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Portretul unui lider de pia]` într-o continu`
cre[tere

Immergas este liderul pie]ei italiene de centrale termice cu
gaz. În fabrica din Brescello lucreaz` circa 1000 de
persoane, pe o suprafa]` de 45.000 m2. În 2006 Immergas a
vândut circa 350.000 aparate, realizând o cifr` de afaceri
de 220 milioane Euro, din care 52% au fost ob]inute pe
pie]ele interna]ionale.

Gama de produse se l`rge[te în permanen]` astfel încât s`
satisfac` cererile pie]ei. În acest moment Immergas ofer`
peste 60 de modele, de perete sau de pardoseal`,
instantanee sau cu boiler de acumulare, cu combustie
clasic` sau cu condensare, cu camer` etan[` sau deschis`,
pentru instalare în interior sau exterior. O ofert` deosebit
de variat` caracterizat` de fiabilitate [i durat` de via]`
ridicat`, având un raport pre]/calitate  extrem de
convenabil.

Immergas este disponibil acum în 30 de ]`ri

Prezen]a Immergas pe pie]ele interna]ionale a crescut an
de an. Ast`zi marca este disponibil` în peste 30 de ]`ri;
structura companiei include 8 filiale în Europa, una în
China precum [i participa]ii în alte companii importatoare
din întreaga lume.

Immergas investe[te resurse importante în promovare [i
comunicare, cu scopul de a promova brandul [i a penetra
noi pie]e. Din Asia pân` în America de Sud compania se
extinde continuu, printr-o politic` bazat` pe calitate,
produse de avangard` [i un service bine organizat.
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Emisii reduse [i produse ecologice:
Planeta P`m#nt ne mul]ume[te

Immergas acord` o aten]ie deosebit` naturii [i
mediului ambiant. De aceea, Departamentul nostru
de Cercetare [i Dezvoltare este din ce în ce mai
preocupat de ecologie: aceast` investi]ie în resurse [i
în personal este contribu]ia noastr` la crearea unei
lumi mai curate.

Când proiecteaz` noi modele, consumul redus este
mereu principalul obiectiv, astfel încât s` reduc`
consumul de energie [i emisiile poluante. În Italia,
Immergas este lider de pia]` pe segmentul centralelor
cu condensare,  care ofer` o economie de energie de
pân` la 30% fa]` de cele tradi]ionale.

Condensarea [i beneficiile sale
O central` cu condensare este o central` ecologic`. Arz`torul special proiectat permite reducerea
emisiilor poluante de monoxid de carbon (CO) [i oxizi de azot (NOx), doi dintre principalii responsabili
de poluarea aerului. În fapt, centralele cu condensare Immergas apar]in clasei 5, cea mai ecologic`
conform prevederilor Standardelor Europene (UNI EN 297 [i UNI EN 483).

Centralele cu condensare beneficiaz` de un sistem avansat de modulare care adapteaz` perfect puterea
furnizat` la necesarul real al sistemului de înc`lzire. Plaja de modulare, mai larg` decât la centralele
tradi]ionale, garanteaz` confortul adecvat în interiorul locuin]ei, în oricare din condi]iile climatice din
cursul anului.
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Putere: de la 10 la 580 kW!

Plaj` de modulare

VICTRIX 75 [i VICTRIX 50 sunt centrale termice de perete cu condensare de 72,6 respectiv 50 kW,
proiectate de Immergas s` satisfac` diverse exigen]e de instalare. Nivelele ridicate de randament
ob]inute sunt ideale pentru înc`lzirea unor cl`diri reziden]iale cu volum mare (case multi-familiale sau
blocuri de apartamente) precum [i pentru utilizarea comercial` sau industrial`.
VICTRIX 75 [i VICTRIX 50 sunt generatoare de c`ldur` destinate înc`lzirii, fiind proiectate pentru
instalarea individual` sau în baterie, având avantajul unui randament global mai ridicat cu costuri de
func]ionare mai reduse.
Plaja larg` de modulare ce caracterizeaz` modelele VICTRIX [i posibilitatea de a gestiona pân` la
8 aparate în cascad`, permit oferirea de solu]ii pentru o gam` variat` de aplica]ii.

