Date tehnice

Unitate
de m`sur`

VICTRIX
26 2 I

VICTRIX X
24 2 I

VICTRIX X
12 2 I

Cod

GN
GPL

3.022108
3.021108GPL

3.022109
3.022109GPL

3.022110
3.022110GPL

0694BR0988

0694BR0988

0694BR0988

26,7

26,7*

12,3*

Debit caloric nominal (regim ap` cald` de consum)

kW

Debit caloric nominal (regim înc`lzire)

kW

24,1

24,1

12,3

Debit caloric minim

kW

3,2

3,2

2,0

Putere util` nominal` (regim ap` cald` de consum)

kW

26,0

26,0*

12,0*

Putere util` nominal` (regim înc`lzire)

kW

23,6

23,6

12,0

Putere util` minim`

kW

3,0

3,0

1,9

Eficien]` la 100% putere nominal` (80/60 °C)

%

97,8

97,8

97,7

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

%

102,1

102,1

100,4

Eficien]` la 100% putere nominal` (40/30 °C)

%

108,1

108,1

107,0

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

%

107,7

107,7

107,9

Emisii CO (cu gaz natural)

mg/kWh

15

15

6

Emisii NOx (cu gaz natural)

mg/kWh

36

36

19

Debit ACC în serviciu continuu (∆T 30°C)

I/min

13,54

-

-

Presiune maxim` circuit sanitar

bar

10

-

-

Domeniu reglare înc`lzire

°C

20 - 85

20 - 85

20 - 85

Presiune maxim` circuit înc`lzire

bar

3

3

3

Capacitate vas expansiune circuit înc`lzire

litri

8

8

8

Sarcin` disponibil` ventilator (max/min)

Pa

134/31

134/31

110/6

Grad de protec]ie electric`

IP

X4D

X4D

X4D

Greutate central` plin`

kg

42,4

41,0

39,5

Gaz

Comand` la distan]` modulant` CARV2

3.021395

Comand` la distan]` Mini CRD (Comando Remoto Digitale)

3.020167

Comand` telefonic` re]ea fix`

3.013305

Comand` telefonic` re]ea GSM

3.017182

Sond` temperatur` extern`

3.014083

Kit sond` intrare solar (pentru versiune combi)

3.021452

Kit racordare boiler extern (pentru versiuni X)

3.022193

Disjunctoare pentru instala]ii multi-zone DIM

toate versiunile

G

AC

AF

R

M

3/4“

1/2“

1/2“

3/4“

3/4“

Racorduri hidraulice VICTRIX X 12/24
Gaz

Circuit ACC

7.14

70

7.14

60

6.12

60

6.12

50

5.10

50

5.10

40

4.08

40

4.08

30

3.06

30

3.06

20

2.04

20

2.04

10

1.02

10

1.02

0
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Circuit \nc`lzire

G

RR

MU-RU*

M-R

3/4“

1/2“

1/2“

3/4“

* numai pentru cazul conect`rii unui boiler prin kit op]ional

A

70

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

Circuit \nc`lzire

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

75

Cod

Circuit ACC

115

Accesorii op]ionale

200

Legend`

Racorduri hidraulice VICTRIX 26

* Disponibil în cazul racord`rii cu un boiler separat

0

VICTRIX X 12/24

VICTRIX 26

100

Certificat CE

0

CONDENSARE

DATE TEHNICE

B

A

Pe parcursul duratei de via]` a produselor performan]ele sunt influen]ate de factori externi, ca de
exemplu duritatea apei de alimentare, agen]ii atmosferici, depunerile din instala]ie, etc. Datele declarate
se refer` la produse noi, corect instalate [i utilizate conform normelor în vigoare.
N.B. Se recomand` efectuarea unor revizii anuale.
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0
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Sarcin` hidraulic` disponibil` în instala]ie:
la tura]ie maxim` cu by-pass închis
la tura]ie maxim` cu by-pass deschis
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DATE TEHNICE

GAMA VICTRIX

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

CONFORT {I TEHNOLOGIE

AVANTAJE

FLEXIBILITATE MAXIM~ DE INSTALARE

Gama VICTRIX
Centrale murale cu condensare, cu camer` de ardere etan[` [i tiraj for]at,
în versiuni cu preparare instantanee a apei calde de consum sau numai pentru
înc`lzire (X)
AVANTAJELE CONDENS~RII

EVOLU}IA GAMEI

NOUA ELECTRONIC~

Tehnologia condens`rii ofer` mari
reduceri ale costurilor de exploatare
atât pentru instala]iile de înc`lzire noi
cât [i în cazul înlocuirii centralei într-o
instala]ie existent`. Economii
suplimentare pot fi ob]inute utilizând
compensarea climatic`, ce poate fi
realizat` prin conectarea sondei de
temperatur` extern` [i a comenzii la
distan]` CARV2 (Comando Amico
Remoto) cu func]ie de termostat
modulant de ambient.
Gama VICTRIX asigur` emisii
poluante reduse de monoxid de
carbon (CO) [i oxizi de azot (NOx),
îndeplinind criteriile de încadrare în
clasa 5, cea mai ecologic` în
conformitate cu standardele europene
UNI EN 297 [i UNI EN 497.

