Отоплителни тела, оразмерени с ниска подаваща температура ( подходящо е да се използва система с подово отопление)
• Подходящ наклон на слънчевите колектори, за да се даде възможност за усвояване на топлината от слънчевата на енергия

по време на преходните сезони (инклинационен ъгъл на монтаж най-малко 50°)

E.011303 2 3 71

1970 x 650 x 880 230 
  XLMAGIS HERCULES ErP

3.025499 

7



3.012002 

3.024598 

3.012000 

 
 3.024267 

 
(цвят червена охра) 

3.016833 

 

 за MAGIS HERCULES ErP 3.020004 

 
Ø 80 за димоотвеждане 3.016365 

* 3.021721 

 
46.

  
за MAGIS COMBO, MAGIS COMBO PLUS 3.027082
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за свързване на MAGIS HERCULES ErP с 
термопомпа  

3.023355  

MAGIS HERCULES ErP 3.023315 

MAGIS HERCULES ErP 3.023314 

MAGIS HERCULES ErP 3.023339 

3.027842 

 външен -  75 л. 3.027843 

 външен - 100 л. 3.027844 

 външен -  200 л. 3.027845 

3.026841 
 

MAGIS HERCULES ErP 

 MAGIS 
VICTRIX ErP
MAGIS COMBO
MAGIS COMBO PLUS

3.026374 

монтажно табло за MAGIS COMBO PLUS 3.028187

3.027539

/неръждаем/ 
с обем от 75 литра 

3.027288

MAGIS COMBO PLUS в SOLAR CONTAINER COMBO  3.027865 623.00

за MAGIS COMBO
3.017324 

 външен -  50 л. 

3.027867 MAGIS COMBO Plus 

9

 външен -  25 л. 

  
 - директно управление от 

платката на MAGIS COMBO / Plus 3.026301 



  

• Хибридна система за вграждане в SOLAR CONTAINER
или вътрешно инсталиране в DOMUS CONTAINER.

 - с комбинирани кондензационни газови котли   
VICTRIX 28/35 kW TT, VICTRIX TERA 28/32 и  термопомпа   
AUDAX 6/8/12

само с отоплителен кондензационен газов котел   
VICTRIX TERA 24 PLUS и хидравлична термопомпа            
AUDAX 6/8/12

 - без газ,  с термопомпа AUDAX 6/8/12

- без газ, със сплит термопомпа MAGIS PRO 5/8/10  ErP

   

се състои от: 

Неръждаем бойлер за БГВ – 160 литра
с две серпентини. Енергиен клас С

Електронно табло с интегриран
управляващ контролер чрез
дистанционното управление /в
комплекта/ за терморегулиране на
една зона (клас VI)

Хидравлична разпределителна група с 2  зони
(една директна и една смесителна) състояща
се от хидравличен колектор, 1 трипътен
превключващ вентил, 1 трипътен смесителен
вентил, 2-ве електронни помпи с ниска
консумация, разширителен съд за БГВ - 8
литра, предпазен клапан за БГВ – 8 бара и
смесителен термо-вентил. Всички компоненти
са изолирани.

3.027830 5 545 00

 
  

  

Противозамръзващ комплект до  -15 °C за котел - s 
Комплект за рециркулация БГВ  (не съдържа помпа) 

Комплект за комбиниране с Audax TOP ErP и проточен котел, 
включително монтажна конзола за котел и температурна сонда за 
бойлер  

496,00

Хидравличен комплект за AUDAX (включително хидравлични 
фитинги, разширителен съд и манометър) 

538,00

Комплект за комбиниране с Audax  и котел PLUS, включително 
монтажна конзола за котел и температурна сонда за бойлер БГВ 496,00

Комплект за комбиниране с Magis PRO ErP (включително 
хидравлични фитинги за фреон R410A, монтажна конзола за 
хидромодула и сонда за бойлер Magis PRO ErP) 

538,00

Температурна сонда за солар  - 
Нагревателен комплект с регулиране - 2/4/6 kW  - 
Нагревателен комплект 1,5 kW за бойлер БГВ 
Буферен съд 15 литра 

 

3.017324 

3.026169 

3.024712

3.024713 

3.024711 

3.026303 

3.021452 

3.021525 
3.024897 
3.026304 
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• Хибридна система за вграждане в SOLAR CONTAINER
или вътрешно инсталиране в DOMUS CONTAINER.

 - с комбинирани кондензационни газови котли   
VICTRIX 28/35 kW TT, VICTRIX TERA 28/32 и  термопомпа   
AUDAX 6/8/12

само с отоплителен кондензационен газов котел   
VICTRIX TERA 24 PLUS и хидравлична термопомпа            
AUDAX 6/8/12

 - без газ,  с термопомпа AUDAX 6/8/12

- без газ, със сплит термопомпа MAGIS PRO 5/8/10  ErP

   

се състои от: 

Неръждаем бойлер за БГВ – 160 литра
с две серпентини. Енергиен клас С

Електронно табло с интегриран
управляващ контролер чрез
дистанционното управление /в
комплекта/ за терморегулиране на
една зона (клас VI)

Хидравлична разпределителна група с 1  зона
(една директна), състояща се от хидравличен 
колектор, 1 трипътен превключващ вентил, 
1електронна помпа с ниска консумация, 
разширителен съд за БГВ - 8 литра, предпазен 
клапан за БГВ – 8 бара и смесителен термо-
вентил. Всички компоненти са изолирани.

4 885,00

 
  

  
Противозамръзващ комплект до  -1 5 °C за котел 
Комплект за рециркулация БГВ (не съдържа помпа) 

2 3

Комплект за комбиниране с Audax TOP ErP и проточен котел, 
включително монтажна конзола за котел и температурна сонда за 
бойлер  

Хидравличен комплект за AUDAX (включително хидравлични 
фитинги, разширителен съд и манометър) 

Комплект за комбиниране с Audax  и котел PLUS, включително 
монтажна конзола за котел и температурна сонда за бойлер БГВ 

Комплект за комбиниране с Magis PRO ErP (включително 
хидравлични фитинги за фреон R410A, монтажна конзола за 
хидромодула и сонда за бойлер Magis PRO ErP) 

Температурна сонда за солар
Нагревателен комплект с регулиране - 2/4/6 kW
Нагревателен комплект 1,5 kW за бойлер БГВ 
Буферен съд 15 литра 

496.00

538.00

496.00

538.00

 

3.017324 

3.026169 

3.024712

3.024713 

3.024711 

3.026303 

3.021452 

3.021525 
3.024897 
3.026304 
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Основен компоненти за монтаж на системите 
TRIO.  То позволява във вътрешността му да се  
инсталират всички основни компоненти  
(естествено без термопомпата AUDAX  или  
външното тяло на MAGIS PRO ErP).  
То може да се поръча и инсталира по време на  
основното строителство на сградата и осигурява  
последващо инсталиране на котел, хидравлични  
компоненти и димоотвеждане. Отварянето отпред  
позволява поддръжката на системата. 

Свързващ комплект, вертикален за 2 зони (свързване надолу) 3.020575 

Свързващ комплект, хоризонтален за 2 зони (странично свързване) 3.020574 

Свързващ комплект за  2 зони -назад (задно свързване) 3.020630 

    

Дистанционен зонален контролер 3.023364 14 

3.026273 14

за конфигуриране на котел тип C

Разделен комплект  Ø 80/80 3.012002 9 
Вертикален концентричен ДВК  Ø 60/100 с керемиден цвят 3.016833 9

За хоризонтално коаксиално димоотвеждане Ø 60/100 поръчайте: 
Фланец Ø 60/100 3.012086 57

Коляно  90°  Ø 60/100 3.012093 57 

Удължение  Ø 60/100 - 0,5 m 3.014643 57

със SOLAR CONTAINER засмукване на въздух през инсталационното табло

  Ø 80 – 0,5м 3.016365 58 
Комплект фланци Ø 80/80 3.012087 58
Комплект колена 90°Ø 80 - 4бр. 3.012091 58 

Комплект за свързване с термо-солар 3.024719 14 
Дозатор на полифосфати DBLUB00R 68
Хоризонтален буфер с обем от 25 литра 3.025061 23 
Хоризонтален буфер с обем от 75 литра 3.025062 23
Хоризонтален буфер с обем от 100 литра 3.025063 23 
Хоризонтален буфер с обем от 200 литра 3.025064 23

Стаен хигро-термостат * 3.021524 14

Стаен хигростат* 3.023302 14

DOMINUS Интерфейсна платка за WEB комуникация 

SOLAR CONTAINER  (Инсталационно табло за вграждане) 3.020166

DOMUS CONTAINER (Инсталационно табло) 3.022167

SOLAR CONTAINER  DOMUS CONTAINER

12



MAGIS HERCULES ErP 
Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност 
за отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm 
143 x 86 x 36 

3.023364 

** Размери (H x W x D) mm 
70 x 115 x 40 

3.023302 

-  **
MAGIS HERCULES ErP 
Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна 
ефективност за отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm 
127 x 80 x 30 

3.021524 

MAGIS HERCULES ErP 1.028812 35.00

MAGIS HERCULES ErP 
Клас на температурен контрол  II*, VI  или  VII 
Принос към сезонната енергийна ефективност 
за отопление 2%*, 4 или 3,5% 

3.014083 

3.026273 
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Разширената  гама  от  термопомпи,  позволява по-големи и усъвършенствани  
решения  във  всяка  домашна  среда,  както  за  отопление  и  охлаждане,  така  и  за 
производство на битова гореща вода.

Гамата инверторни термопомпи Audax (въздух-вода) са идеални не само за  
самостоятелни системи, но и в комбинация с интегрирано оборудване и хибридни 
системи.

Сплит термопомпените агрегати  MAGIS PRO ErP (съставени  от външeн кондензен/
изпарителен агрегат и вътрешен хидравличен блок) предоставят идеални решения при 
приложение в  жилищни инсталации.
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• 4 монофазни варианта

• Реверсиран режим отопление/охлаждане

• Комбиниране с обемен бойлер

• Комбиниране с газов котел

• Инверторен ротационен компресор

• Електронен ТРВ

• Вентилатор с променливи обороти

• Електронна помпа с ниска консумация

• Топлообменник вода/фреон, разширителен
съд, флусостат и предпазен клапан 3 bar

• Окомплектовани с дистанционен контрол (Клас на
температурен контрол VI), Y – филтър 1”, фитинги за
дрениране на конденз и антивибрационни опори

• Заредени с хладилен агент R410A

3.027809 5,10 4,85 4,40 4,35 R410A 

3.027810 7,15 8,00 4,10 R410A 

3.027811 11,25 13,70 4,70 4,60 R410A 

6 821 x 908 x 326 61 
8 821 x 908 x 326 69 

12 1363 x 908 x 326 104 

55 ++

3.028238 4,25 R410A 

16 1363 x 908 x 326 116 

AUDAX  6 

 AUDAX  8

 AUDAX  12  

AUDAX  16 

35 ++

55 ++ 35 ++

55 ++ 35 ++

55 ++ 35 ++

4,00

4,10 16,00 15,10 
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55 35

• 3 трифазни варианта

• Реверсиране на режима отопление/охлаждане

• Комбиниране с обемен бойлер

• Комбиниране с газов котел

• Инверторен ротационен компресор

• Електронен ТРВ

• Вентилатор с променливи обороти

• Електронна помпа с ниска консумация

• Топлообменник вода/фреон, разширителен съд,
флусостат и предпазен клапан 3 bar

• Окомплектовани с дистанционен контрол (Клас на
температурен контрол VI), Y – филтър 1”, фитинги за
дрениране на конденз и антивибрационни опори

• Заредена с хладилен агент R410A

++ +

3.027812 15,00 17,00 4,35 4,15 R410A 

116 

 ErP 3.025563 17,10 20,20 4,10 3,80 R410A 

 ErP 3.026940 21,00 25,80 4,10 3,80 R410A 

35 +

35

AUDAX 16

AUDAX 18 

AUDAX  21 +

191 

191 

55 +

55 +

16

16 

18 
21

1363 x 908 x 326 

1579 x 1109 x 555 

1579 x 1109 x 555 



Клас на температурен контрол VI* или VIII 
Принос към сезонната енергийна 
ефективност за отопление 4%* или  5% 

Размери (H x W x D) mm 
110 x 105 x 60 

3.021522 

** 
3.021547 

Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна 
ефективност за отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm 
143 x 86 x 36 

3.023364 

*** 
Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна 
ефективност за отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm  
127 x 80 x 30 

3.021524 

** 3.019375 

3.019374 46.00

 *** Размери (H x W x D) mm 
70 x 115 x 40 

3.023302 

3.023945 

3.023946 

 ** 3.013794 

Размери (H x W x D) mm 
110 x 70 x 60 
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 *  
съдържа – помпи и смесителни вентили, разширение 
на системен контролер за всяка зона, трансформатор 
24 Vac,  и по 1 NTC сонда за всяка подаваща линия. 