10 kW 580 kW



The cascade system consists in the installation of two or more modular generators in parallel, connected
to a control system regulating its functioning as if it was a single appliance. The total heat output is
equal to the sum of the single generators outputs.

Distributing the heat output on more than one unit brings many important advantages:

• Higher efficiency compared with the use of a single generator of great heat output, which would
have to work with a reduced heating load for a good part of the heating period, with a consequent
general lower efficiency.

• Less expenses thanks to the better efficiency.

• Greater safety as the subdivision in more units allows to maintain the heating function active even in
case of maintenance on one of the connected appliances. 

The cascade system
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Func]ionarea în cascad`
Un sistem cu func]ionare în cascad` const` din 2 sau mai multe generatoare de c`ldur` instalate în
paralel, conectate la un dispozitiv de control ce le regleaz` func]ionarea ca [i cum ar fi un singur cazan
care dezvolt` suma puterilor acestora.

Gestionarea necesarului de c`ldur` utilizând mai multe generatoare de c`ldur` prezint` mai multe avantaje:

� Randamentul global al cascadei este mai mare decât al unui singur cazan de putere maxim`, care ar
func]iona pentru o mare parte din sezon la o putere redus` de înc`lzire [i deci cu un randament mai sc`zut;

� Costuri de func]ionare mai reduse ca urmare a randamentului mai ridicat;
� Siguran]` sporit` datorit` posibilit`]ii de func]ionare continu` a sistemului în cazul unei revizii sau

în eventualitatea defect`rii unuia dintre cazane;
� Flexibilitate crescut` de func]ionare: posibilitatea de distribuire a cererii de c`ldur` pe toate

cazanele din cascad` [i de modificare a ordinii de pornire a acestora, permite evitarea uzurii inegale
a aparatelor.

Exemplu de func]ionare în cascad`
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Sistemul de termoreglare
Centralele VICTRIX 50 [i VICTRIX 75 sunt echipate cu o electronic` de ultim` genera]ie, ce ofer` performan]e
maxime datorit` flexibilit`]ii de reglare.
În cazul instal`rii în baterie sau al instala]iilor cu mai multe zone, este necesar` utilizarea unui dispozitiv
adecvat de termoreglare capabil s` gestioneze func]ionarea fiec`rui cazan astfel încât s` satisfac` diversele
cereri ale sistemului cu un consum minim.

Sistemul de termoreglare este compus din urm`toarele componente principale:

Regulator de cascad` [i zone
Este unitatea central` a sistemului de termoreglare, care controleaz` aprinde-
rile/stingerile [i modul`rile a pân` la 8 cazane instalate în baterie, calculând o
temperatur` de tur general adecvat` cererii de c`ldur` din instala]ie.
În plus, acest termoregulator poate gestiona func]ionarea pompelor/valvelor de
amestec din maxim 3 zone de înc`lzire (din care maxim 2 zone de amestec), în
func]ie de informa]iile primite de la regulatoarele climatice ale fiec`rei zone
(atât în cazul instal`rii individuale cât [i în cascad`). În plus, regulatorul poate
gestiona [i producerea de ap` cald` menajer` cu un boiler indirect, prin inter-
mediul unei pompe [i al unui senzor de boiler.
Este posibil` instalarea a pân` la 5 termoregulatoare în paralel (dintre care
numai unul denumit master se racordeaz` [i la centrale) pentru a controla pân`
la maxim 15 zone de înc`lzire [i 5 circuite de producere a apei calde menajere.

Gestionar de zon`
Racordat la regulatorul de cascad`, permite vizualizarea [i men]inerea sub con-
trol a parametrilor de func]ionare ai uneia din zonele în care este împ`r]it`
instala]ia. Acesta permite modificarea u[oar` a parametrilor de func]ionare
fixa]i anterior în termoregulatorul central, f`r` a fi necesar` deplasarea la aces-
ta. Gestionarul de zon` încorporeaz` o sond` de ambient care permite unit`]ii
centrale s` calculeze necesarul de temperatur` de tur pentru zona controlat`.
Fa]` de termostatul de ambient modulant prezint` urm`toarele avantaje: dis-
play de vizualizare a erorilor, reglare a numero[i parametri, posibilitate de a
modifica în mod direct curba de reglare a respectivei zone.

