
HERCULES CONDENSING
Hercules Condensing 32 3 ErP

Hercules Condensing ABT 32 3 ErP
Yer tipi tam yoğuşmalı boylerli premix kombi

32 kW gücünde hermetik

Paslanmaz çelik eşanjörlü

IMMERGAS patentli 120 litre çift serpantinli
paslanmaz çelik boylerli,

Hazır güneş enerjisi bağlantılı

Radyatörlü ve yerden ısıtma için çift zonlu (ABT) 

ErP - Eco Design Kritelerine Uygun

yil
GARANTI

HERCULES
KOMBİLERDE

XL A

KOMBİ - KAZAN - ISI POMPASI

Kesintisiz Sıcak Su Konforu!
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IMMERGAS, ısıtma teknolojisinin geldiği son nokta olan ErP – Eko Tasarım ve ELD 
direktiflerine uygun üretilmiş, 20 kW’ tan 900 kW kapasiteye ulaşan yoğuşmalı 
ürün gamı ile şimdi daha çevreci ve daha verimli.

Yeni Avrupa Birliği direktifleri olan;
ErP – Eco Design “Enerji İlgili Ürünler Direktifi” (2009/125 / EC)
ELD - “Enerji Etiketleme Direktifi” (2010/30/EC)  

Ağustos 2015’ te Avrupa da yürürlüğe girmiş olup, tüm enerji tüketen cihazlarda; 
çok hassas tasarım kurallarını, ekolojik uyumlu (çevre ile uyumlu) ürünlerin 
imalatını, düşük enerji tüketimini, yüksek sezonluk verim değerlerini, düşük baca 
gazı emisyonlarını ve beyaz eşyalardaki gibi kolay anlaşılır bir renkli “enerji etiketi 
“ kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Amaç 2020 yılına kadar ünlü 20-20-20’ye ulaşmaktır.

• ENERJİ KULLANAN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİ %20 ARTIRMAK
• YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI %20 ARTIRMAK
• ATMOSFERDEKİ (CO2) KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU %20 AZALTMAK

ERP- EKO TASARIM (Eco Design)

Eko - tasarım; bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak tüm 
aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir 
yaklaşımdır. Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, sınırlı kaynakların en etkin 
şekilde kullanılması ve korunmasını, geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar. 
ErP/Eko-tasarım kriterleri, üreticilerin ürettikleri ürünlerinin enerji tüketimlerini 
azaltmalarını gerektirir.

ELD (Energy Labelling Directive)
Avrupa Birliği’nin yeni enerji etiketleme sistemi, tüketicinin her bir ürünün 
çevresel uyumluluk seviyesini bir bakışta görebilmesi için yeni enerji etiketleme 
sistemini zorunlu kılmıştır.
Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her ürünün ErP Direktifine göre bir 
etikete sahip olmasını vurgulayarak, yalnızca enerji verimlilik sınıfının değil aynı 
zamanda gürültü seviyesi ve güç tüketimi gibi diğer performans faktörlerinin de 
yazılmasını gerekli kılar.

ErP Kriterlerine Biz Hazırız!

HERŞEY ETİKETTE!

YOĞUŞMA TEORİSİ
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HERCULES CONDENSING 32 ErP
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IMMERGAS YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?
Immergas Yoğuşmalı Kombiler; özel tasarlanmış ısı eşanjörü sayesinde, yanma 
sonucu ortaya çıkan ve konvansiyonel kombilerde kullanılmadan bacadan 
dışarıya atılan atık gaz içerisindeki yüksek sıcaklıktaki su buharını daha soğuk 
olan tesisat dönüş suyu ile karşılaştırır. Buhar halinde bulunan su sıvı hale 
dönüşürken içindeki gizli ısı emilir ve tesisat suyuna aktarılır. Çok yüksek verim 
ve tasarruf sağlanmış olur.
  
PREMIX BRÜLÖRLÜ (ÖN KARIŞIMLI) YANMA SİSTEMİ NEDİR?
Immergas Premix brülörlü yanma sistemi; modülasyonlu fan ve özel tasarımlı 
brülör sayesinde yanma havası ve gaz en ideal oranlarda önceden karıştırılarak 
yanma odasına gönderilir. En ideal yanma sonucunda yakıtın tamamı yakılır. 
Yüksek yanma verimine, düşük baca gazı emisyon değerlerine ulaşılır. 
Konvansiyonel kombilere oranla İmmergas yoğuşmalı kombiler yüksek sıcaklıkla 
çalışan sistemlerde dahi (80 / 60 °C) premix (ön karışım) özelliğinden dolayı 
yanma verimi hiç bozulmadan % 98’e varan yüksek verimlere ulaşır. Yoğuşma 
yapmasa bile eski kombilere oranla %6 ila %10 arasında yakıt tasarrufunu 
garanti eder. Yoğuşma özelliğinin de devreye girmesi ile tüm ısıtma sezonunda % 
108-%109’a varan yüksek verimli ve tasarruflu bir işletim sağlanır.
Immergas Yoğuşmalı Kombiler; ideal karışımlı –premix- tam yanma özelliği 
nedeniyle küçük büyük tüm tesisat tiplerinde ve cihaz dönüşümlerinde 
rahatlıkla kullanılabilir. 
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IMMERGAS, müşterilerin yaşamlarında evin önemini 
bilir ve 50 yılı aşan ev tipi ısıtma cihazlarındaki 

tasarım ve üretim deneyimiyle, her zaman 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ideal 