3.021527 

(съдържа –  помпи и смесителни вентили, разширение 
на системен контролер за всяка зона, трансформатор 
24 Vac,  и по 1 NTC сонда за всяка подаваща линия

3.021528 

**
(само за вдаден монтаж с кодове 3.022146 и 3.022147) 

3.021529

* 3.022146 

 ** 3.022147 

3.020632 194.00

3.011679 

за отоплителна инсталация 3.021525 

бойлери UB 1000/1500 ErP и UB 750 ErP 3.020862 

 бойлери INOXSTOR 200/300/500 ErP и UB 550/750 ErP 3.020861 

за AUDAX TOP 6/8 ErP 3.022154 

За AUDAX TOP ErP
3.025954 

 с обем от  25 литра 3.027842 

 с обем от  75 литра 3.027843

 с обем от  100 литра 3.027844 

 с обем от  200 литра 3.027845 
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• Реверсивно функциониране отопление/
охлаждане

• Хладилен агент R410A

• Инверторен ротационен компресор

• Електронен ТРВ

• 4-пътен вентил за промяна на режима

• Топлообменник фреон/вода,
разширителен съд и дебитомер

• Електронна помпа с ниска консумация

• 3-пътен вентил за свързване с обемен
бойлер за БГВ

• Спирателни кранове ¾ с филтър за
отоплителния кръг

• Директно управление на ниско и високо-
температурни зони

(HxWxD) (HxWxD) 
760 x 440 x 250 638 x 880 x 364 33,5 47,5 
760 x 440 x 250 972 x 940 x 330 33,5 74,0

760 x 440 x 250 972 x 940 x 330 33,5 74,0

3.025694 3,61 99

3.025695 4,13 25

3.025696 5,20 65

MAGIS PRO 5 ErP 

MAGIS PRO 8 ErP 

MAGIS PRO 10 ErP 

+

+

+

++

++

+

55 35

55 35

55 35

5,30/3,42

7,26/3,13

9,27/3,11

4,80/2,64

6,17/2,34

8,45/2,35

4,90/2,64 6,03/3,61

5,33/2,41 7,58/3,77

7,31/2,38 7,58/3,77

5,80/4,53

7,71/4,08

9,70/4,09

T флуид (връщане/подаване) - въздух (ст/мт) 30/35 - 7/6 23/18 - 35 (ст)

T флуид (връщане/подаване) - въздух (ст/мт) 40/45 - 7/6 12/7 - 35 (ст)

 
* ** - Данните се базират при следните условия :

19

подходящи 

3.027818 120 C 850 x 650 x 650 50 6
3.027819 200 C 1250 x 650 x 650 50 25

 3.027746 205 C 1287  600 

281 C 1684  600 

50 

50 5
 3.027910

3.027747

276,8 C 1715       620 50 280

160 V2 3.027823 160 C 50 6951995  345 



Клас на температурен контрол VI* или VIII  
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 4%* или 5% 

Размери (H x W x D) mm 
110 x 105 x 60 3.021522 

 ** Размери (H x W x D) mm 
110 x 70 x 60 

3.021547 

Клас на температурен контрол V* или VI  
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm 
143 x 86 x 36 

3.023364 

 *** 
Клас на температурен контрол V* или VI  
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) mm 
127 x 80 x 30 

3.021524 

** 3.019375 

3.019374 46.00

 *** 
Размери (H x W x D) mm 

70 x 115 x 40 3.023302 

 12 VDC  3.023945 

 6 VDC 3.023946 

3.026302 

** 3.013794
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3.021527 

 
 *  

(комплектът съдържа – разширение на системния 
контролер за всяка зона, трансформатор 24 Vac и 
по 1 NTC сонда за всяка подаваща линия.  
За стенен или вграден монтаж) 

3.021528 
(комплекта съдържа – разширение на системния 
контролер за всяка зона, трансформатор 24 Vac  
и по 1 NTC сонда за всяка подаваща ления. За 
стенен или вграден монтаж) 

  
 - за приложение без системен 

контролер 

** 
(само за вграден монтаж с кодове 3.022146 и 
3.022147) 

3.021529 

** 
3.022146 

 ** 3.022147 

3.026089 

3.020632 194.00

3.011679 

самоза Magis Pro 3.026300 

за бойлери UB 1000/1500 ErP и UB 750 ErP 3.020862 

за бойлери INOXSTOR 200/300/500 ErP и UB 550/750 ErP 3.020861 

3.027842 

3.027843 

3.027844 

3.027845 

3.017324 

3.026301 
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Новата гама вентилаторни конвектори на Immergas предлага възможност за избор на най- 
добрия  начин  за  ефективна  климатизация  на  всяко  едно  помещение  с  термопомпи,  
хибридни системи или интегрирани сиситеми за отопление, охлаждане и производство на  
битова гореща вода. Трите нови модела са ефективни, тихи при работа и лесни за монтаж  
във  всякакъв  вид  жилищни  сгради,  къщи,  вили,  както  и  в  административни  и  обществени  
сгради - офиси, търговски центрове и магазини, здравни заведения, хотели.

Серията  вентилаторни  конвектори  се  разделя  на:  стенни  конвектори  HYDRO,  подови  
конвектори  HYDRO  FS    и  модел  HYDRO  IN,  който  е  за  вграждане.  За  всички  тях  са  налични  
версии с различна мощност на отопление и на охлаждане, осигурявайки повече решения  
както  при  инсталациите  в  ново  строителство,  така  и  при  ремонт,  с  цел  повишаване  на  
енергийната ефективност.

Вентилаторните конвектори на Immergas са проектирани  с голямо внимание към детайла.    
Проектанти,  архитекти  и  строители  разполагат  с  уреди,  които  се  интегрират  отлично  от  
естетическа гледна точка и могат да осигурят повече комфорт във всяка сграда. 

Гамата  аксесоари  за  инсталиране,  терморегулация  и  контрол  е  много  обширна  и  
позволява съчетаването с всякакъв вид инсталации. 
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Технически 
характеристики 

Мерна 
единица 

HYDRO 
FS 200 

HYDRO 
FS 400 

HYDRO 
FS 600 

HYDRO 
FS 800 

HYDRO 
FS 1000 

Тегло kg 17 20 23 26 29 

kW 0,97 2,17 3,11 3,88 4,37 

Дебит на флуид (вода 45/40 °C) l/h 168 374 535 668 752 
Загуби на налягане - отопление
(вода 45/40 °C) kPa 7,8 7,2 11,5 21,3 20,4 

Топлинна мощност (вода 70/60 °C) kW 1,89 3,99 5,47 6,98 8,30 

Дебит на флуид (вода 70/60 °C) l/h 162 343 471 600 714 
Загуби на налягане - отопление 
(вода 70/60 °C) kPa 6,7 7,6 16,1 14 19,8 

Oхладителна 
мощност (вода 7/12 °C) kW 0,76 1,77 2,89 3,20 3,73 

Дебит на флуид (вода 7/12 °C) l/h 130 304 497 551 642 

Загуби на налягане - охлаждане kPa 4,7 2,9 27,0 24,0 31,0 

Абсорбирана електрическа 
мощност (макс. скорост./ W 11/3 19/3 20/4 29/5 30/6 

Дебит на рециркулационен въздух
(макс./ / сред. / мин. скорост) 

146/90/49 294/210/118 438/318/180 567/410/247 663/479/262 

Шумово ниво при
средна скорост на вентилатора

dB(A) 33 34 34 35 38

Топлинна мощност 
(вода 45/40 °C)

подходящи за комбинация с всички хибридни 
системи IMMERGAS и само с термопомпа.

Елегантен дизайн, без предна засмукваща 
решетка

Намалена дълбочина от 150 мм, подходящ за 
всякакъв вид жилища

Тръбни връзки за лесно свързване отляво (с 
възможност за обръщане вдясно)

Засмукване отдолу (при минимална задължителна 
квота 80 мм от пода)

Много ниско шумово ниво благодарение на 
тангенциалния вентилатор и на инверторния DC 
делектромотор

Шаблон за монтаж и крепежни елементи в 
комплекта

Адаптори за хидравлични връзки от евроконус 3/4" 
към челно уплътнение

m3/h

Размер (H x L x P) mm 579 x 723 x 150 579 x 923 x 150 579 x 1123 x 150 579 x 1323 x 150 579 x 1523 x 150
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 Тръбни връзки за лесно свързване отляво (с възможност
за обръщане вдясно)

 Отговарят на всякакви проектни нужди ( към стена, към
таван, към окачен таван)

 Много ниско шумово ниво благодарение на
тангенциалния вентилатор и на инверторния DC 
електромотор

 Адаптори за хидравлични връзки от евроконус 3/4" към
челно уплътнения

 Регулиращи вентили, предоставени със серийното
оборудване, за балансиране на загубите от 
натоварване

 Наличност на множество допълнителни аксесоари 

 Серийна система за събиране на конденз за
хоризонтален или вертикален монтаж

Техническа забележка: 
За определяне на общия брой вентилаторни конвектори, които могат да бъдат свързани с хибридните системи или с термопомпите, е необходимо освен 
мощността на , да се преценят и характеристиките на дебит и на ор, както и загубите от на на тръб . За графиката относно загубите от
на се позовавайте на ръководството с инструкции. За повече информация се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на mmergas

Код 3.029841 3.029842 3.029843 3.029844 3.029845 

Тегло kg 17 20 23 26 29

Топлинна мощност  (вода  45/40 °C) kW 0,97 2,17 3,11 3,88 4,37 

Дебит на флуид (вода 45/40 °C) l/h 168 374 535 668 752 
Загуби на налягане - отопление
(вода 45/40 °C) 

kPa 7,8 7,2 11,5 21,3 20,4 

Топлинна мощност (вода  70/60 °C) kW 1,89 3,99 5,47 6,98 8,30

Дебит на флуид (вода 70/60 °C) l/h 162 343 471 600 714 
Загуби на налягане - отопление
(вода  70/60 °C) 

kPa 6,7 7,6 16,1 14 19,8 

Охладителна мощност (вода  7/12 °C) kW 0,76 1,77 2,89 3,20 3,73 

Дебит на флуид (вода 7/12 °C) l/h 130 304 497 551 642 
Загуба на налягане - охлаждане kPa 4,7 2,9 27,0 24,0 31,0 
Абсорбирана електрическа 
мощност (макс. / мин. скорост) 

W 11/3 19/3 20/4 29/5 30/6

Дебит на рециркулационен въздух
(макс. / сред. / mин. скорост) m3/h 146/90/49 294/210/118 438/318/180 567/410/247 663/479/262 

Шумово ниво  при средна скорост
на вентилатора dB(A) 33 34 34 35 38

mmРазмер (H x L x P) 655 x 525 x 126 655 x 725 x 126 655 x 925 x 126 655 x 1125 x 126 655 x 1325 x 126
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Терморегулация за  HYDRO  FS  и HYDRO IN
За управлението на вентилаторния конвектор HYDRO FS е задължително инсталирането на един от следните комплекти:

Тип Код

 за модел FS
Включва команден панел с дисплей, 
електронна платка и температурна сонда за въздуха (NTC). 
За инсталиране върху машината, позволява регулиране на 
стайната температура чрез 4 типа програми: Автоматична, 
Тиха, Нощна и Максимална. 
Разполага с PI -температурен контрол и памет за съхраняване
на настройките в  случаите на  отпадане  или
липса на напрежение. Оборудван с вход за 
отчитане на присъствие за дезактивиране в 
режим stand-by (идеален за хотели или 
прозоречни контакти). 