Termostat de ambient modulant
Este un termostat modulant (nu un tradi]ional ON/OFF) ce permite modificarea
temperaturii de ambient a zonei controlate cu ±6°C fa]` de cea fixat` în regula-
torul principal, sau func]ionarea permanent` pe unul din nivelele de tempe-
ratur` dorite (confort sau economie). 

Cele dou` dispozitive de control al zonelor pot fi folosite alternativ, dar uti-
lizarea lor este obligatorie pentru func]ionarea termoregl`rii, deoarece ambele
dispozitive transmit regulatorului general informa]ii despre nivelul de confort
existent în zona aferent`.

Sond` de temperatur` extern`
Racordat` la centrala master,  permite cre[terea confortului ambiental [i optimizarea consumului de energie prin
adecvarea temperaturii de tur la varia]iile temperaturii exterioare.

Sond` de tur general
Permite termoregulatorului s` controleze cantitatea de c`ldur` furnizat` instala]iei. Se instaleaz` pe ie[irea din
disjunctorul hidraulic (butelia de egalizare), care trebuie s` aib` un singur tur general c`tre instala]ie (pentru o
func]ionare corect` nu se recomand` utilizarea unor butelii de amestec cu mai multe ie[iri/circuite).

Sond` boiler de acumulare
Permite termoregulatorului s` controleze temperatura apei calde menajere dintr-un boiler de acumulare.

Regulator de cascad` [i zone

Gestionar de zon`

Termostat de ambient modulant
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O solu]ie complet`
Împreun` cu VICTRIX 50 [i VICTRIX 75, Immergas poate furniza o gam` complet` de accesorii op]ionale,
special proiectate pentru a simplifica instalarea [i a optimiza func]ionarea sistemului de înc`lzire.

Colectoare 
hidraulice

Kituri de
siguran]`

Boilere
de acumulare

Tubulaturi de
aspirare/evacuare

Kituri de
termoreglare
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VICTRIX 75
Victrix 75 este o central` termic` de perete cu condensare destinat`
producerii de agent termic pentru înc`lzire, ce poate fi utilizat`
op]ional [i pentru producerea de ap` cald` menajer` prin intermediul
unor boilere indirecte externe. Centrala este dotat` de serie cu pomp`
[i supap` de siguran]`, putând fi configurat` cu camer` deschis` sau
etan[` în func]ie de kitul de evacuare utilizat (kit coaxial = etan[`, tub
separat = deschis`). Centrala poate fi instalat` atât individual cât [i în
baterie, utilizând larga gam` de accesorii op]ionale disponibile.
Panoul de comand` al centralei permite reglarea [i programarea a
numero[i parametri, astfel încât s` poat` satisface exigen]ele specifice
oric`rui tip de instala]ie.

� Putere util` nominal` 72,6 kW;
� Putere util` minim` 18 kW;
�Dimensiuni compacte;
�Modul de condensare din o]el inox;
� Supap` de siguran]` de 4 bari cu pâlnie de desc`rcare; 
� 2 sonde NTC pentru controlul optim al temperaturii;
�Grad de protec]ie electric` ridicat: IPX5D;
� Func]ie de protec]ie anti-înghe] garantat` pân` la -5°C;
� Panou de comand` cu display digital;
� Sistem avansat de autodiagnoz`;
� Posibilitate de racordare la un boiler extern prin intermediul unui kit valv` cu 3 c`i (op]ional).

