CONDENSARE

GAMA
VICTRIX
MAIOR TT

Centrale murale cu condensare
cu preparare instantanee
de ap` cald` de consum
sau numai pentru înc`lzire

AVANTAJE

GAMA VICTRIX MAIOR TT
Confort, economie, tehnologie Top Tech
Noua gam` de centrale termice Immergas, cea mai avansat` din platforma Top Tech, a fost conceput` în conformitate
cu noile directive europene ErP [i ELD [i este fabricat` pe liniile înalt automatizate de la sediul din Brescello.
Directiva ErP (2009/125/CE) – ErP semnificând Energy related Products (Produse cu impact Energetic) – stabile[te
ghiduri foarte precise pentru proiectarea [i fabricarea unor produse eco-compatibile [i define[te cerin]ele minime
obligatorii pentru eficien]` [i performan]` în protejarea mediului ale tuturor echipamentelor consumatoare de energie.
Directiva privind Etichetarea Energetic` 2010/30/CE (ELD – Energy Labeling Directive) prevede ca fiecare produs care
face obiectul Directivei ErP s` poarte o etichet` care s` eviden]ieze nu numai clasa de eficien]` energetic`, dar [i al]i
factori de performan]`, cum ar fi nivelul de zgomot [i consumul de energie.

TEHNOLOGIA CONDENS~RII PENTRU O CLAS~ ENERGETIC~ SUPERIOAR~
Dou` versiuni instantanee (28 [i 35 kW) [i o versiune numai înc`lzire (35 kW) formeaz` împreun` o gam` perfect`
care satisface cerin]ele noii Directive Europene referitoare la utilizarea energiei, care este puternic axat` pe tehnologia
condens`rii. Toate modelele sunt echipate cu pomp` modulant` cu consum redus, fiind concepute s` ating` un nivel
înalt de clasificare a eficien]ei privind înc`lzirea incintelor [i prepararea apei calde de consum (ACM). Acesta este
motivul pentru care VICTRIX MAIOR TT este ideal în noile instala]ii dar [i pentru înlocuirea aparatelor existente.

PUTERE MARE, RISC DE COLMATARE REDUS
Modulul de condensare este inovativ: asigur` în circuitul de înc`lzire o putere ridicat` [i o sarcin` hidraulic` mare, cu
risc sc`zut de colmatare datorat impurit`]ilor din instala]ie [i totodat` rezisten]` crescut` la coroziune datorit` aliajului
special folosit.

ECONOMIE SUPERIOAR~ DE ENERGIE, CONFORT SPORIT DE AP~ CALD~
Noua plac` electronic` moduleaz` puterea cazanului de la 100% pân` la 10% [i, împreun` cu pompa cu consum
redus, realizeaz` economii importante de energie. Modelele instantanee sunt dotate cu un regulator de debit [i cu
doi senzori, astfel încât se ob]ine un confort ridicat de ap` cald` pentru consum: 3 stele *** conform standardului
EN 13203-1. Pentru instala]iile cu consum mare de ap` cald` sau cu consumatori simultani este disponibil` versiunea
“X”, care poate fi racordat` cu boilere de diferite capacit`]i.

DOMINUS. APLICA}IA PENTRU CONTROLUL
ONLINE AL CAZANULUI
VICTRIX MAIOR TT poate fi controlat de la distan]` prin
intermediul noii aplica]ii DOMINUS.
Aceast` aplica]ie simpl`, intuitiv`, permite controlul cazanului
[i afi[area modului de func]ionare pe tablet`, smartphone sau
laptop. Utilizând kitul op]ional Wi-Fi (cod 3.026273) instalat
înaintea modemului/routerului wireless (care nu este furnizat de
Immergas), pute]i comunica de oriunde cu placa electronic` a
cazanului.