Compactitate, estetic`, u[urin]` în
instalare [i utilizare, eficien]` [i
caracter ecologic au fost obiectivele
Immergas în proiectarea noii game
VICTRIX, pentru a r`spunde la cerin]ele
unei pie]e tot mai exigente. Gama
este compus` din urm`toarele
modele:
• VICTRIX 26 - versiune combi, cu
schimb`tor de c`ldur` cu pl`ci
pentru prepararea instantanee a
apei calde de consum;
• VICTRIX X 12/24 - versiuni numai
pentru înc`lzire, care pentru
prepararea apei calde de consum
pot fi combinate cu un boiler extern
utilizând un kit op]ional dedicat.

Dezvoltarea constant` a instala]iilor [i
cerin]a tot mai frecvent` de integrare
a centralei cu sisteme ce utilizeaz`
energii alternative, precum energia
termic` solar`, au stimulat Immergas
în proiectarea electronicii pentru noua
gam` VICTRIX.
Aceste produse sunt predispuse prin
echipare pentru multiple aplica]ii:
• pot fi conectate cu noua comand`
la distan]` modulant` (CARV2) [i cu
sonda de temperatur` extern`;
• sunt compatibile cu gama de
accesorii DIM (disjunctoare pentru
instala]ii multi-zone);
• pot fi integrate cu sisteme termice
solare.

Datorit` dimensiunilor extrem de compacte (doar 25 cm adâncime), gama VICTRIX este u[or instalabil` în orice
înc`pere. Poate fi perfect intergrat` în mobilierul de buc`t`rie sau în baie gra]ie gradului ridicat de protec]ie electric`.
Centralele sunt prev`zute cu protec]ie anti-înghe] pân` la -5°C standard (pân` la -15°C cu ajutorul unui kit op]ional
anti-înghe]).
Pentru simplificarea instal`rii, noua gam` VICTRIX p`streaz` nemodificat` geometria racordurilor hidraulice [i a
tubulaturii de admisie/evacuare aer/fum fa]` de genera]ia anterioar`. Aceasta asigur` maxim` facilitate în cazul
înlocuirii unei centrale vechi. Greutatea redus` permite o manevrare u[oar` pe durata instal`rii, cu consecin]a
economiei de timp [i energie.

VICTRIX / VICTRIX X
Centrale murale cu condensare, cu camer` de ardere etan[` [i tiraj for]at,
în versiuni cu preparare instantanee a apei calde de consum
sau numai pentru înc`lzire (X)

CARACTERISTICI
GENERALE
Disponibile în versiune instantanee
de 26 kW [i versiuni numai pentru
înc`lzire de 12 sau 24 kW
Dimensiuni compacte
(doar 25 cm adâncime)
Domeniu de modulare a puterii
între 12% [i 100%
Eficien]` ridicat` [i emisii poluante
reduse datorate tehnologiei condens`rii
By-pass reglabil
Racordabile cu boiler de acumulare
extern prin kit op]ional (versiuni X)
Compatibile cu CAR, DIM
[i sond` extern`
Integrabile cu sisteme solare Immergas

LARG DOMENIU
DE MODULARE

VERSIUNEA X

INTEGRABILITATEA
CU SISTEME SOLARE

Chiar în perioadele inter-sezoniere,
când consumul de energie este redus,
eficien]a ridicat` [i cheltuielile de
exploatare reduse se men]in, datorit`
domeniului larg de modulare al
centralei (între 12% [i 100% din
puterea nominal`; puterea minim`
livrat` de modelul VICTRIX X 12 este
de numai 1,9 kW). Economii
suplimentare pot fi ob]inute prin
compensarea climatic`, accesibil`
prin conectarea sondei de temperatur`
extern` [i a comenzii la distan]`
modulante CARV2.

Versiunile numai pentru înc`lzire
(VICTRIX X 12 [i VICTRIX X 24) pot
produce ap` cald` de consum dac`
sunt conectate cu un boiler extern,
utilizând kitul op]ional dedicat (cod
3.022193). Acest kit con]ine motorul
electric necesar ac]ion`rii vanei cu
trei c`i (partea hidraulic` a acesteia
este integrat` în central`) [i o
serie de componente hidraulice de
leg`tur`. Boilerele de acumulare din
oferta Immergas acoper` gama de
capacit`]i de la 80 la 300 litri, pentru
a satisface orice exigen]e privitoare
la consumul de ap` cald` menajer`.

Centralele VICTRIX pot fi combinate
cu sisteme termice solare. Integrarea
se poate face în moduri diferite
în func]ie de modelul de central`
utilizat: prin înc`lzirea apei livrate de
boilerul de acumulare solar (pentru
versiunea VICTRIX 26) sau prin
înc`lzirea direct` a boilerului solar
(pentru versiunile VICTRIX X 12 [i
VICTRIX X 24), utilizând kitul op]ional
dedicat cod 3.022193. Modelul cu
produc]ie instantanee VICTRIX 26
este prev`zut cu o func]ie solar`,
care asigur` o întârziere a aprinderii
pentru a optimiza folosirea apei
furnizate de boilerul solar. Activarea
acestei func]ii presupune utilizarea
kitului op]ional cu sond` de intrare
solar cod 3.021452

Tubulaturi aer/fum Seria Verde