Model |n`l]ime L`]ime Ad#ncime

VICTRIX 75 950 mm 600 mm 525 mm

Model
Cod

Metan
GPL

Putere
util`
kW

Eficien]`
energetic` 

(92/42/CEE)

Condensare [i
arz`tor cu

preamestec

Emisii
poluante 
(NOx-CO)

Grad de
protec]ie
electric`

Protec]ie
anti-\nghe]

VICTRIX 75 3.018511 72,6 ���� � Clas` 5 IPX5D -5°C
3.018511GPL

Tip Cod

Sond` extern` 3.015266
Kit valv` cu 3 c`i (include sond` NTC pentru boiler) 3.015223
Kit disjunctor hidraulic (include cot [i filtru Y de 2 ½”) 3.015224

PRINCIPALELE ACCESORII OP}IONALE

Tip Cod

Kit terminal orizontal Ø 80 mm 3.015255
Kit terminal vertical Ø 80 mm 3.015256
Kit terminal orizontal coaxial Ø80/125 mm 3.015242
Kit terminal vertical coaxial Ø80/125 mm 3.015243

PRINCIPALELE KITURI DE ASPIRARE/EVACUARE

NOUNOU
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Victrix 50 este o central` termic` de perete cu condensare destinat`
producerii de agent termic pentru înc`lzire, ce poate fi utilizat`
op]ional [i pentru producerea de ap` cald` menajer` prin intermediul
unor boilere indirecte externe. Centrala este dotat` de serie cu pomp`
[i supap` de siguran]`, putând fi configurat` cu camer` deschis` sau
etan[` în func]ie de kitul de evacuare utilizat (kit coaxial = etan[`, tub
separat = deschis`). Centrala poate fi instalat` atât individual cât [i în
baterie, utilizând larga gam` de accesorii op]ionale disponibile.
Panoul de comand` al centralei permite reglarea [i programarea a
numero[i parametri, astfel încât s` poat` satisface exigen]ele specifice
oric`rui tip de instala]ie.

� Putere util` nominal` 50 kW;
� Putere util` minim` 10 kW;
� Dimensiuni compacte;
�Modul de condensare din o]el inox;
� Supap` de siguran]` de 4 bari cu pâlnie de desc`rcare; 
� 2 sonde NTC pentru controlul optim al temperaturii;
� Grad de protec]ie electric` ridicat: IPX5D;
� Func]ie de protec]ie anti-înghe] garantat` pân` la -5°C;
� Panou de comand` cu display digital;
� Sistem avansat de autodiagnoz`;
� Posibilitate de racordare la un boiler extern prin intermediul unui kit valv` cu 3 c`i (op]ional).

Tip Cod

Sond` extern` 3.015266
Kit valv` cu 3 c`i (include sond` NTC pentru boiler) 3.015223
Kit disjunctor hidraulic (include cot [i filtru Y de 2 ½”) 3.015224

PRINCIPALELE ACCESORII OP}IONALE

Tip Cod

Kit terminal orizontal Ø 80 mm 3.015255
Kit terminal vertical Ø 80 mm 3.015256
Kit terminal orizontal coaxial Ø80/125 mm 3.015242
Kit terminal vertical coaxial Ø80/125 mm 3.015243

PRINCIPALELE KITURI DE ASPIRARE/EVACUARE

VICTRIX 50

Model |n`l]ime L`]ime Ad#ncime

VICTRIX 50 950 mm 600 mm 525 mm

Model
Cod

Metan
GPL

Putere
util`
kW

Eficien]`
energetic` 

(92/42/CEE)

Condensare [i
arz`tor cu

preamestec

Emisii
poluante 
(NOx-CO)

Grad de
protec]ie
electric`

Protec]ie
anti-\nghe]

VICTRIX 50 3.016359 50,0 ���� � Clas` 5 IPX5D -5°C
3.016359GPL
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Dimensiuni principale [i racorduri 

Grafice pompe de circula]ie

Kit orizontal 
evacuare Ø 80

Kit coaxial orizontal
Ø 80/125

RACORDURI
GAZ

3/4”

G

|NC~LZIRE

11/2”

R

11/2”

M

CONDENS

25 mm

SC

Legend`:
V - Conexiune electric`
M - Tur
SC - Evacuare condens
G - Alimentare cu gaz
R - Retur

Curb` debit/sarcin` hidraulic`
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VICTRIX 50
Curb` debit/sarcin` hidraulic`
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VICTRIX 75

Sarcin` hidraulic` disponibil` pentru instala]ie:
----- la viteza maxim` cu o singur` central` 
----- la viteza a doua cu o singur` central` 
----- la viteza maxim` cu supap` de sens pentru centrale în baterie 
----- la viteza a doua cu supap` de sens pentru centrale în baterie 
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Dimensiuni principale [i racorduri
pentru instalarea individual`
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Scheme hidraulice [i electrice