3.028509 

3.028510 

3.028511 

 0-10 V 
Позволява управлението на двигателя на вентилатора с модулирана 
скорост. Регулирането на двигателя се извършва с аналогов 
вход  0-10 V DC.  
Разполага с изход с 230 V за управление на електроклапана за вода. 

3.028512 

4 скорост  за модел FS
Включва команден панел с бутони и  температурна сонда за 
въздуха (NTC). За инсталиране върху уреда, със степенно 
регулиране на скоростта. Позволява регулиране на 
стайната температура (регулируеми настройки 5 - 40 °C), 
на една от 4- те скорости и избор лято/зима. Командният 
панел е снабден с памет за съхраняване на настройките в 
случаите на отпадане или липса на напрежение. 
Разполага с изход от 230 V за контрол на електровентила за 
вода.

ниверсалн  а терморегулация
HYDRO FS за търговски помещения 
За инсталиране върху машината. Позволява управление на 
двигателя на вентилатора, с фиксирани скорости. Разполага 
с изход от 230 V за управление на електровентила за вода в 
летен и зимен период. Може да бъде свързан към управления 
с термостат в търговски помещения с избор на скоростта
на вентилатора.

Посредством 4-те степени на скоростта се активира
вентилаторът, с предварително зададени скорости 
(възможно е свързване и на термостати с 3 скорости, като се 
използват 3 от 4-те възможни степени).
Възможно е свързването на няколко управления паралелно към
един и същи термостат.

Цена

207.00

111.00

117.00

117.00

Комплект електронн   а непрекъснато  
модулиране 
Да се предвиди за свързване към комплектите модулиращи 
командни  стенни панели със сонда за стайна  температура  
– код.  3.029897  3.029898.
Инсталира се във вентилаторния конвектор и позволява управл
ението  на двигателя при непрекъснато модулиращо
функциониране.

3.029896 166.00

3.029897 
(черен цвят) 

3.029898 
(бял цвят) 

166.00

Комплект модулиращ със  
стайна температура 
Включва контролен панел с PI -температурен контрол и 
температурна сонда за контролиране до 30 единици
Да свърже с комплект електронна платка за непрекъснато 
модулиране – код 3.029896. Регулиране на температурата на 
топло и студено при модулираща скорост на двигателя. 
Разполага с изход 230 V за контрол на електровентила за вода и 
вход за отчитане на присъствие за дезактивиране в режим stand-
by (например за прозоречен контакт или бадж за присъствие в 
хотелска стая

Наличен в два цвята: черен и бял
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Опции за HYDRO FS  и HYDRO IN  

Тип

Комплект
Състои се от автоматичен вентил с термоелектрическа глава и
регулиращ вентил за балансиране на загубите от налягане на 
инсталацията. 
С включена изолация.  

Комплект
Състои се от 3-пътен вентил с термоелектрическа глава,

 by-pass тръба и регулиращ вентил за балансиране
 на загубите от налягане на инсталацията.
С включена изолация. 

Комплект за свързване на хидравличните връзки от 
ляво надясно 
Използва се при обръщане на хидравличните връзки от 
дясната страна, като топлообменника се завърти на 
180° (операция, която трябва да се изпълни на обекта). 

Код

3.028507 

3.028508 

3.029834 

Цена

152.00

193.00

35.00

26

крачета само за модел FS 
Позволяват да се покрият естетично свързващите хидравлични 
тръби, излизащи от пода. 
Височина 80 mm. 

3.028506 55.00

Заден декоративен панел за HYDRO FS
при инсталиране пред витрина

196.00

205.00

225.00

241.00

257.00

3.029899 

3.029900 

3.029901 

3.029902 

3.029903 



Опции за инсталиране HYDRO IN 
Инсталирането на вентилаторните конвектори за вграждане HYDRO IN предвижда решения за монтаж в стена, в 
таван или в окачен таван. По-долу са илюстрирани всички налични компоненти, въз основа на типа монтаж и версия 
на  HYDRO  IN. 

Инсталиране с вграждане  стена
с декоративен панел със смукателна и нагнетателна решетки

Компонент Тип

За този тип инсталиране, освен вентилаторния
конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-
долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: 

A - инсталационно табло
B - декоративен панел

засмукване отдолу с декоративен панел и хоризонтална подаваща с решетка

За този тип инсталиране, освен вентилаторния 
конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-
долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: 

A - инсталационно табло 
B - декоративен панел
C - телескопичен въздуховод 
D - подаваща решетка

смукателна таванна решетка и хоризонтална подаваща решетка

За този тип инсталиране, освен вентилаторния 
конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-
долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: 

A - смукателна решетка
B - смукателен елемент
C - телескопичен въздуховод
D - подаваща решетка

Инсталиране с вграждане качен таван
засмукване и подаване отдолу, без декоративен панел

За този тип инсталиране, освен вентилаторния 
конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-
долу комплекти, предлагани като допълнителна опция: 

A - смукателна решетка с параболични жалузи
B - смукателен елемент
C - коляно 90°
D - подаваща решетка с параболични жалузи
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Комплект за инсталиране при вграждане  стена или таван
За този тип инсталиране, освен вентилаторният конвектор HYDRO IN, са необходими и посочените по-долу 
комплекти, предлагани като допълнителна опция:  

 в стена или таван
Изработена от поцинкована ламарина, подготвена за поставяне в стената, в която ще се инсталира HYDRO IN. 

Тип Размери , mm Код

725 x 715 x 142 3.029876 

725 x 915 x 142 3.029877 

725 x 1115 x 142 3.029878 

725 x 1315 x 142 3.029879 

725 x 1515 x 142 3.029880 

 панел при вграждане  стена
Бял мат по RAL 9003, с включена смукателна решетка и нагнетателна решетка с регулируеми жалузи.

754 x 772 x 9 3.029881 

754 x 972 x 9 3.029882 

754 x 1172 x 9 3.029883 

754 x 1372 x 9 3.029884 

754 x 1572 x 9 3.029885

Цена

111.00

124.00

137.00

150.00

163.00

253.00

286.00

318.00

350.00

389.00

 панел при вграждане  таван
В бял цвят мат по RAL 9003, с включена смукателна решетка.

754 x 772 x 9 

754 x 972 x 9

754 x 1172 x 9 

754 x 1372 x 9 

754 x 1572 x 9

3.029886 

3.029887 

3.029888 

3.029889 

3.029890 

255.00

287.00

319.00

352.00

390.00

Телескопичен  нагнетателен при вграждане в окачен таван
От поцинкована ламарина и изолиран отвътре

106.00

119.00

139.00

158.00

177.00

3.029851 

3.029852 

3.029853 

3.029854 

3.029855 
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Нагнетателна  от алуминий
3.029861 

3.029862 

3.029863 

3.029864 

3.029865 

145.00

180.00

221.00

263.00

276.00

3.029866 

3.029867 

3.029868 

3.029869 

3.029870 

3.029846 

3.029847 

3.029848 

3.029849 

3.029850 

120.00

155.00

182.00

217.00

252.00

51.00

58.00

65.00

79.00

86.00

 окачен таван -  засмукване

 - засмукване отдолу

 90° нагнетателно от поцинкована ламарина с вътрешна изолация

3.029856 

3.029857 

3.029858 

3.029859 

3.029860 

51.00

58.00

72.00

79.00

84.00

3.029871 

3.029872 

3.029873 

3.029874 

3.029875 

120.00

134.00

141.00

155.00

162.00

Нагнетателна
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• Дистанционно управление с LCD дисплей, което
осигурява удобно управление на всички функции и
микропроцесорно управление, за  оптимален
комфорт в помещението;

• 3-пътен вентил, с микропревключвател за подаване
на контакт за заявка към термогенератор - хиб-
ридна система, термопомпа или котел;

• Високоефективен топлообменник , оборудван с
дренажна вана за конденз и обезвъздушител;

• Температурни сонди за топлоносителя и въздуха;
• Въздушни клапи, за хоризонтални и вертикално

насочване на въздуха в помещението;
• 3-степенно регулиране на вентилатора
• ABS корпус с високи механични характеристики  и

устойчивост на стареене
• Тръбни връзки Ø 3/4" за лесно свързване от всички

посоки

Тегло kg 13,0 13,3

Топлинна мощност (макс./средна/мин. скорост) kW 3,36 / 3,10 / 2,79 4,37 / 3,73 / 3,17 

Охладителна мощност (макс./средна/мин. скорост) kW 2,63 / 2,41 / 2,16 3,28 / 2,83 / 2,41 

Абсорбирана мощност (макс./средна/мин. скорост) W 24 / 19 / 17 40 / 32 / 28 

Дебит на работен флуид (вода) l/h 452 564

Загуби на налягане - отопление kPa 27,3 40,8 

Загуби на налягане - охлаждане kPa 29,4 43,5

m3/h 425 / 390 / 350 680 / 550 / 460 

Техническа забележка: 
За определяне на общия брой , които могат да бъдат свързани с хибридните системи или с термопомпите, е необходимо освен 
мощността на  да се преценят и характеристиките на дебит и на ор, както и загубите  тръб . За повече информация се свържете с 
Центъра за обслужване на клиенти на Immergas. 

Дебит на рециркулационен въздух (макс./средна/мин. скорост.)

745.00 818.00
Размер (H x L x P) mm 290 x 915 x 230 290 x 915 x 230 
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Признати в цял свят с високата си ефективност, технологичност и икономичност, серията 
газови котли от IMMERGAS e разработена с една основна цел - комфорт. 

Със своите комбинирани модели за отопление и производство на битова гореща вода, 
IMMERGAS създават перфектната гама, за да отговорят на новите Европейски Директиви за 
използване на енергия, фокусирани върху кондензната технология. Създадени за лесна 
инсталация във всяко пространство, всички модели се отличават с модулационна 
циркулационна помпа с нисък разход, предназначена за постигане на високи нива на 
енергийна ефективност.

БИТОВИ
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VICTRIX EXA ErP 
Стенен комбиниран кондензен котел 

• Топлинна мощност от 28 и 32 kW

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Екологичен – ниски емисии на NOХ (клас 5)

• Електронна помпа с ниска консумация

• Регулируем бай-пас за отоплителния кръг

• LCD дисплей

• Възможност за външно инсталиране в частично-

защитени пространства

• Комплект хидравлични връзки - опция

• Модулационен диапазон на мощността от  25 дo 100%

• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C

• Оптимална сезонна ефективност благодарение

на терморегулационните опции като CARV2 и

външна температурна сонда

Модел 

Топлинна 

мощност kW 

Ефективност 
при макс. 
мощност 

Модулация 
на 

топлинната 
мощност 

Производство на 
БГВ 

(Δt 30 °C) 

Цена 

отопле

ние 
БГВ 80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX EXA 28 1 ErP 23,7 27,7 98,1% 107,2% 25 -100% 13,4 1 770.00

VICTRIX EXA 32 1 ErP 28,0 32,0 98,6% 109,0% 25 -100% 16,3 2 065.00

Модел 
Размери 

(H x W x D) mm 
Тегло на празен уред 

kg 

28 763 x 440 x 303 37,0 

32 763 x 440 x 303 39,0 

VICTRIX EXA 28 1 ErP 

VICTRIX EXA 32 1 ErP 

A 

A 

A 

A 

XL 

XL 

Код 

3.025778 

3.025779 
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VICTRIX EXA 24 X ErP 
Стенен кондензен котел – само за отопление 

• Топлинна мощност от 24 kW

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Екологичен – ниски емисии на NOХ (клас 5)

• Електронна помпа с ниска консумация

• Регулируем бай-пас за отоплителния кръг

• LCD дисплей

• Възможност за външно инсталиране в частично-

защитени пространства

• Комплект за свързване с обемен бойлер

• Комплект хидравлични връзки - опция

• Модулационен диапазон на мощността от

25 до 100%

• Стандартна анти-замръзваща система до -5 °C

• Оптимална сезонна ефективност благодарение 
на терморегулационните опции като CAR V2 и 
външна температурна сонда

Модел 
Топлинна 
мощност 

kW 

Ефективност при макс. 