PERFORMAN}E HIDRAULICE RIDICATE
Modulul de condensare este proiectat pentru a oferi spa]ii largi de circula]ie a apei,
care permit un debit ridicat [i o pierdere de sarcin` sc`zut`, ideale pentru integrarea \n
instala]ii vechi de înc`lzire. Aceasta implic` [i un risc redus de colmatare dac` sunt
prezente impurit`]i în apa din instala]ie.
Materialului utilizat - aliaj special din aluminiu-siliciu-magneziu - [i grosimile considerabile
de material ofer` o deosebit` rezisten]` la coroziune. Pinii tronconici din interiorul
modulului m`resc suprafa]a de schimb de c`ldur` asigurând o putere util` ridicat`.
Este important` men]inerea valorii pH-ului apei din instala]ia de înc`lzire între 6,5 [i 8,5
cu o duritate de 15 0F.

DOMENIU LARG DE MODULARE
Noua plac` electronic` reduce costurile de func]ionare datorit` performan]ei
ridicate chiar [i în cazul necesarului redus de energie, cum este cazul perioadelor
inter-sezoniere. Gra]ie domeniului amplu de modulare, \ntre 10%-100% din putere
pentru modelele de 35 kW [i \ntre 12%-100% din putere pentru cele de 28 kW,
eficien]a sezonier` este deosebit`.

POMP~ ELECTRONIC~ DE CLAS~ A
Pompa de circula]ie cu tura]ie variabil`, cu consum redus, ofer` economii mari
de energie în raport cu pompele tradi]ionale. Cele dou` sonde NTC, pe tur [i
pe retur, asigur` modularea continu` în func]ie de cerin]ele instala]iei, crescând
eficien]a sezonier`. Pompa poate s` func]ioneze într-unul din modurile: Δt constant,
sarcin` propor]ional` sau tura]ie constant`.

CONTROL ELECTRONIC
AL AMESTECULUI COMBUSTIBIL
Noua van` de gaz electronic` permite controlul raportului aer/gaz prin
intermediul unui electrod multifunc]ional pozi]ionat în interiorul camerei de
ardere; placa electronic` auto-adapteaz` parametrii arderii în cazul varia]iei
densit`]ii aerului sau a combustibilului. |n plus, nu este necesar` înlocuirea
duzei în cazul modific`rii tipului de gaz (metan sau GPL): cazanul este
furnizat cu un cod de produs unic [i este suficient un reglaj în software-ul
pl`cii electronice.

PERFORMAN}E RIDICATE
LA PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM

AVANTAJELE
APLICA}IEI DOMINUS








Navigare intuitiv` [i utilizare simpl` cu
ajutorul touchscreen-ului, smartphone-ului
sau tabletei.
Control de la distan]` cu acces direct la
set`rile principale ale sistemului, cum ar fi:
• Regimul de func]ionare
• Temperaturile de lucru în regim de
înc`lzire/ACM
• Temperatura ambient`
• Recep]ionarea mesajelor de avarie
• Resetarea cazanului
Accesibil de oriunde [i oricând
Instalare u[oar`
Acces de securitate criptat

Circuitul de ap` cald` de consum al versiunilor instantanee dispune de un
debitmetru [i dou` sonde pentru controlul temperaturii. Al`turi de acestea
este disponibil` func]ia BOOST, care presupune men]inerea centralei la o
temperatur` suficient de ridicat` pentru a putea furniza instantaneu ap`
cald` de consum în cazul unei cereri. Se asigur` în acest mod încadrarea
ambelor modele în categoria 3 *** sub aspectul confortului sanitar.
Modelul 35 X TT poate fi racordat la un boiler extern, disponibil într-o gam`
de modele cu capacit`]i între 80 [i 300 litri, în func]ie de cerin]ele instala]iei
de ap` cald` de consum. Sunt suficiente dou` conducte care racordeaz`
vana cu trei c`i (dotare standard în cazan) cu serpentina boilerului.

FUNC}IONAREA CU CAPTATOARE SOLARE
Echiparea centralei permite func]ionarea sa în combina]ie cu un sistem solar,
f`r` a necesita accesorii suplimentare. Pornirea centralei este gestionat` în
func]ie de temperatura de intrare a apei [i de întârzierea la aprindere setat`.