Legend`:
1 - Generator VICTRIX 50/75
2 - Termostat ambient on-off
3 - Sond` extern`
4 - Teac` termometru
5 - Bulb valv` on-off combustibil
6 - {tu] manometru
7 - Valv` on-off combustibil
8 - Termometru
9 - Termostat cu resetare manual`

10 - Presostat cu resetare manual`
11 - Pomp` circula]ie instala]ie

înc`lzire

12 - Racord vas de expansiune
13 - Vas de expansiune
14 - Valv` cu 3 c`i
15 - Disjunctor hidraulic
16 - Filtru Y impurit`]i
17 - Boiler de acumulare cu

2 serpentine
18 - Sond` NTC boiler 
19 - Dispozitiv control panou solar
20 - Pomp` circula]ie panou solar
21 - Panou solar
22 - Sond` NTC panou solar

Legend`:
1 - VICTRIX 50/75
2 - Sond` extern`
3 - Sond` NTC boiler
4 - Termostat de ambient on-off
5 - Valv` cu 3 c`i

Schem` hidraulic`

Schem` electric`

Instalare individual` pentru înc`lzire [i produc]ie de ap` cald` menajer` cu boiler de acumulare racordat la
panouri solare
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Un generator cu 2 circuite de amestec, un circuit direct [i unul de producere ap` cald` menajer` cu boiler de
acumulare

Legend`:
1 - Pomp` circuit direct zona 3 (CD)
2 - Pomp`  alimentare boiler
3 - Sond` NTC boiler
4 - Valv` amestec`toare zona 1

(CMI-1) 
5 - Pomp` circuit înc`lzire zona 1

(CMI-1)
6 - Termostat de siguran]` zona 1 

(CMI-1)
7 - Sond` temperatur` zona 1

(CMI-1) 
8 - Valv` amestec`toare zona 2

(CMI-2)
9 - Pomp` circuit înc`lzire zona 2

(CMI-2)
10 - Termostat de siguran]` zona 2 

(CMI-2)
11 - Sond` temperatur` zona 2

(CMI-2) 
12 - Sond` de tur comun`
13 - Gestionar de zon`
14 - Termostat de ambient modulant 
15 - Întrerup`tor bipolar extern
16 - Sond` extern`
17 - Regulator de cascad` [i zone
18 - Generator VICTRIX 50/75

Schem` electric`

Legend`:
1 - Generator VICTRIX 75/50
2 - Sond` extern`
3 - Teac` termometru
4 - Bulb valv` on-off combustibil
5 - {tu] manometru
6 - Valv` on-off combustibil

7 - Termometru
8 - Termostat cu resetare manual`
9 - Presostat cu resetare manual`

10 - Racord vas de expansiune 
11 - Vas de expansiune
12 - Disjunctor hidraulic 
13 - Filtru Y impurit`]i
14 - Sond` NTC boiler
15 - Gestionar de zon`
16 - Termostat de siguran]` Zona 1 (CMI-1)
17 - Pomp` înc`lzire Zona 1 (CMI-1)
18 - Senzor temperatur` Zona 1 (CMI-1) 

19 - Valv` de amestec Zona 1 (CMI-1) 
20 - Termostat de siguran]` Zona 2 (CMI-2)
21 - Pomp` înc`lzire Zona 2 (CMI-2)
22 - Senzor temperatur` Zona 2 (CMI-2)  
23 - Valv` de amestec Zona 2 (CMI-2)
24 - Termostat de ambient modulant 
25 - Supap` de sens
26 - Pomp` circuit direct înc`lzire Zona 3 (CD)
27 - Termoregulator de cascad` [i zone
28 - Pomp` serpentin` boiler 
29 - Boiler de acumulare cu serpentin`  
30 - Senzor NTC boiler

Schem` hidraulic`
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Dimensiuni principale [i racorduri
pentru centrale instalate în baterie
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Baterie de 6 generatoare cu instala]ie împ`r]it` în 2 zone de temperatur` joas` (amestecate), una de înalt`
temperatur` (direct`) [i un circuit de producere ap` cald` menajer` cu boiler de acumulare