мощност 
Модулация на 

топлинната 
мощност 

Цена 

80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX EXA 24 X 1 ErP 23,7 98,1% 107,2% 25 -100% 1 800.00 

Размери (H x W x D) mm Тегло на празен уред kg 

763 x 440 x 303 36,0 

VICTRIX EXA 24 X 1 ErP A 

Код 

3.025780 
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• Топлинна мощност от 24 и 34 kW

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Кондензен модул от алуминиево-силициева-магнезиева сплав

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол, избор
на константно Δt от 5 до 25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез
електронен газов вентил, детекторен електрод и вентилатор;

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства

• Непрекъснат адаптивен контрол производството на БГВ с
константна температура независимо от промяна на
използвания дебит чрез регулатор на поток, електронен
дебитомер и с онда на студената вода;

• Оптимална сезонна ефективност благодарение на
терморегулационните опции като CARV2 и външна
температурна сонда

• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C

• Клас електрозащита  IPX5D

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор DOMINUS -
опция

отопление БГВ 80-60 °C 40-30 °C

3.024882 24,0 28,0 96,6% 102,3% 12 -100% 13,4 l/min 46

3.024883 34,2 34,2 97,9% 106,0% 10 -100% 16,3 l/min 01

748 x 440 x 276 32,0 
748 x 440 x 276 34,4 

VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ErP 

VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ErP 

XL

XXL
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• Топлинна мощност от 24 и 3 4  k W

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Кондензен модул от алуминиево-силициева-магнезиева
сплав

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол,
избор на константно Δt от 5 до 25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез
електронен газов вентил, детекторен електрод и
вентилатор;

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства

• Оптимална сезонна ефективност благодарение на
терморегулационните опции като CAR V2 и външна
температурна сонда

• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C

• Клас електрозащита  IPX5D

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор
DOMINUS - опция

отопление БГВ 80-60 °C 40-30 °C

3.025511 24,0 28,0 96,6% 102,3% 2,8 - 28 13,4 l/min 

3.025512 32,0 34,2 97,8% 106,2% 3,9 - 34,2 16,3 l/min 85

748 x 440 x 255 32,0 
748 x 440 x 255 33,4

VICTRIX  KW 28 TT 

VICTRIX  KW 35 TT

XL

XXL
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• Топлинна мощност от 28 и 32 kW

• Модулационен диапазон на мощността от  18 до 100%

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Екологичен – ниски емисии на NOХ(клас 6 по EN 297 и EN
15502)

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол, избор
на константна стойност на Δt от 5 до 25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• LCD дисплей

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства

• Стандартна анти -замръзваща система до -5°C,
(и опционално до -15 °C)

• Монтаж в инсталационно табло OMNI Container

• Оптимална сезонна ефективност благодарение
на терморегулационните опции като CARV2 и
външна температурна сонда

• Комплект хидравлични връзки - опция

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор DOMINUS

отопле
ние БГВ 80-60 °C 40-30 °C

24,1 28,3 97,8% 108,2% 18 -100% 13,5

28,0 32,0 97,9% 107,9% 18 -100% 15,3 6

28 748 x 440 x 252 33,6
32 748 x 440 x 252 35,5

VICTRIX TERA 28 1

VICTRIX TERA 32 1 

XL

XL

3.027370

3.027371 
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• Топлинна мощност от 25 kW

• Модулационен диапазон на мощността от 20 до 100%

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Екологичен – ниски емисии на NOХ(клас 6 по EN 297 и EN
15502)

• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез
електронен газов вентил, детекторен електрод и вентилатор;

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол, избор
на константна стойност на Δt от 5 до 25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• LCD дисплей

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства

• Стандартна антизамръзваща система до -5°C,
(и опционално до -15 °C)

• Възможност за монтаж в инсталационно табло OMNI Container

• Оптимална сезонна ефективност благодарение
на терморегулационните опции като CARV2 и външна
температурна сонда

• Подходящ за подмяна на всички стари модели, независимо от
производителя

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор DOMINUS -
опция

отопле
ние БГВ 80-60 °C

20,2  25 97,1% 108,2% 20 -100% 12,5

OMNIA 738 x 400 x 235 29

VICTRIX OMNIA XL

3.028358

40-30 °C
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• Топлинна мощност от 26 и 32 kW

• Голям задно-осветен дисплей

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Санитарен комфорт 3 звезди

• Вграден неръждаем обемен бойлер с обем
от 54 литра

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Модулационен диапазон на мощността от  20 до 100%

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол,
избор на константна стойност на Δt от 5 до 25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• Оптимална сезонна ефективност благодарение на
терморегулационните опции като Super CAR, CARV2 и
външна температурна сонда

• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C

отопл
ение 

БГВ 80-60 °C 40-30 °C 
За 

първите 
10 min 

Продължи
телно 

произв. 

23,6 25,8 54 л. 96,7% 106,5% IPX5D 160 л. 12,3 
l/min 75

32,0 32,0 54 л. 96,9% 107,3% IPX5D 192 л. 15,3 
l/min 365

900 x 600 x 466 70,1 
900 x 600 x 466 72,8 

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ErP 

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 2 ErP 

3.025455 

3.025456 
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• Топлинна мощност от 25  и 32 kW
• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на

кондензната технология
• Кондензен модул от неръждаема стомана
• Вграден неръждаем обемен бойлер с

обем от 45 литра
• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез

електронен газов вентил, детекторен електрод и вентилатор;
• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол,

избор на константна стойност на Δt от 5 до 25°C;
• Модулационен диапазон на мощността от  17 до 100%
• Контролен панел с удобен цифров дисплей и традиционни

бутони
• Регулируем байпас за отоплителния кръг
• Комплектт хидравлични връзки - опция
• Оптимална сезонна ефективност благодарение на

терморегулационните опции като CARV2 и външна
температурна сонда

• Стандартна антиамръзваща система до -5 °C
• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор

DOMINUS - опция

, 

отопле-
ние 

БГВ 
80-60 °C 40-30 °C 

Първите
10мин 

продължи-
телно 

20,0 25,0 45 97,1% 107,5% IPX5D  148 l    12,0 l/min 55

/пълен

900x 580 x 410 57,6 /105,4

3.028381 

A A
XL

A A
XL

 

28,0 32,0 45 96,9% 106,9 IPX5D  180 l  15,1 l/min 2 9853.028382

900x 580 x 410 65,5/121, 9
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• Компактни размери;
• Висока ефективност и ниски емисии; благодарение на

кондензната технология
• Кондензен модул от аалуминиево-силициева-магнезиева

сплав;
• Кондензен модул с висока циркулация
• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол,

константна стойност на Δt 5-25°C;
• Модулационен диапазон на мощността от 1 6 - 100%за

мод. 12 и от 12-100% за мод. 24 и 32;
• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез

електронен газов вентил, детекторен електрод и
вентилатор;

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства;

• Регулируем и изключваем байпас
• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C
• Оптимална сезонна ефективност благодарение на

опции като CARV2 и външна температурна сонда

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор
DOMINUS - опция

80-60 °C 40-30 °C

24,0/28,0 96,6% 102,3% IPX5D 2 003

12,0/12,0 97,6% 107,0% IPX5D 62

748 x 440 x 255 32 
748 x 440 x 255 32 

32,0/34,2 97,8% 106,2% IPX5D 350

AVICTRIX  12  kW  TT  PLUS 

VICTRIX  24  kW  TT  PLUS 

VICTRIX 32 kW TT PLUS

A
A 748 x 440 x 255 32,4 

3.025513

3.025514

3.025515
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• Топлинна мощност от 24 kW

• Модулационен диапазон на мощността от  18 до 100%

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Екологичен – ниски емисии на NOХ (клас 6 по EN 297 и EN
15502)

• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол,
константно Δt 5-25°C;

• Регулируем байпас за отоплителния кръг

• LCD дисплей

• Подготвен за свързване с външни обемни бойлери за
производство на БГВ

• Възможност за външно инсталиране в частично защитени
пространства

• Стандартна антизамръзваща система до -5 °C, ( и
опционално до -15 °C)

• Монтаж в инсталационно табло OMNI Container

• Оптимална сезонна ефективност благодарение
на терморегулационните опции като CARV2 и
външна температурна сонда

• Комплект хидравлични връзки - опция

• Онлайн управление и контрол с Web комуникатор DOMINUS
-опция

80-60 °C 40-30 °C

24,1/28,3 97,8% 108,2% 18 -100% 85

748 x 440 x 252 32,0
VICTRIX TERA 24 Plus

3.027373

41



• Топлинна мощност от 26 и 23 kW - модел CONDENSING; 26 kW

• Голям задно осветен дисплей

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Вграден неръждаем обемен бойлер с обем от 120 литра,
подготвен за свързване със соларна ситема

• Санитарен комфорт за БГВ – 3 звезди

• Подготвен за многозонови отоплителни високо/ниско-
температурни системи

• Електронни помпи с ниска консумация

• Версия ABT фабрично окомплектована с ниско/високо-
температурни зони

• Оптимална сезонна ефективност благодарение на
терморегулационните опции като Super CAR, CARV2 и
външна температурна сонда

отопле
ние 

БГВ 80-60 °C 40-30 °C За първите 
10 min 

Продължи
телно 

23,9 25,8 96,0% 106,5% 199 литра 12,3 l/min IPX5D 

32,0 32,0 96,9% 107,3% 243 литра 15,3 l/min IPX5D 

32,0 32,0 96,9% 107,3% 243 литра 15,3 l/min IPX5D 

1600 x 600 x 600 126,6 
1600 x 600 x 600 127,9
1600 x 600 x 600 130,1 

HERCULES CONDENSING 26 3 ErP 

HERCULES CONDENSING 32 3 ErP 

HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP 

3.025492 

3.025493 

3.025494 
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 - HERCULES 
омплек  3.025483 
омплект  3.025484 
омплект  3.025485 

 3.025487 

 3.020001 
 3.019998 

допълнителна  за модел ABT 3.025486 583.