FUNC}IONAREA ÎN INSTALA}II DE ÎNC~LZIRE
DE JOAS~ TEMPERATUR~
Centrala MAIOR TT poate asigura înc`lzirea în instala]ii de joas` temperatur`
prin setarea temperaturii maxime de tur, f`r` a influen]a func]ionarea în regim
ACC. Placa electronic` a centralei are borne dedicate pentru conectarea
unui termostat de siguran]` de contact, reglabil.
3

DATE TEHNICE

VICTRIX
MAIOR 28 TT
1 ErP

VICTRIX
MAIOR 35 TT
1 ErP

VICTRIX
MAIOR 35 X TT
1 ErP

kW

25,5/3,1

37,0/3,9

37,0/3,9

kW

25,2/3,1

36,0/3,9

36,0/3,9

Putere util` max./min. regim înc`lzire (80/60°C)

kW

24,0/2,8

34,2/3,5

34,2/3,5

Putere util` max./min. regim ACM

kW

28,0/2,8

34,2/3,5

34,2/3,5

Eficien]` la 30% putere nominal` (80/60°C)

%

102.5

103.2

103.2

Eficien]` la putere nominal`/minim` (80/60°C)

%

96,6/97,2

97,9/96,8

97,9/96,8

Eficien]` la putere nominal`/minim` (50/30°C)

%

101,0/107,3

103,2/107,5

103,2/107,5

Eficien]` la putere nominal`/minim` (40/30°C)

%

102,3/108,1

106,0/107,6

106,0/107,6

Consum de gaz la Pmax./Pmin. cu metan (G20)

m3/h

3,08/0,30 acm
2,63/0,30 înc.

3,70/0,38

3,70/0,38

Emisii CO (cu gaz natural)

mg/kWh

29

24

24

Emisii NOx (cu gaz natural)

mg/kWh

25

26

26

Debit ACM în serviciu continuu (ΔT 30°C)

l/min

13.3

16.8

-

Debit minim circuit sanitar

l/min

1.5

1.5

-

Presiune dinamic` minim` circuit sanitar

bar

0.3

0.3

-

Presiune maxim` circuit sanitar

bar

10

10

-

Domeniu reglare temperatur` înc`lzire

°C

20 - 85

20 - 85

20 - 85

Domeniu reglare temperatur` ACM

°C

30 - 60

30 - 60

30 - 60

Presiune maxim` circuit înc`lzire

bar

3

3

3

Panou de comand` cu u[` basculant`

Capacitate vas expansiune circuit înc`lzire

litri

10

10

10

Sarcin` disponibil` ventilator (max./min.)

Pa

203/100

258/116

258/116

Nou modul de condensare cu circula]ie m`rit`

Grad de protec]ie electric`

IP

X5D

X5D

X5D

Greutate central` plin`/goal`

kg

33,9/32,0

35,8/33,4

35,8/33,4

Centrale murale cu condensare,
cu preparare instantanee a apei calde de consum
sau numai pentru înc`lzire

CARACTERISTICI PRINCIPALE
Disponibile în versiuni combi de 28 [i 35 kW
[i versiune numai înc`lzire de 35 kW

Domeniu de modulare a puterii
între 10% [i 100%
Auto-adaptare la tipul de gaz prin intermediul
parametrilor pl`cii electronice;
cod de produs unic

Putere util` max./min. regim înc`lzire (50/30°C)

Dimensiuni [i racorduri

VICTRIX MAIOR 28/35 TT 1 E r P

VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ErP
115

Pomp` electronic`
cu consum redus de energie

A

B

Sonde NTC pentru tur [i retur - standard
Kit tuburi separate Ø 80/80
(op]ional pentru trasee lungi)

Func]ie BOOST
Posibilitate de func]ionare cu captatoare solare
Posibilitate de func]ionare în instala]ii de joas`
temperatur`

75

35 T T

Prietenos cu mediul – emisii reduse
de NOx (clasa 5)

Putere util` max./min. regim înc`lzire (40/30°C)

A

By-pass reglabil
Protec]ie standard anti-înghe] pân` la -5o C
(op]ional pân` la -15o C)
Pozi]ii nemodificate ale racordurilor
fa]` de modelele anterioare

Kit coaxial orizontal Ø 60/100

Legend`

Racorduri hidraulice VICTRIX 28/35 TT
Gaz

ACM

Instala]ie înc`lzire

G

AC

AF

R

M

3/4”

½”

½”