Legend`:
1 - Pomp` circuit direct zona 3 (CD)
2 - Pomp`  alimentare boiler
3 - Sond` NTC boiler
4 - Valv` amestec`toare zona 1 (CMI-1) 
5 - Pomp` circuit înc`lzire zona 1 (CMI-1)
6 - Termostat de siguran]` zona 1 (CMI-1)
7 - Sond` temperatur` zona 1 (CMI-1) 
8 - Valv` amestec`toare zona 2 (CMI-2)
9 - Pomp` circuit înc`lzire zona 2 (CMI-2)

10 - Termostat de siguran]` zona 2 (CMI-2)
11 - Sond` temperatur` zona 2 (CMI-2) 
12 - Sond` de tur comun`
13 - Gestionar de zon`
14 - Termostat de ambient modulant 
15 - Întrerup`tor bipolar extern
16 - Regulator de cascad` [i zone
17 - Sond` extern`
18 - Generator VICTRIX 50/75

Schem` electric`

Schema hidraulic`
Legend`:
1 - Generator VICTRIX 50/75
2 - Robinet izolare generator
3 - Supap` de sens
4 - Valv` on-off combustibil
5 - Sond` extern`

6 - Teac` termometru
7 - Termometru
8 - Presostat cu resetare manual`
9 - Termostat cu resetare manual`

10 - Manometru
11 - Bulb control valv` on-off

combustibil
12 - Racord vas de expansiune
13 - Vas de expansiune
14 - Senzor temperatur` tur comun
15 - Filtru Y

16 - Colector de amestec 
17 - Gestionar de zon`
18 - Termostat de ambient modulant 
19 - Termostat de siguran]`

Zona 1 (CMI-1)
20 - Pomp` înc`lzire Zona 1 (CMI-1)
21 - Senzor temperatur`

Zona 1 (CMI-1) 
22 - Valv` de amestec Zona 1 (CMI-1)  
23 - Termostat de siguran]`

Zona 2 (CMI-2)
24 - Pomp` înc`lzire Zona 2 (CMI-2)
25 - Senzor temperatur`

Zona 2 (CMI-2) 
26 - Valv` de amestec Zona 2 (CMI-2)
27 - Pomp` circuit direct înc`lzire

Zona 3 (CD)
28 - Termoregulator de cascad` [i zone
29 - Pomp` serpentin` boiler
30 - Boiler de acumulare cu

serpentin`
31 - Senzor NTC boiler
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Baterie de 3 generatoare cu 6 zone de înc`lzire [i 2 boilere pentru producerea apei calde menajere

Schem` electric`

Schema hidraulic`
Legend`:

1 - Generator VICTRIX 50/75
2 - Robinet izolare generator
3 - Supap` de sens
4 - Valv` on-off combustibil
5 - Sond` extern`
6 - Teac` termometru
7 - Termometru
8 - Presostat cu resetare manual`
9 - Termostat cu resetare manual`

10 - Manometru
11 - Bulb control valv` on-off combustibil
12 - Racord vas de expansiune
13 - Vas de expansiune

14 - Senzor temperatur` tur comun
15 - Filtru Y
16 - Colector de amestec 
17 - Termoregulator de cascad` [i zone
18 - Gestionar de zon`
19 - Termostat de ambient modulant 
20 - Termostat de siguran]` Zona 1 (CMI-1)
21 - Pomp` înc`lzire Zona 1 (CMI-1)
22 - Senzor temperatur` Zona 1 (CMI-1) 
23 - Valv` de amestec Zona 1 (CMI-1)  
24 - Termostat de siguran]` Zona 2 (CMI-2)
25 - Pomp` înc`lzire Zona 2 (CMI-2)
26 - Senzor temperatur` Zona 2 (CMI-2) 
27 - Valv` de amestec Zona 2 (CMI-2)

28 - Pomp` circuit direct înc`lzire Zona 3 (CD)
29 - Pomp` serpentin` boiler
30 - Boiler de acumulare cu serpentin` 
31 - Senzor NTC boiler
32 - Valv` echilibrare