• Топлинна мощност от  26 kW -  модел SOLAR 26

• Голям задно осветен дисплей

• Кондензен модул от неръждаема стомана

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Вграден неръждаем обемен бойлер с обем от 200 литра
-модел SOLAR 26

• Вграден соларен кръг - с помпена група, контролер,
разширителен съд и предпазен клапан

• Санитарен комфорт за БГВ – 3 звезди

• Подготвен за много-зонови отоплителни високо/ниско-
температурни системи

• Електронни помпи с ниска консумация

• Оптимална сезонна ефективност благодарение на
терморегулационните опции като Super CAR, CARV2 и
външна температурна сонда

отопле
ние 

БГВ 80-60 °C 40-30 °C За първите 
10 min 

Продължи
телно 

HERCULES SOLAR 26 ErP XL

1970  x  600  x  750 193,8 

23,6 26,0 96,9% 107,5% 12,4 l/min IPX5D 3.025496 * 
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 HERCULES Solar
 3.025483 

 3.025484 
омплект  3.025485 

 3.025487 

 3.020001 



Комплекти за зониране и управление на отоплителни 
инсталации с високо и нискотемпературни зони

• Комплекти за управление на отоплителни системи,
разделени в различни зони, отоплителни системи,

• използващи системи с висока/ниска температура и
отопление с големи дебити

• Налични 5 модела
• Енергоспестяващи благодарение на електронни помпи с

ниска консумация
• Възвратен клапан за всяка от зоните зоните
• Терморегулационно управление на всяка една от зоните чрез

термостат, CARV2, външна температурна сонда
• Възможност за параметриране на всеки един смесителен

кръг в два режима от 25-50оС или от 35 до 75оС
• Корелация по външна температура на всеки един от

смесителните кръгове при наличие на сонда за външна
температура

• BUS комуникация с управлението на котел Immergas
• Инсталационно табло подготвено и за вграждане в стена
• Приложим с всички модели котли Immergas с налична BUS

комуникация 700 x 450 x 190 12,5 
700 x 450 x 190 17,3 
700 x 450 x 190 19,8 
700 x 450 x 190 19,7 
700 x 450 x 190 23,2 

Комплект за системи с една зона 
Хидравличен колектор, 1бр. електронна помпа с ниска консумация 

3.025606 

Комплект за системи с две зони 
Хидравличен колектор, две електронни помпи с ниска консумация и електронна платка 

3.025607 

Комплект за системи с три зони 
Хидравличен колектор, три електронни помпи с ниска консумация и електронна платка 

3.025608 

Комплект за смесени системи с 1нискотемпературна и 1 високо-
температурна зони  
Хидравличен колектор, 2 Електронни помпи с ниска консумация,  
1 смесителен вентил и електронна платка 

3.025609 

Комплект за смесени системи с 2 нискотемпературни и 1 високотемпературна зони 

2 смесителни вентила и електронна платка 

3.025610 

3.014083 44.00
3.013794 
3.014948 75.00
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Хидравличен колектор, 3 Електронни помпи с ниска консумация, 



Широката гама от аксесоари е разделена на четири части, в които можете да 
намерите всеки специфичен аксесоар за да завършите инсталацията на всеки 
газов котел Immergas: 

Чрез използването на оригинални комплекти се гарантира качеството и 
надеждността на продуктите. 

45



(Модулационен контролер и седмичен 
термостат) Съвместим с всички модели 
Клас на температурен контрол: V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) 
mm 103 x 142 x 31 3.021395 

(Модулационен контролер и седмичен 
термостат) Съвместим с всички модели            
(  Клас 
на температурен контрол: V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност 
за отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D) 
mm 103 x 142 x 31 

Размери (H x W x D) 
mm 82 x 105 x 26 

3.021623 

(програмируем седмичен термостат)  
Съвместим с всички модели 
Клас на температурен контрол: IV*   
Принос към сезонната енергийна 
ефективност за отопление 2%*   

6053039 

(безжичен програмируем седмичен 
термостат) Съвместим с всички модели  
Клас на температурен контрол: IV* 
Принос към сезонната енергийна ефективност 
за отопление 2%*  

Размери (H x Wx D)
mm103 x 142 x 31

mm 82 x 105 x 26

6053040 
Размери (H x Wx  D)

Размери (H x Wx  D)
mm103 x 142 x 31
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позволява на котела да функционира с променлива 
температура според климатичните условия 
Съвместима с всички модели 
Клас на температурен контрол: II*, VI или VII 
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 2%*, 4% или 3,5% 

3.014083 

БГВ за соларна интеграция 
Съвместим с: всички модели VICTRIX 

3.021452 

 
(Позволяваща комуникация между зонови вентили  
и Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, 
за управление на външна помпа и др.)  
Съвместима с всички модели, без Tera и Omnia

3.015350 

HERCULES CONDENSING ErP и HERCULES SOLAR 26ErP 
3.019869 

VICTRIX SUPERIOR ErP/X ErP, VICTRIX TT ErP/X ErP, 
VICTRIX MAIOR TT/X ErP 

3.019229 

  3.026273 

HERCULES SOLAR 26 ErP 
(стандартно включена в HERCULES SOLAR 26 ErP) 

1.028812 

3.019375 

за обемни бойлери до 500 л 3.020344 228.00

3.028444 

Контролиране до 4 директни зони или 1 директна 
зона + 1 смесена зона, комбинирани с 
дистанционни управления CARV2. Задължителна 
комбинация с 1 бр. CARV2.
За котли VICTRIX TT ErP, VICTRIX kW TT/PLUS, VICTRIX 
MAIOR TT/Х, VICTRIX TERA/PLUS.
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Комплектите от серията “Green Series” са специално проектирани за кондензни котли и са изработени от 
полифенилен сулфид (PPS) за да се гарантира висока корозионна устойчивост и да позволяват бърз и 
функционален монтаж, благодарение на проста система за сглобяване и използваните специални 
уплътнения. За да се гарантира правилното монтиране на кондензните котли Immergas, тръбните комплекти 
за димоотвеждане и пресен въздух трябва да бъдат също избрани от Immergas. 

“Green Series” е представена по-долу. Тези компоненти - без тези за тип C6 - се предоставят и са гарантирани 
от конструктора на котела. 

Максимална дължина 9,9 m. 
3.024267 

 
Максимална дължина 11,9 m. 3.024598 

(цвят керемиден) 3.016833 

(черен) 3.018501 

3.016836 

3.012086 

3.024599

3.012089

3.014643 

3.012093

3.021933F 55

3.012095 

 3.015376 

3.015379 

* 3.022990 
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3.012002 

3.015256 

3.021721 

3.024295 

3.016363 

3.016364 

3.012087 

3.016365 

– 4 бр. 3.014642 

– 4 бр. 3.012088 

– 1 бр. 3.016837 

– 4 бр 3.012091 

3.012092 

(5 за колена и 5 за удължения) 
3.015378 
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3.030782 

3.015243 

3.018667 

3.015246 

3.015247 

3.015248 

димоотводна  
Засмукване на въздух директно от шахта, в която димните газове се отвеждат с помощта на система от тръбопроводи. 

*  
(За директно подаване на въздух при коминни системи) 3.022033 

*  
(За директно подаване на въздух при коминни системи) 3.022032 

 за VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP 3.018247 

 за VICTRIX SUPERIOR ErP/ X ErP 3.017209 

 за VICTRIX ZEUS 26 ErP 3.018434 

 за VICTRIX MAIOR TT ErP/X ErP, VICTRIX TT ErP/X 3.024608 
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(Вертикален коаксиален терминал Ø 60 и коминен 
капак) 

3.012112 

за вграждане в комин (4бр. тръби х 2m Ø 60 ) 3.012144 

за вграждане в комин (1бр. тръба 2 m, Ø 60 ) 3.013869 

(5 бр. Ø 60) 3.012145 

за вграждане в комин (3бр,  Ø 60) 3.012146 

( регулируема) 3.011600 

(опора и  заключващ пръстен за коляно Ø 60, скоба, 
преход Ø 80 - Ø 60) 

3.012153 

(декоративен панел, розетка и уплътнителна 
подложка) 

3.012008 

3.013870 

3.013871 

* 
(За директно подаване на въздух при коминни 
системи) 

3.022032 

ът  

51



 

  
L=12 m + 4 центриращи дистанционера 

3.027875 

  
за гъвкав димоотводен комплект Ø 80 mm 

3.027873 

  
за гъвкава димоотводна система  Ø 80 

3.027876

3.012008 

ът  

С 3.027877 

3.027874 
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АКСЕСОАРИ ЗА СТЕННИ КОТЛИ

53

OMNI Container

За вкопан монтаж в стена или върху стена 
Приложима за всички стенни модели проточни котли без 
вграден обемен бойлер, без Victrix Maior  и Victrix TT
При необходимост може да бъде поръчана в цвят по RAL 
и/или с вътрешна изолация от микропореста гума

Размери В/Ш/Д   1190/566/254 мм

3.016991 2

Предна врата с рамка за OMNI Container  
Задължителен аксесоар при необходимост за 
вграждане на Victrix Maior или Victrix TT l в монтажното 
табло
Размери В/Ш/Д   970/566/30 мм

3.026851 85.00

Комплект  до  -  
за VICTRIX SUPERIOR ErP/X  ErP 3.015348 

 до   
за VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP, VICTRIX ZEUS 26 ErP,  
VICTRIX MAIOR TT/X ErP, VICTRIX TT ErP/X ErP и VICTRIX 
TERA/Plus 

3.017324 

3.027341
 - за стенни котли

Естетична кутия (височина-250 mm ) покриваща 
зоната на  връзките и основните аксесоаривр

 на конденз за стоящи котли 3.026841

 на конденз  за стенни котли 3.026374 

3.019865  –приложим за код 3.019857 

омплек 3.019857 

3.015854 

-Ъглов спирателен кран 3/4" с филтър М/холендър
-Ъглов спирателен кран 3/4"  М/холендър

6.015854

  
VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP, VICTRIX ZEUS , VICTRIX  
SUPERIOR ErP/X ErP, VICTRIX MAIOR TT ErP/ X ErP, VICTRIX 
TT ErP/ X ErP, VICTRIX TERA/Plus 



За комбинирани котли. 

Съвместим с : VICTRIX SUPERIOR TOP, VICTRIX MAIOR TT ErP, 
VICTRIX TT ErP, VICTRIX TERA,  

3.018911 254.00

 ¾” (обхват 42-60°) 

Съвместим с : VICTRIX SUPERIOR TOP, VICTRIX MAIOR TT ErP, 
VICTRIX TT ErP, VICTRIX TERA,

3.019099 113.00

    
за VICTRIX X TT ErP, VICTRIX EXA 24 X ErP, VICTRIX X TT  
 и VICTRIX MAIOR 35 X TT ErP (в комбинация с код 3.024907)

3.024609 

  
за VICTRIX TT ErP, VICTRIX TERA и VICTRIX TT 

3.019264 

  
 за VICTRIX X TT , VICTRIX EXA 24 X ErP и VICTRIX X TT ErP 

3.024907 

  
  за UB INOX 200 ErP 

3.022195 

   
за паралелно свързване на 2 -ва UB INOX 120 ErP или2 UB INOX 200 ErP  3.022196 

 
  за UB INOX 120 ErP 3.022197 

 
за 2 -ва U B INOX 1 20 ErP или 2 UB INOX 2 00 ErP в паралел 3.022212 

  за  
HERCULES SOLAR 26 ErP 3.021382 
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(с помпа за рециркулация)  
VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP 

3.015380 

 
  

приложим със зонален контролер с код 3.028444

3.027084 

 (само тръба) - VICTRIX ZEUS 25 3.012944 

  (само тръба) - VICTRIX ZEUS  
SUPERIOR ErP 

3.013498 

  (само тръба) - UB INOX 80ErP 3.022198 

  (само тръба) за UB INOX 120 ErP 3.022199 

  (само тръба) за UB INOX 200 ErP  
и UB INOX SOLAR 200 ErP 

3.022200 

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПЛЕКТИ ЗА СТЕННИ КОТЛИ



ОМПОНЕНТИ ЗА ЗАЩИТА И ПОЧИСТВАНЕ 

Комплект    

с 8 пълнителя 
STOPKALKR 

– 5 бр. POLPHORA 

T0000003 

  - 22mm 
MCMW001 

- 22mm 
MC22002 

   -  1" 
FL1-03-01689 

 - 1" 
FL1-03-01688 

Комплект  
MC3+, MC1+, Professional 2/22mm CP1030078501 

FL1-03-01690  

за котли до 28 kW

за котли до 35 kW
T0000004 

DBLUB00R 

- 1"

- 11/4"/ 11/2"
FL1-03-02028
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Серията неръждаеми обемни бойлери UB са идеални за  
битова гореща вода, с горен ревизионен фланец. Покритието 
е с цвят RAL9010. Неръждаемите обемни бойлери UB са  
оборудвани с: 

Два заменими, изработени от неръждаема стомана 
серпентинни топлообменника, двойно спирални вода/вода, 
(модел UB 80-2 -една серпентина)
Предпазен клапан 8 бара и разширителен съд 8 л за БГВ с
предналягане 3,5 бара
2 пробки и една NTC сонда за свързване с котел IMMERGAS <35 kW
Дренажен кран
Термометър и манометър
Магнезиев анод
Изолация от самогасящ се полиестер (с дебелина 5 см)
Възможност за свързване към соларни колектори с опционални
комплекти за модели UB 120-2 и UB 200-2
С възможност за вграждане на контролен панел за соларна
инсталация за модели UB 120-2 и UB 200-2
Вградена помпена група с разширителен съд, предпазен клапан,
ротаметър,  спирателна арматура, и соларен контролер с
температурни сонди  - за модел UB Inox Solar 200