ürünleri sunar.
Bol sıcak su ve konfor talebi, 120 litre paslanmaz 

çelik boylerli yeni  bir  ürün  grubu  HERCULES  
Condensing’in  doğmasına sebep olmuştur.

KESİNTİSİZ SICAK SU KONFORU!

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLERHERCULES CONDENSING ErP

Yeni AB normları ErP Eko Dizayn kriterlerine uygun

Uzun ömürlü paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörü

6,9 kW’dan 32 kW’a kadar modülasyonlu çalışma gücü

Yoğuşma teknolojisi sayesinde 400c gidiş-  300c dönüş suyu 
sıcaklıklarında % 107,3’e ulaşan faydalı verim ve düşük atık gaz 
emisyonları

IMMERGAS patentli, 120 litre kapasiteli, çift serpantinli paslanmaz 
çelik boylerli, hijyenik 3 yıldızlı sıcak kullanım suyu sistemi 

Aydınlatmalı şık ve geniş LCD ekranlı kullanıcı dostu kumanda paneli 

Modülasyonlu pompa sayesinde düşük elektrik tüketimi

Elektronik kart ile tam uyumlu program saatli  ve oda termostatlı 
kumandalar (Super Amico CAR ,  Amico CAR, CAR Universal, TYBOX, 
Radio TYBOX) ve  Dış Hava Sıcaklık Sensörü sayesinde optimum 
sezon verimi ile yüksek konfor (Opsiyonel)

Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile kullanım sayesinde otomatik kalorifer 
suyu sıcaklık ayarı (Opsiyonel)

Radyatörlü veya yerden ısıtma sistemleri ile kullanım fonksiyonu

DIMV2 kitleri, ayrıca cihaz içerisine takılabilen 3 yollu vana ve 
pompa kitleri ile birden fazla kalorifer devrelerini ayrı sıcaklıklarda 
çalıştırabilme özelliği (Opsiyonel)

Sıcak kullanım suyu üretimi için Güneş enerji sistemleri ile 
entegrasyona hazır bağlantılar

Yeşil baca sistemleri ile uzun baca mesafeleri (Tek dirsekle 13 m’ye 
kadar yatay, 14,4 m’ye kadar dikey mesafe)

IMMERGAS
PATENTLİ
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Dizayn ve Fonksiyonellik
Modern ve zarif çizgisi ile öne çıkan HERCULES Condensing; Tasarım, teknoloji ve 
pratikliğin mükemmel birleşimidir.
Geniş, aydınlatmalı sıvı kristal (LCD) ekranı; sıcaklık ayarları, çalışma modları ve arıza 
/uyarı gibi tüm bilgilerin kolayca okunmasını sağlar. 
Gelişmiş elektroniği sayesinde, istenilen sıcaklıkları ve yaz/kış konumlarının 
seçilmesini yan düğmeler ve dokunmatik tuşlarla sezgisel olarak kolay ve hızla 
yapılmasını sağlar. 
Bu teknoloji, çalışma saatleri, ateşleme sayısı, enerji tasarruf modu ve dış hava 
sıcaklığının en düşük ve en yüksek sıcaklıkları gibi diğer farklı opsiyon ayarlarının da 
görüntülenmesine izin verir.

KONFOR HER ANINIZDA!
Sıhhi konfor açısından HERCULES  Condensing kombi bu konuda ödün vermeyen bir seçenektir. 
120 litrelik paslanmaz çelik depolama tankı ile adeta tükenmeyen bir sıhhi sıcak su rezervi her zaman istenilen sıcaklıktave debide 
kullanıma hazırdır.
Daha fazla miktarda su talebi veya hidromasajlı küvet ile kullanılması durumunda bile konforu garanti eder.  
Güneş enerjisi ile ısıtma yapan panellere bağlantı olanağı veren boylerin özel yapısı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını 
sağlayarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunur.

Süper Amico Car
Kod: 3.016577 
Oda Termostatı,
Modülasyonlu, 
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

Amico Car V2
Kod: 3.021395   
Oda Termostatı, 
Modülasyonlu, 
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

Dış Hava Sensörü 
Kod: 3.014083    
Cihazın dış hava sıcaklığına göre 
çalışmasını sağlar.

 RADIO TYBOX
Kod: 4.000137 
Oda Termostatı, 
Haftalık programlı
On-Off, kablosuz,
Işıklı ekranlı

TYBOX 117
Kod: 4.000117  
Oda Termostatı
Haftalık programlı, 
On-Off, kablolu,
Işıklı ekranlı 

Röle Kartı Kiti 
Kod: 3.015350   
İlave pompa ve 2 yollu vanalı zonları 
yönetmek için ullanılır.