Legend`:
1 - Pomp` circuit direct înc`lzire

Zona 3 (CD)
2 - Pomp` serpentin` boiler
3 - Senzor NTC boiler
4 - Valv` de amestec Zona 1 (CMI-1) 
5 - Pomp` înc`lzire Zona 1 (CMI-1)
6 - Termostat de siguran]`

Zona 1 (CMI-1)
7 - Senzor temperatur`

Zona 1 (CMI-1) 
8 - Valv` de amestec Zona 2 (CMI-2)
9 - Pomp` înc`lzire Zona 2 (CMI-2)

10 - Termostat de siguran]`
Zona 2 (CMI-2)

11 - Senzor temperatur`
Zona 2 (CMI-2) 

12 - Sond` de tur comun`
13 - Gestionar de zon` 
14 - Termostat de ambient

modulant 
15 - Întrerup`tor bipolar extern
16 - Termoregulator de cascad` [i

zone
17 - Sond` extern`
18 - Generator VICTRIX 50/75
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Date tehnice

VICTRIX 75VICTRIX 50Unitatea de m`sur`

Putere termic` maxim` în focar la înc`lzire

Putere termic` minim` în focar la înc`lzire

Putere termic` util` maxim` la înc`lzire

Putere termic` util` minim` la înc`lzire

Randament la putere nominal` (80/60°C)

Randament la 30% din puterea nominal` (80/60°C)

Randament la putere nominal` (50/30°C)

Randament la 30% din puterea nominal` (50/30°C)

Randament la putere nominal` (40/30°C)

Randament la 30% din puterea nominal` (40/30°C)

Pierderi la co[ cu arz`torul pornit la 100% Pn (80/60°C)

Pierderi la co[ cu arz`torul oprit

Pierderi prin manta cu arz`torul pornit la 100% Pn (80/60°C)

Pierderi prin manta cu arz`torul oprit

Consum de gaz la putere nominal` (înc`lzire)*

Temperatur` fum la putere maxim`*

Temperatur` fum la putere minim`*

Debit de fum la putere maxim`*

Debit de fum la putere minim`*

CO2 la putere maxim`*

CO2 la putere minim`*

CO la putere maxim` cu 0% O2*

CO la putere minim` cu 0% O2*

NOX la putere maxim` cu 0% O2*

NOX la putere minim` cu 0% O2*

CO ponderat

NOX ponderat

Clas` emisii NOX

Domeniu reglare temperatur` înc`lzire

Temperatur` maxim` înc`lzire

Presiune maxim` func]ionare

Sarcin` hidraulic` disponibil` la 1.000 l/h

Dimensiuni

În`l]ime

L`]ime

Profunzime

Alimentare electric`

Curent nominal absorbit

Putere electric` instalat`

Putere electric` absorbit` de ventilator

Putere electric` absorbit` de pomp`

Grad de protec]ie electric`

Con]inut de ap` central`

Greutate central` plin`

kW

kW

kW

kW

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

m3/h

°C

°C

kg/h

kg/h

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

mg/kWh

mg/kWh

-

°C

°C

bar

kPa

mm

mm

mm

V / Hz

A

W

W

W

IP

litri

Kg

50,8

10,4

50,0

10,0

98,5

96,0

106,0

106,5

107,0

107,0

1,3

0,02

0,2

0,47

5,37

38

30

81

17

9,3

9,0

120

6

39

16

38

55

5

20 - 85

90

4,4

52,9

950

600

525

230 / 50

0,85

180

59

115

X5D

3,7

69

74,6

18,5

72,6

18,1

97,3

101,0

104,5

107,6

107,0

107,6

2,3

0,01

0,4

0,32

7,90

61

48

121

31

9,2

8,9

170

7

108

54

43

50

5

20 - 85

90

4,4

65,5

950

600

525

230 / 50

1,26

270

72

168

X5D

4,0

72

* Cu gaz natural
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Tubulaturi de aspirare - evacuare

Instalarea individual`
Centralele VICTRIX 50 [i VICTRIX 75 sunt furnizate în configura]ie B23 (camer` deschis`, tiraj for]at), dar pot func]iona [i ca tip C
(camer` etan]`, tiraj for]at) dac` se utilizeaz` kituri de evacuare coaxiale.
Pentru o instalare corect` a centralelor este necesar` s` se utilizeze tubulaturi originale Immergas din „Seria Verde”; aceste acce-
sorii sunt special  proiectate pentru a garanta o rezisten]` ridicat` la coroziune, o instalare rapid` [i u[oar` datorit` sistemului
de îmbinare prin mufare [i a garniturilor speciale.