3.027817 80 C 850 x 550 x 550 50 1 360.00
3.027818 120 C 850 x 650 x 650 50 1 566.00
3.027819 200 C 1250 x 650 x 650 50 1 925.00
3.027820 200 C 1250 x 650 x 750 50 2 834.00

 

Максимално налягане в серпентините 8 8 8 8 
Максимална работна температура 99 99 99 99 
Обем на разширителния съд за санитарна вода 4.0 5,0 8,0 8,0 
Загуба на енергия през корпуса 1.2(1.11) 1,6(1,48) 2,2(2,03) 2,2(2,03) 
Дебелина на серпентините 0.8 0,8 0,8 0,8 
Дължина на серпентината 10350 - - - 
Дължини на серпентините – долна / горна - 3850/8400 6500/10700 6500/10700 
Площ на серпентините – долна / горна 0.65 0,24/0,53 0,41/0,67 0,41/0,67 
Обем на серпентините – долна / горна 2.75 1,02/2,23 1,73/2,84 1,73/2,84 
Дебит през серпентина 1030 1325 1390 - 
Дебит през серпентини отопл. / солар - - - 1140/1140
Загуба на налягане през серпентините при 1000 л/ч 13.2(129.44) 7,1(69,62) 8,3(81,39) 12,3(1,25) 
Максимално работно налягане на водосъдържателя 6 6 6 6 

Максимална температура на първичния кръг 90 90 90 90 
Обем на разширителния съд за соларната инсталация - - - 18
Максимална топлообменна мощност 23,3 30,8 32,3 - 
Макс. топлообменна мощност при интегрирано приложение 15,7 18,8 20,2 - 
Макс. топлообменна мощност солар. / отопл. серпентина - - - 23,8 / 26,5
Макс. пикова/работна температура на соларния кръг 150 / 130 
Максимално работно налягане на соларния кръг - - - 6 
Максимален напор на соларната помпа - - - 6 
Обем на соларен топлоносител - - - 3,7
Електроконсумация на циркулационната помпа за солар - - - 45
Тегло – пълен/празен 154 / 70,9 203 / 78,9 304 / 99,4 311 /106,0 

Общо водно съдържание 82,7 123,0 205,0 205,0 
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Серията неръждаеми обемни бойлери INOXSTOR - произведени в 
съответстиве с директива EN 12897, са идеалното решение 
за производство на  битова гореща  вода. 

Бойлерите са оборудвани с: 

Два неръждаеми двойно спирални топлообменника вода/вода
2 температурни пробки и една NTC сонда за свързване с котел
Immergas <35 kW
Термометър
Два магнезиеви анода
Гъвкава топлоизолация с възможност да се отстранява при монтаж
Фиксиращи болтове за соларна помпена група към корпуса на
бойлера

Подготвен за монтаж на електронен анод (опция) код 3.020344

 

височина външен 
диаметър 

 3.027746 205 C 1287 600 Неръждаема 
стомана 1 770.00

 3.027747 281 C 1684 600 Неръждаема 
стомана 2 055.00

 3.027748 482 C 1700 752 Неръждаема 
стомана 2 985.00

Полезен обем 205 281 482 
Максимално налягане в серпентините 8 8 8 
Максимална работна температура 99 99 99 
Максимално налягане на серпентините 6 6 6 
Максимална температура на първичния кръг 90 90 90 
Тегло –празен/ пълен 60,7/277,3 75,0/368,1 101,0/600,6 
Загуба на енергия през корпуса 3,04(2,81) 3,86(3,57) 4,67(4,32) 
Площ на  горна серпентина 0,72 0,8 1,23 
Обем на  горна серпентина 4,1 4,6 7 
Мощност на горна серпентина 32,0 32,0 32,0 
Дебит през горна серпентина 1630 1655 1845 
Δ Т на флуида за горна серпентина 17 17 14,9 
Макс. мощност при интегрирано приложение на 
горна серпентина 26,3 26,3 26,3

Площ на долна серпентина 1,3 1,31 1,84 
Обем на долна серпентина 7,5 7,5 10,6 
Мощност на долна серпентина 52,0 52,0 52,0 
Дебит през  долна серпентина 2950 3080 3057 
Δ Т на флуида за долна серпентина 15 14,5 14,6 
Макс. мощност при интегрирано приложение на 
долна серпентина 34,3 34,3 34,3
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 за термопомпени агрегати

Серията неръждаеми обемни бойлери INOXSTOR, произведени в  
съответстиве с директива EN 12897, са идеалното решение за  производство  
на  битова гореща вода.

Един неръждаем топлообменник вода/вода
2 температурни пробки и една NTC сонда за свързване с котел
Immergas <35 kW
Термометър
Два магнезиеви анода
Гъвкава топлоизолация с възможност да се отстранява при монтаж
Фиксиращи болтове за соларна помпена група към корпуса на
бойлера

Подготвен за монтаж на електрическо съпротивление (опция)

Подготвен за монтаж на електронен анод (опция) код 3.020344

  

височина външен 
диаметър 

276,8 C 1715 620 Неръждаема 
стомана 

2 280.00

480,3 C 1735 810 Неръждаема 
стомана 

3 270.00

3.027910

3.027911

Хидравлични характеристики
Вместимост на бойлерния модул
Максимално налягане при битовата вода
Максимална температура при битовата вода
Максимално налягане при серпентините
Максимална температура при загряването
Тегло на празния бойлерен модул
Тегло на пълния бойлерен модул

Топлинни загуби
Psbsol
Серпентина
Топлообменна повърхност
Вместимост на серпентината

l
bar

°C
bar
°C
kg
kg

kW h / 24 h
W/K

m2

l

276,8
8
99
8

90
75

366,1
2,18

2,02

2,6
14,3

480,3
8
99
8
90

101
598,9
2,41
2,23

3,2
17,6

3
OMNISмерна 

единица 
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Тази гама от котли е проектирана за единично или каскадно свързване с 
отоплителни инсталации в нови сгради или за замяна на съществуващи 
котелни съоръжения с термична мощност до 7 000 kW. 

Всички модели се характеризират с: 

• Високи експлоатационни характеристики и икономичност, използвайки
кондензната технология

• ниски емисии
• самостоятелно или каскадно функциониране
• електронна помпа с ниска консумация
• широк диапазон на модулация на мощността
• работа с природен или въглеводороден газ
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• Топлинна мощност от 146,1 до  848,5 kW

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение
на кондензната технология

• Напълно автоматизиран процес на управление

• Възможно външно и вътрешно инсталиране (клас IPX5D)

• Редуцирани NOx емисии (< 31 ppm)

• Изключително тих

• Голям набор от разполагаеми аксесоари

• Всяка термична единица съдържаща се в  ARES TEC ErP
е окомплектована с: модулационна радиационна
горелка с предварително смесване, двустепеннен
газов вентил, електронно запалване и йонизационен
контрол, NTC температурни сонди, предпазни
термостати и наблюдателно стъкло.

80-60 50-30 80-60 °C 50-30 °C

146,1 150,0 97,4% 100,0% 3 8-100%

195,2 200,4 97,6% 100,2% 4 6-100%

244,5 251,2 97,8% 100,5% 5 5-100%

294,0 302,7 98,0% 100,9% 6 4-100%

341,8 354,6 98,2% 101,9% 7 3,5-100% 

424,3 445,4 98,2% 103,1% 4 5-100%

530,3 557,8 98,2% 103,3% 5 4-100%

636,4 670,0 98,2% 103,4% 6 3-100%

742,5 783,2 98,2% 103,6% 7 3-100%

848,5 900,3 98,2% 104,2% 8 2,5-100% 

1448 x 1087 x 946 361,0 
1448 x 1355 x 946 449,0 
1448 x 1355 x 946 519,0 
1448 x 1623 x 946 610,0 
1448 x 1623 x 946 739,0 

1150 x 764 x 770 175,0 
1150 x 1032 x 770 225,0 
1150 x 1032 x 770 260,0 
1150 x 1300 x 770 305,0 
1150 x 1300 x 770 345,0 

3.025682 

3.025683 

3.025684 

3.025685 

3.025686 

3.025687 

3.025688 

3.025689 

3.025690 

3.025691 
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В моделите ARES Tec ErP е стандартно включен терморегулаторен контролер, програмиран в две нива. Първото ниво 
обезпечава управленето на модулацията и температурите на термо-генератора. Едновременно с това то управлява по 
един директен, един смесителен, един БГВ, и един рециркулационен хидравлични кръгове. Второто ниво може да управлява 
модулационна помпа (0-10V) или стандартна такава, да изпраща дистанционни аларми или да е монитор за състоянието 
на системата съвместно при прилагането на дистанционен системен мениджър (Modbus).

В случай на неизправнасти или спешни състояния ARES Tec може да се активира в авариен режим с елиминиране на 
терморегулацията и включването на котела в максимална мощност от 50%. Стандартно котела ARES Tec ErP се доставя с 
външна температурна сонда, датчик за поток на смесителния кръг (за контролиране на смесителния кръг), датчик за поток 
на директната зона и температурен сензор за бойлера за БГВ. При необходимост от каскадно управление на котлите ARES 
Tec ErP или при инсталации с по-голям брой зони на разположение са следните допълнителни опции.

Каскаден контролер HSCP 3.028340 595.00

Трансформатор 230V/ 24 V 3.028339 54.00

Температурна NTC 1.034722 23.90

Моделите Арес Tec ErP 150/350 могат да бъдат свързвани към димоотводни системи в задната си 
част, чрез използване на подходящи допълнителни комплекти. 

Заден димоотводен комплект за  модели 150 - 200 3.023701 
Заден димоотводен комплект за  модели 250 - 350 3.023674 253.00
Комплект конзоли за димоотводен к-т -за всички модели 3.023675 76.00

Многофункционален контролер SHC 1.042122 210.00
21 43 5 0123456789 21 43 5 76 8

4 23 1Y

3
321 1234567Y

4

Y

5

LD 1

LD 2X

1

2 1

LR 6LR 5LR 4LR 3LR 2LR 1

Котелен контролер  контролер BSM 2.0 1.042898 335.00

Сонда за външна за външна температура 1.042133
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Комплектите по-долу включват “Y” филтър и модулационна помпа клас A, хидросъединител и следните предпазни  
устройства: манометър с разтоварваща тръба и манометричен кран, термометър, отвори за инспекция, извод за 
предпазен клапан G1 1/4’’, предпазен термостат, пресостат за минимално налягане с ръчно рестартиране, допълнителен  
извод G1, предпазен диференциален датчик за поток.

Комплектите не включват разширителен съд, предпазен клапан (2-ва за моделите 660 -770-900 kW), дренажен кран и 
манометър, тъй като те трябва да бъдат оразмерени в съответствие с характеристиките на конкретната система. 

Предпазен комплект с помпа и хидросъединител за модел 150  3.023645 4 373.00

Предпазен комплект с помпа и хидросъединител за модели 200/250  3.023646 4 639.00

Предпазен комплект с помпа и хидросъединител за модели 300/350  3.023647 4 899.00

Предпазен комплект с помпа и хидросъединител за модели 440/550/660/770 3.023648 6 751.00

Предпазен комплект с помпа и хидросъединител за модел 900  3.023649 8 244.00

Да се използват предимно, когато помпата е оразмерена от проектант. Комплектите по-долу включват: манометър с 
разтоварваща тръба и манометричен кран, термометър, отвори за инспекция, извод за предпазен клапан G1 1/4’’, 
предпазен термостат, пресостат за минимално налягане с ръчно рестартиране, допълнителен извод  G1, предпазен 
диференциален датчик за поток.

Комплектите не включват разширителен съд, предпазен клапан (2-ва за моделите 660 -770-900 kW), дренажен кран и 
манометър, тъй като те трябва да бъдат оразмерени в съответствие с характеристиките на конкретната система. 