3/4”

3/4”

Racorduri hidraulice VICTRIX 35 X TT
Gaz

ACM

Instala]ie înc`lzire

G

RR

MU-RU*

R

M

3/4”

½”

3/4”

3/4”

3/4”

* numai în cazul racord`rii unui boiler extern

V
G
AC
AF
RU
MU
RR
SC
ACV
R
M
A
B

Conexiune electric`
Alimentare gaz
Ie[ire ap` cald` de consum
Intrare ap` rece de consum
Retur serpentin` boiler (op]ional)
Tur serpentin` boiler (op]ional)
Înc`rcare instala]ie înc`lzire
Evacuare condensat (Ø min. 13 mm)
Intrare ap` cald` de la vana solar`
Retur circuit înc`lzire
Tur circuit înc`lzire
Evacuare fum / Admisie aer
Admisie aer

185

28 T T

Unitate
de m`sur`

115

VICTRIX MAIOR 28 - 35 T T/35 X T T

Date tehnice

A

Kit coaxial orizontal Ø 80/125
(op]ional pentru trasee lungi)
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REGLAREA CLIMATIC~

DATE TEHNICE

REGLAREA CLIMATIC~
Conectarea modelelor din gama VICTRIX MAIOR TT cu un dispozitiv pentru reglare climatic` constituie o investi]ie
excelent` deoarece se îmbun`t`]e[te eficien]a energetic` sezonier` a sistemului de înc`lzire. Pentru fiecare dintre
urm`toarele dispozitive de reglare climatic` este indicat` o clas`, care ofer` valoarea procentual` de cre[tere a eficien]ei.

POMP~ ELECTRONIC~ CLASA a, CONSUM REDUS

Tip

Cod

carv2 (Comand` la distan]` modulant`)

Termostat modulant cu control de la distan]` al cazanului;
include func]ii speciale, cum ar fi setarea temperaturii
anti-înghe] [i func]ia anti-legionella (numai la cazanele cu
boiler pentru ACC)
Clasa de produs V* sau VI
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 3% sau 4%

3.021395
Dimensiuni (H x L x A)
mm 103 x 142 x 31

CRONO 7

Legend`
Sarcin` disponibil` pentru înc`lzire cu by-pass închis

Cronotermostat s`pt`mânal digital
Clasa de produs IV* sau VII
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 2% sau 3,5%

Sarcin` disponibil` pentru înc`lzire cu by-pass deschis

carv2 WIRELESS (Comand` la distan]` modulant`)

Putere consumat` cu by-pass închis
Putere consumat` cu by-pass deschis

3.021622

Termostat modulant wireless cu control de la distan]`
al cazanului; include func]ii speciale, cum ar fi setarea
temperaturii anti-înghe] [i func]ia anti-legionella
(numai la cazanele cu boiler pentru ACC)
Clasa de produs V* sau VI
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 3% sau 4%

Dimensiuni (H x L x A)
mm 103 x 142 x 31

CRONO 7 WIRELESS

Dimensiuni (H x L x A)
mm 82 x 105 x 26

Cronotermostat s`pt`mânal digital wireless
Clasa de produs IV* sau VII
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 2% sau 3,5%

3.021623

3.021624

MINI CRD (Mini comand` la distan]` digital`)

INFORMA}II DESPRE PRODUS (CONFORM REGULAMENTULUI 811/2013)
În acord cu Directiva ELD eticheta fiec`rui cazan con]ine informa]ii pentru a permite clien]ilor s` evalueze produsele.
Etichetele sunt prezentate atât în documenta]ia care înso]e[te produsele, cât [i pe site-ul web immergas.com,
pe pagina fiec`rui produs.

VICTRIX MAIOR 28 TT
1 ErP

VICTRIX MAIOR 35 TT
1 ErP

VICTRIX MAIOR 35 X TT
1 ErP

Termostat modulant compact
Not`: poate fi conectat numai în instala]ii cu o singur` zon`
[i f`r` sond` pentru exterior sau kit de interfa]` DOMINUS
Clasa de produs V* sau VI
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 3% sau 4%
Asigur` func]ionarea cazanului la o temperatur` variabil`
în func]ie de condi]iile climatice
Clasa de produs II*, VI sau VII
Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 2%, 4% sau 3,5%

Pentru cl`dirile echipate cu re]ea telefonic`.
Compatibil` cu toate modelele, excep]ie MINI CRD.