Descriere Cod

Kit orizontal Ø80 (evacuare în co[) 3.015254

Kit terminal orizontal Ø80 (evacuare în exterior) 3.015255

Kit terminal vertical Ø80 3.015256

Kit tuburi prelungire Ø80 lungime 0,5 m (4 buc.) 3.014642

Kit tuburi prelungire Ø80 lungime 1 m (4 buc.) 3.012088

Tub prelungire Ø80 lungime 2 m 3.016837

Kit coturi la 90° Ø80 (4 buc.) 3.012091

Cot la 45° Ø80 3.012092

KITURI DE EVACUARE PENTRU INSTALAREA CU CAMER~ DESCHIS~ {I TIRAJ FOR}AT (TIP B23)
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Descriere Cod

Kit coaxial orizontal Ø80/125 3.015242

Kit coaxial vertical Ø80/125 3.015243

Kit de traversare pentru terase Ø80/125 3.015249

Tub prelungire Ø80/125 lungime 2 m 3.015246

Tub prelungire Ø80/125 lungime 1 m 3.018667

87° bend kit Ø 80/125 3.015247

2 x 45° bend kit Ø 80/125 3.015248

KITURI DE EVACUARE PENTRU INSTALAREA CU CAMER~ ETAN{~ {I TIRAJ FOR}AT (TIP C)
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Instalarea în cascad`
În cazul instal`rii în cascad` cu centralele în configura]ie B23 (camer` deschis`, tiraj for]at), este necesar` utilizarea unui colec-
tor de fum special, furnizat de Immergas, dotat cu clapete anti-retur care evit` interferen]a dintre produsele de combustie ale
centralelor în func]ionare cu circuitul de combustie al centralelor aflate în repaus.
Colectorul de fum are un diametru exterior de 125 mm.

Descriere Cod

Kit colector evacuare fum Ø125 cu clapete anti-retur  3.015240
pentru 2 centrale în baterie
(include sifon evacuare condens)

Kit colector evacuare fum Ø125 cu clapet` anti-retur 3.015241
pentru a 3-a central` în baterie

Tub prelungire colector Ø125 de 0,5 m 3.016370

Tub prelungire colector Ø125 de 1 m 3.016371

Tub prelungire colector Ø125 de 2 m 3.015250

Cot Ø125 la 90° pentru colector 3.016179

Kit coturi Ø125 la 45° (2 buc.) 3.016180

Reduc]ie excentric` de la Ø160 la Ø125 3.016215
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Accesorii op]ionale pentru reglare climatic`

Description Code

Regulator de cascad` [i zone 3.015244

Suport fixare pe perete regulator de cascad` [i zone  3.015265

Gestionar de zone 3.015264

Termostat de ambient modulant 3.015245

Sond` de tur  3.015267
(pentru turul comun sau turul zonelor amestecate)

Sond` de boiler extern  3.015268
(se racordeaz` la regulator)

Kit conectori regulator de cascad` [i zone 3.015269
(pentru instalarea într-un panou electric extern)  

Sond` extern`  3.015266
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Accesorii op]ionale hidraulice

Descriere Cod

Instalare individual`
Kit dispozitive de siguran]` (obligatoriu în Italia) 3.015222

Kit valv` cu 3 c`i pentru racordare la boiler exterior 3.015223
(include sond` de boiler)

Kit disjunctor hidraulic 3.015224
(include cot [i filtru Y de 2 ½”) 

Colector hidraulic pentru 2 centrale 3.015225
(include robine]i de izolare [i
supape de sens pentru fiecare central`)

Colector hidraulic pentru a 3-a central` 3.015226
(include robine]i de izolare [i supap` de sens)

Kit dispozitive de siguran]` (obligatoriu în Italia)  3.015227

Instalare \n baterie