Предпазен комплект с филтър за модели 150/200/250/300/350  3.023656 

Предпазен комплект с филтър за модели 440/550/660/770  3.023657 

Предпазен комплект с филтър за модел 900  3.023658 

Да се използват предимно, когато помпата е оразмерена от проектант. 

В случаите на външно инсталиране на предпазно-осигурителните комплекти  и на хидравличните съединители, на разположение 
са табла  за защитата им от външните атмосферни условия.

1 487.00

1 579.00

1 512.00

Хидросъединител за модели  150/200/250/300/350 3.023659 965

Хидросъединител за модели  440/550/660/770/900 3.023660 1 360

Табло за предпазен к-т и хидросъединител от 150 kW до 350 kW 3.023670 2 211.00

Табло за предпазен к-т и хидросъединител от 440 kW до 900 kW 3.023671 3 393.00
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Идеално решение в случаите на необходимост за разделяне на първичния котелен кръг от отоплителната инсталация, 
като например при стари инсталации с възможен висок риск от корозионни и други натрупвания, разделяне на 
системи с отворени разширителни съдове или при необходимост за външно инсталиране на котела и за елиминиране 
на необходимостта за цялостно запълване на системата с антифризи. 

Комплектите включват пластинчати топлообменници от неръждаема стомана 316 L, модулационна помпа клас A, 
разширителен съд - 8 литра (версии за 150/350 kW) и 24 литра (за версиите 440/900 kW), автоматичен обезвъздушител, 
подаващи/връщащи тръби, дренажен кран, фланци/преходи, фитинги, регулируема рамка, компоненти и следните 
предпазни устройства: предпазен клапан (2-ва за моделите 660/770/900), Трипътен дренажен кран ½ ”, манометър с 
разтоварваща тръба , термометър с осезател, пресостат за минимално налягане с ръчно рестартиране, предпазен 
пресостат, пробен термостат, отвори за инспекция, холендри M/F ½ ’’, датчик за поток и тръбни адаптори. 

3.023650 

3.023651 

3.023652 

3.023653 

3.023654 

3.023655 

В случаите на външно инсталиране на обезопасителните комплекти с пластинчат топлообменник и на 
хидравличните съединители, на разположение са табла за защитата им от външните атмосферни условия 

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод.150/200 60575.00

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод. 250/300/350 9 208.00

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод. 440/550 16 770.00

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод. 660

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод. 770

Предпазен к-т с помпа и пластинчат топлообменник - мод. 900  

18 616.00

20 576.00

20 405.00

Външно табло за предпазен к-т и пластинчат топлообменник 
– мод. 150 kW ÷ 350 kW

3.023672 2 202.00

3.023673 2 830.00Външно табло за предпазен к-т и пластинчат топлообменник 
– мод. 440 kW ÷ 900 kW

Комплект неутрализатор за системи до 1500 kW 3.023662 

3.023663 Гранулат неутрализатор (25 kg) 
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3.028309 136,3 145,9 15325-100% 18 92

3.028310 209,2 226,8 21023-100% 3 545

3.028311 273,7 292,8 27023-100% 6 132

 

• Топлообменник от неръждаема стомана (AISI 316L) с горелка с
предварително смесване и с нисък NOx, подходящ за подмяна на
стари генератори от 150 до 600 kW.

• Директно свързване към отоплителна системата, без
хидросъединител /топлообменник

• Много нисък риск от запушване при наличие на примеси на
съществуващи системи

• Намален брой цикли на включване/изключване на горелката
благодарение на голямото водно съдържание

• Модулация на мощността (до 1: 4
• Вертикална горелка с вградена клапа
• Изключително компактни размери
• Възможност за управление до 8 котела в каскада
• Външна температурна сонда
• Клас на електрозащита IPX4D

1809 x 666 x 944

1917 x 846 x 1092

1946 x 910 x 1181

Описание Код Цена, лв.

за максимално каксадно управление на 8 котела ARES PRO
Включва външна каскадна BCM платка за управление, визуализация/
програмиране, 24 V захранване, външна сонда, сонда БГВ бойлер.

3.028340 95

мултифункционален модул (управление на зони) с 3 NTC сонди, 
възможност за управление до максимум 4 SHC (3 опциионално + 1 с 
ARES PRO)

3.028338 210.00

нисковолтово захранващо устройство за панелно монтиране (в котела)
3.028339 54.00

3.028313 371,5 399,0 34024-100% 33 686

3.028314 440,1 472,2 34026-100% 34 416

3.028315 534,5 578,2 42523-100% 39 001

2130 x 996 x 1276

2130 x 996 x 1276

2206 x 1096 x 1398

3.028312 339,4 360,1 34024-100% 3 6862130 x 996 x 1276

3.028337

- 150 ÷ 230 3.028336 433

манометър и манометричен кран, термометър, отвори за инспекция, извод за предпазен клапан G1 1/4’’, предпазен термостат, пресо-
стат за минимално налягане с ръчно рестартиране, допълнителен извод  G1, предпазен диференциален датчик за поток. 

300 ÷ 500
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• Серия от 5 модела

• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на
кондензната технология

• Електронна помпа с ниска консумация

• Модулационен диапазон на мощността от  10 to 100%

• Възможност за вътрешно и външно инсталиране
(чрез специални монтажни стойки)

• Две NTC сонди за оптимален температурен контрол

• Микропроцесорна електронна платка

• Електронно запалване и модулация

• Възможност за каскадно инсталиране ( до 8
уреда )

• Хидравлични и димоотводни комплекти за
каскадно инсталиране (до 5 уреда)

• Възможност за свързване с външен обемен бойлер

• Стандартна анти-замръзваща система до -5 °C

80-60 °C 50-30 °C 80-60 °C 50-30 °C

3.025622 34,0 37,3 97,3% 107,0% IPX5D 

3.025618 49,9 54,8 97,3% 106,8% IPX5D 

3.025619 73,0 80,3 97,0% 106,6% IPX5D 

3.025620 90,0 98,8 97,5% 107,0% IPX5D 

3.025621 111,0 121,7 97,3% 106,7% IPX5D 

35 2 ErP 843 x 442 x 453 51,2 

55 2 ErP 843 x 442 x 453 51,4 

80 2 ErP 1038 x 600 x 497 79,5 

100 2 ErP 1038 x 600 x 497 95,9 

120 2 ErP 1038 x 600 x 497 102,5 

VICTRIX PRO 35 2 ErP 

VICTRIX PRO 55 2 ErP 
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Следните аксесоари могат да бъдат използвани в самостоятелни системи с VICTRIX PRO ErP за управление на 
отоплителната система и оптимизирането на  климатичната терморегулация. 

 
Управляващо модулационно устройство, за оптимизиране 
и климатично контрол на стайна температура. 
Само за системи с единичен  температурен контрол   
Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 
3%* или 4% 

Размери (H x W x D) 
mm 138 x 90 x 28 3.020358 

 
Клас на температурен контрол II*, VI или VII 
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 
2%*, 4 или  3,5% 

3.015266 

3.024245 

  

Свързана към платката на котела, тя измерва подаващата 
температура след хидросъединителя 

 –  
Свързана към платката на котела, тя измерва 
температурата в обемния бойлер за БГВ 3.025467 

Следните аксесоари могат да бъдат използвани в каскадни системи с VICTRIX PRO ErP за управление на 
отоплителната система и оптимизирането на  климатичната терморегулация. 

За управление на каскадни системи  с  VICTRIX PRO и 
максимално 3 отоплителни кръга и  1 за  БГВ  
Клас на температурен контрол VI* или VIII 
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 4%* или 5% 

Размери (H x W x D ) 
mm 96 x 144 x 5 3.015244 

Ако контролера не се инсталира в електрическо табло 3.015265 

 
Клас на температурен контрол V* или VI  
Принос към сезонната енергийна ефективност за  
отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D ) 
mm 138 x 9 0 x 2 8 3.015264 

Клас на температурен контрол V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 3%* или 4% 

Размери (H x W x D ) 
mm 90 x 8 3 x 3 5 

3.015245 

, 
за каскадни системи 3.015267 

3.015268 

Клас на температурен контрол II*, VI или VII 
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 2%*, 4 или 3,5% 

3.024511 

Може да се комбинира изключително с каскаден и зонов  
контролер за свързване към Ethernet мрежа или чрез  
рутер / модем на ADSL линия за връзка с отдалечена  
система 

Размери (H x W x D) 
mm 160 x 160 x 34 3.029832 130.00
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Приложимост на димоотводни системи “Green series”  
За моделите VICTRIX PRO ErP се предлагат специализирани комплекти за димоотвеждане и свеж въздух от така наречената 
“Green Series” на Immergas, с части и аксесоари от специфични материали за този тип котли. Комплектите са произведени  
за да гарантират висока корозионна устойчивост, лесно инсталиране и гарантирана функционалност, благодарение  
също така и на системата за свързване и специалните уплътнителни елементи. 

Котлите  от  серията  VICTRIX  PRO  ErP  стандартно  се  предлагат  в  конфигурация  B23  (отворена  камера,  с вентилатор), 
но ако те трябва да работят със затворена горивна камера тип С, тогава трябва да се приложат специалните  комплекти 
предоставяни от Immergas. 

24 30 28 14 8,5 

3.015256 
Вертикален  
димоотвод   Ø 80 

Вертикален  
димоотвод  Ø 80 
(неръждаем) 

неръждаем 
3.024295

Хоризонтален  
димоотвод Ø 80 

24 30 28 14 8,5 3.015254

Хоризонтален  
димоотвод  Ø 80 
с дефлектор  

24 30 28 14 8,5 3.015255

Вертикален  
концентричен ДВК 
Ø 80/125

11,5 18 15 11 6 3.015243 

Хоризонтален  
концентричен ДВК 
Ø 80/125 8 14,5 11 8 5 3.030782

  

3.018667 

3.015246 

 3.015247 

 3.015248 
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В случай на димоотвеждане на каскадни системи до 5 уреда VICTRIX PRO ErP в конфигурация B23  (отворена камера, с        
вентилатор), е необходимо да се използва система със специален колектор за димни газове с възвратни клапи,   
предоставена от Immergas, така че продуктите на горене на един от работещите котли да не навлизат в горивния кръг на 
не работещите. Системата е на модулен принцип: за два котела от съответната мощност и допълнителни комплекти за всеки  
следващ уред. 

    
с възвратни клапи за димоотвеждане в каскада 3.024279 

 
 с възвратни клапи за димоотвеждане в каскада 3.024281 

 
 с възвратни клапи за 3-ти котел в каскада 3.024280 

 
 с възвратни клапи за 3-ти котел в каскада

3.024282 

  
с възвратни клапи VICTRIX PRO 100/120 3.024666 

  
с възвратни клапи VICTRIX PRO 100/120 3.024667 

за димоотводен колектор 3.024659

за димоотводен колектор . 3.024663 

за димоотводен колектор 3.024516 

 за димоотводен колектор 3.024662 

за димоотводен колектор 3.024668 

 3.024517 

 3.024665

 3.024670

 3.024518 

 3.024664 

 3.024669
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Хидравлични опции при единично инсталиране Victrix Pro 
Следните хидравлични аксесоари се доставят като опции при необходимост от  индивидуално инсталиране  

 

включва термометър, сонда за термометър,  предпазен 
термостат с ръчно възстановяване, манометър 
манометричен кран, предпазен пресостат с ръчно 
възстановяване, газов отсекателен кръг, извод за 
разширителен съд) 

3.023949 

  
за свързване с външен обемен бойлер 
захранване 230 V (с температурна сонда) 

3.023950 

VICTRIX PRO ErP 35/55  
(с филтър на връщащата линия) 

3.023951 

VICTRIX PRO ErP 80/100/120 
(с филтър на връщащата линия) 

3.023952 

 
IPX4D за единичен котел 

3.024028 

Комплект бай-пас
за VICTRIX PRO 35/55 Комплектът е предвиден за 
системи (без хидравличен съединител), при които 
дебита може да бъде под 850 л/ч. Стандартно 
изолиран 

3.024519 

 
за единични котли 3.019857 

Комплект неутрализатор на конденз за каскади – 
гранулат за код 3.019857 3.019865 

Проектирана, за да разреши монтажни ситуации, в 
които стената на котелното помещение не е 
използваема. 
Модулната конструкция е преднаначена за 
монтирането на един уред. 
Приложима за монтаж на открито. 