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A

48 dB

Dimensiuni (H x L x A)
mm 85 x 85 x 31

3.013305

XXL

A

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

24
kW

3.014083

Victrix Maior 35 X TT 1 ErP

Victrix Maior 35 TT 1 ErP

XL

3.020167

SOND~ PENTRU EXTERIOR

COMAND~ TELEFONIC~ RE}EA FIX~
Victrix Maior 28 TT 1 ErP

Dimensiuni (H x L x A)
mm 80 x 80 x 23

A
B
C
D
E
F
G

A

34
54 dB

kW

A

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

54 dB

A

34
kW

COMAND~ TELEFONIC~ gsm

Pentru cl`dirile echipate cu re]ea telefonic`.
Compatibil` cu toate modelele, excep]ie MINI CRD.

Dimensiuni (H x L x A)
mm 198 x 78 x 30,5

3.017182

KIT PLAC~ GESTIUNE
INSTALA}II CU ZONE

3.011668

KIT termostat DE SIGURAN}~

3.019229

Cutie de control pentru pompe [i zone.
(maximum trei)

Pentru zone de \nc`lzire joas` temperatur`

KIT PLAC~ INTERFA}~ DOMINUS
Pentru comanda de la distan]` a cazanelor
cu aplica]ia DOMINUS APP

3.026273

* Clasa dispozitivului cu setarea de fabric`
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ACCESORII OP}IONALE

ACCESORII OP}IONALE
În cadrul variatei game de accesorii op]ionale Immergas sunt [i accesorii pentru instalarea VICTRIX MAIOR TT. Utilizarea
kiturilor originale îmbun`t`]e[te calitatea [i fiabilitatea produselor.

Kit filtru magnetic cicloidal
(cod 3.024176)
Filtrul conecteaz` a[a numitul “efect cicloidal” (îndep`rtarea impurit`]ilor prin
mi[carea circular` a apei) cu cel magnetic. Acest fapt este posibil datorit`
unei tije situate în pozi]ie central` care con]ine magne]i permanen]i [i care
re]ine particulele feroase din ap`. U[or de inspectat [i cur`]at deoarece nu
este necesar` golirea instala]iei.

Kit protectie anti-înghe]
(cod 3.017324)
Rezisten]` electric` pentru extinderea protec]iei centralei pân` la -15°C

Distribuitoare pentru instala]ii
multi-zone - DIM
(5 tipuri)
VICTRIX MAIOR TT este compatibil cu întreaga gam` DIM.
În func]ie de configura]ia instala]iei aceste accesorii asigur` distribu]ia agentului
termic pe maxim trei zone de înc`lzire (definite ca regim de temperatur`) [i
gestionarea regimului de temperatur` cu ajutorul termostatelor de ambient
dedicate.
Tip

Descriere

Cod

Kit DIM baz` ErP

Pentru 1 zon` de înalt` temperatur`

3.025606

Kit DIM 2 zone AT ErP

Pentru 2 zone de înalt` temperatur`

3.025607

Kit DIM 3 zone AT ErP

Pentru 3 zone de înalt` temperatur`

3.025608

Kit DIM A-BT ErP

Pentru 1 zon` de înalt` temp. [i 1 zon` de joas` temp.

3.025609

Kit DIM A-2BT ErP

Pentru 1 zon` de înalt` temp. [i 2 zone de joas` temp.

3.025610

Urm`ri]i-ne pe

Immergas Italia
immergas.com

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
Immergas Romania SRL l Bd. Unirii nr. 80, Bloc J1, Mezanin
Sector 3, Bucure[ti
Telefon: +4 021 - 326.81.78 / +4 021 - 326.81.79
Fax: +4 021 - 326.81.80
E-mail: office_ro@immergas.com

www.immergas.ro

COMPANIE CERTIFICAT~
UNI EN ISO 9001:2008

Design, manufacture and post-sale
assistance of gas boilers, gas water
heaters and related accessories