3.024246 

3.024513 
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 от 2 до 5 Victrix Pro

Аксесоари за окомплектоване на каскадни инсталации 

Тип Код 

 в 
каскада 
Комплекта свързва 2 VICTRIX PRO 35/55 в каскадна 
инсталация; включва 2-пътен кран, 3- пътен спирателен 
кран, възвратен клапан за всеки котел. 
Стандартно изолиран 

3.023953

3.023954

 
 в каскада 

В комбинация с комплект с код 3.023953, позволява 
свързването от 3 до 5 VICTRIX PRO 35/55 в каскада (поръчва 
се за всеки допълнителeн котел); включва 2-пътен кран, 3- 
пътен спирателен кран, възвратен клапан. Стандартно 
изолиран 

 за каскада  VICTRIX PRO 35/55 

Комплекта съдържа (с термометър, сонда за 
термометър, предпазен термостат с ръчно 
възстановяване, манометър, мано-метричен кран, 
предпазен пресостат с ръчно възстановяване, газов 
отсекателен кръг, извод за разши-рителен съд). 
Стандартно изолиран 

3.023955 

 
в каскада  
Комплекта свързва 2 VICTRIX PRO 80/100/120 в каскадна 
инсталация; включва 2-пътен кран, 3- пътен спирателен 
кран, възвратен клапан за всеки котел. 
Стандартно изолиран 

3.023959

 
 в каскада 

В комбинация с комплект с код 3.023959 позволява 
свързването от  3 до 5 VICTRIX PRO 80/100/120 в каскада 
(поръчва се за всеки допълнителeн котел); включва 2-
пътен кран, 3- пътен спирателен кран, възвратен клапан. 
Стандартно изолиран 

3.023960

 
(код 3.023959 и 3.023960) за свързване на VICTRIX PRO 35/55 3.023966 

 
за каскада  VICTRIX PRO 80/100/120  
Комплекта съдържа (термометър, сонда за термометър, 
предпазен термостат с ръчно възстановяване, манометър, 
манометричен кран, предпазен пресостат с ръчно 
възстановяване, газов отсекателен кръг, извод за разши-
рителен съд). Стандартно изолиран 

3.023961

 
IPX4D 3.024038
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 от 2 до 5 Victrix Pro 

Необходим да неутрализира киселинността на конденза. 
Съдържа гранулат. 

3.019464 

Допълнителен гранулат за комплект код. 3.019464 
(препоръчваме при влагане в каскади- да се поръчат 2 
бр.) 

3.019865 

G2 ½” резбово свързване. Стандартно изолиран. 
3.020839 

  
G2 ½” резбово свързване. Стандартно изолиран. 3.021377 

G2 ½” резбово свързване за котлите  
DN 100 фланцово свързване към инсталация. 
Стандартно изолиран. 

3.021378 

резбово свързване - DN 100.  
Стандартно изолиран. 

3.023965 

резбово свързване - DN 100.  
Стандартно изолиран. 

3.023962 

   
Проектирана, за да разреши монтажни ситуации, в които 
стената на котелното помещение не е използваема. 
Модулната конструкция е преднаначена за монтирането 
на един уред. 
Приложима за монтаж на открито. 

3.024246 

Използваем във външни инсталации при минимална 
температура не по-ниска от  -15 °C. Всеки к-т е за един 
котел 

3.024513 
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Гамата от слънчеви решения Immergas е подновена чрез разработване на продукти и 
системи от най-ново поколение, способни да използват максимално слънчевата 
енергия и да предлагат нови стандарти за комфорт.

Технологичното съвършенство на слънчевите компоненти на Immergas се разширява с 
плоски колектори EPM V2 2.6 и колектори с вграден воден обем SOLARSMART.

В отговор на непрекъснато нарастващата нужда от устойчиво потребление ние 
предлагаме  панели с увеличена абсорбиращата повърхност (с над 2,4 м2), начин 
благоприятстващ за по-големи енергийни характеристики и по-добро използване на 
възобновяемата енергия. Решение, което помага на обемния бойлер да достигне по-
висока температура за по-малко време.

Предлага се и модел плосък колектор  с по-малка повърхност (EPMA 2.0 m2), за да се 
осигурят по-гъвкави системни решения. Благодарение на голямото разнообразие от 
аксесоари, колекторите също са по-лесни и по-безопасни за монтиране на покрива, 
както вертикално, така и хоризонтално (за всички видове наклонени покриви или 
свободно стоящи монтаж на хоризонтална повърхост).

СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА БГВ



Външна рамка с минимален риск от пропуск на влага,
изработена от един профил за цялата обиколка на
колектора, гарантираща съпротивимост на огъване.

Висококачествено силно пропускливо призматично
стъкло с  дебелина 4 мм,  двустранно залепено със
специален термоустойчив силикон

Специална система „ на клипс“ за фиксиране на
стъклото към рамката на колектора,

Абсорбер от алуминиев лист с дебелина 0,3 мм и  с
покритие Blue Tec ЕТА plus

Надеждна система от скрепителни елементи  и
монтажни рамки към всички видове покриви и
повърхности

 0

2,02 1,85 0.809 011-7S1634 F E.011205 480.00

 - 
вертикален 2,65 2,45 0.852 011-7S2637 F Е.011207 693.00

Височина на колектора 2007 2356 
Ширина на колектора 1006 1120 

Дълбочина (дебелина) на колектора 85 85 
Абсорбер площ 1,86 2,45 

Маса на празен колектор 39 49 

Обем на соларната течност 1,8 2,2 
Максимално работно налягане 6 

Препоръчителен дебит на топлоносител – средно през колектора 75-105 75-105
Допустим дебит на топлоносител – средно през колектора 50-150 50-150

Коеф. на топлинни загуби а1 3,42 3,922 
Коеф. на топлинни загуби а2 0,016 0,015 

Максимална температура 208 208 

Коеф. на усвояване на абсорбера α 95 95 
Коеф. на разсейване на абсорбера  ε 5 5 
Мин. годишна производителност, - сертификат Keymark 525 525 
Арбсорбционен материал 0.3 mm  0.2 mm 

Покритие на абсорбера Blue Tec ЕТА plus Al 

Височина на абсорбера 1955 2303 
Ширина на абсорбера 953 1066 

Технология на заваряване на абсрбера ултразвук лазер 
Рамка Алуминиев профил 
Покритие - Соларно стъкло 4 mm 
Външен диаметър на връзките 4 х Ø 22 

Изолационен материал - минерална вата 0,035 0,035 

Дебелина на изолационния слой -дъно 40 
Дебелина на изолационния слой  - рамка 10 

  

 
хоризонтален

H

2,65 2,45 0.852 011-7S2637 F E.011303 728.00

2356 
1120 

85 
2,45 

49 

2,2 

75-105
50-150

3,922 
0,015 

208 

95 
5 

525 
 0.2 mm 

2303 
1066 

лазер

4 mm 
22 

0,035
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ОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 за стандартни помпи C.060051
 за електронни помпи C.060071

C.060020

C.060021

1-6 l/min 3.025664 

2-12 l/min 3.025665 

8-28 l/min 3.025666 

1 E.043401
2 E.043402
3 E.043403
4 E.043404
5 E.043405
6 E.043406
1 E.043701
2 E.043702
3 E.043703
4 E.043704
5 E.043705
6 E.043706

, л

12 I.050012 46
I.050018 53

24 I.050024 54
35 I.050035 80
50 I.050050 135
80 I.050080 181

E.048030 95

 комплекти за корекция на наклон, комплекти връзки за повече панели от изброените по-горе, 
както и  други може да намерите в ценова листа „Соларни приложения“ на Амакс газ ООД 

 - за  EPM  до - 30°С – 20 л. 

Тип на монтажна стойка Модел 
колектор, бр. 

Плосък покрив Наклонен 
керемиден покрив 

Наклонен  битуумен 
покрив 

код цена код цена код цена 

EPMA 2.0 

1 E.022501 236 E.022001 119 E.022201 97 

2 E.022502 374 E.022002 198 E.022202 164 

3 E.022503 526 E.022003 290 E.022203 245 

4 E.022504 665 E.022004 369 E.022204 313 

5 E.022505 815 E.022005 460 E.022205 393 

EPM 2.6 

1 E.022551 236 E.022051 119 E.022251 97 

2 E.022552 374 E.022052 198 E.022252 164 

3 E.022553 526 E.022053 290 E.022253 245 

4 E.022554 665 E.022054 369 E.022254 313 

5 E.022555 815 E.022055 413 E.022255 393 

EPMH 2.6 

1 E.022561 220 E.022061 154 E.022261 133 

2 E.022562 385 E.022062 263 E.022262 255 

3 E.022563 551 E.022063 372 E.022263 375 

4 E.022564 716 E.022064 480 E.022264 495 

5 E.022565 880 E.022065 589 E.022265 615 
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Технически 
характеристики

Мерни 
единици

SOLARSMART 
150

Код (бял цвят) 3.029661 3.029663 3.029665 3.029667

Код (керемиден цвят - R модел) 3.029660 3.029662 3.029664 3.029666

Брутна площ m2 1,52 1,93 2,77 3,18

Апертурна площ m2 1,09 1,48 2,25 2,64

Абсорбираща площ m2 0,85 1,13 1,69 1,98

Ефективен обем на БГВ l 105 140 210 245

Максимална работна температура °C 90 90 90 90

Тегло - празен колектор kg 36 43 57 65

Тегло на пълен колектор 141 183 267 310

Цена

SOLARSMART 
110

SOLARSMART 
260

SOLARSMART 
220

kg

Максимално работно тналягане bar 4

75

• Външен корпус от PVC, с носеща рамка от алуминий

• Термична изолация на дъното от полиуретанова пяна с
дебелина  30 мм

• Странична изолация с дебелина от 25 мм от
полиестерен материал с втъкани естествени влакна с
дебелина от 25 мм

• Горен панел от алвеоларен поликарбонат Lexan
Thermoclear - 10 мм, устойчив на атмосферни влияния,
за ниска дисперсия на топлина

• Водосъдържатели изработени от неръждаема стомана
с дъна от термопластичен материал и фибростъкло

• В комплект с монтажни конзоли за наклонен и равен
покрив

• Предпазна арматура за налягане и източване на
колектора

• Монтаж на нагревателни елементи против замръзване и
допълнително загряване - опции

• Възможност за паралелно свързване на два колектора

1-2 2-3 5-64-5Производителност подходяща за



Предпазен комплект

Вид Код

Връзка  ¾”.  Включва  предпазни  и  изпускателни 
с  настройка  4,5  ±  0,5  bar;  възвратен  
клапан;  спирателен кран и дренаж.

3.029918

Ограничава входното налягане, намалявайки 
възможността за отваряне на клапана. Връзка ¾ ”. 
Настройка 3 bar.

3.029919

3.029920

Допълнителен електрически нагревател 1 kW (червен 
стикер). Препоръчва се, когато SOLARSMART е директно 
свързан към БГВ.

3.029921

Допълнителен електрически нагревател 2 kW (жълт 
стикер). Препоръчва се, когато SOLARSMART е директно 
свързан към БГВ.

3.029922

Регулатор на налягане 

Електрически нагреватели

Температурата на водата в колектора може да достигне  
високи стойности: за да сеизбегнат изгаряния, се 
препоръча инсталирането на смесителен вентил.

3.019099

ОПЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ ЗА SOLARSMART

Цена

71.70

56.80

179.00

193.00

217.00

113.00

Електрически нагревател 300 Wпротив замръзване 
(зелен стикер) (за външни температури от 0 °C  
до -13 °C).

Термостатичен смесителен вентил - 3/4"
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