32ErP için
KOD:3.025485   
2. ve 3. yüksek sıcaklık zonu için 
2 pompalı kit

32ErP için
Kod: 3.025484   

2.yüksek sıcaklık zonu için pompa kiti

Kod: 3.019998

Solar paneli 2. serpantine  bağlamak 
için boru kiti

32ErP için
KOD:3.025487   
2. ve 3. düşük sıcaklık zonu için 2 
adet 3 yollu vana + pompalı kit

Kod: 3.025483    32ErP
Kod: 3.025486    32 ABT

2. düşük sıcaklık zonu için 3 yollu vana 
+ pompalı kit

Re-Sirkülasyon kiti
Kod: 3.020001
Pompa ve boruları dahil

   

DAHA FAZLA KONFOR VE TASSARUF İÇİN OPSİYONEL AKSESUARLAR
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RA3 - Bölge 3 Yüksek sıcaklık sistem dönüş hattı G 3/4” (opsiyonel)
MA3 - Bölge 3 Yüksek sıcaklık sistem gidiş hattı G 3/4” (opsiyonel)
RA2 - Bölge 2  Yüksek sıcaklık sistem dönüş hattı G 3/4” (opsiyonel)
MA2 - Bölge 2 Yüksek sıcaklık sistem gidiş hattı G 3/4” (opsiyonel)
RB2 - Bölge 2 Düşük sıcaklık sistemi dönüş hattı G 1” (opsiyonel)
MB2 - Bölge 2 Düşük sıcaklık sistemi gidiş hattı G 1” (opsiyonel)
RB1 - Bölge 1 Düşük sıcaklık sistemi dönüş hattı G 1” (opsiyonel, ABT için standart)
MB1 - Bölge 1 Düşük sıcaklık sistemi gidiş hattı G 1" (opsiyonel, ABT için standart) 
RA1 - Bölge 1 Yüksek sıcaklık sistemi dönüş hattı G 3/4" (opsiyonel)
MA1 - Bölge 1 Yüksek sıcaklık sşstemi gidiş hattı G 3/4" (opsiyonel)
G - Gaz besleme hattı G 1/2"
AC - Sıcak kullanım suyu çıkış hattı G 3/4"
AF - Şehir şebeke (soğuk kullanım) suyu giriş hattı G 3/4"
RC - Resirkülasyon G 1/2" (opsiyonel)
RP - Solar panellerin dönüş hattı G 3/4" (opsiyonel)
MP - Solar panellerin gidiş hattı G 3/4" (opsiyonel)
SC - Yoğuşma suyu çıkış hattı (minimum iç çapı Ф 13 mm
A - Atık gaz çıkış / taze hava giriş ekseni (hermetik bağlantı)
B - Taze hava giriş ekseni (ayrık bağlantı)
Not: Montaj için cihazın sağ tarafından min. 30cm boşluk bırakılmalıdır

1 - Yoğuşma eşanjörü (Paslanmaz çelik)
2 - 120 litre paslanmaz çelik boyler 
3 - Kombi sirkülasyon pompası
4 - Yüksek sıcaklık zonu sirkülasyon pompası
5 - Hidrolik manifold 
6 - Resirkülasyon pompası (opsiyonel)    

A - Çalışma alanı  
B- Yük kayıpları

AÇIKLAMALAR

Boyutlar ve BağlantılarHERCULES CONDENSING ErP

ZON BAĞLANTI DETAYLARI
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Açıklama Birim
Hercules
Condensing
32 3 E

Hercules
Condensing
ABT 32 3 E

Ürün Kodu 3.025493 3.025494

Kalorifer devresi maksimum ısıl güç (faydalı) kW (kcal/h) 32,0 (27520)

Kalorifer devresi minimum ısıl güç (faydalı) kW (kcal/h) 6,9 (5934)

80/60 0C işletmede ısıl verim ( maksimum/Minimum) % 96,9 / 94,5

50/30 0C işletmede ısıl verim ( maksimum/Minimum) % 104,7 / 105,8

40/30 0C işletmede ısıl verim ( maksimum/Minimum) % 107,3 / 107,3

Kalorifer devresi işletme basıncı bar 3

Kalorifer devresi max. işletme sıcaklığı 0C 90

Ayarlanabilir maksimum kalorifer devresi sıcaklığı 0C 25 - 85

Kalorifer devresi genleşme deposu hacmi l 12

Kalorifer devresi genleşme deposu ön-dolum basıncı bar 1

Sıcak kullanım suyu devresi genleşme deposu hacmi l 5

Sıcak kullanım suyu devresi genleşme deposu ön-dolum basıncı l 3,5

Sıcak kullanım suyu üretiminde Maksimum güç kW (kcal/h) 32,0 (27520)

Ayarlanabilir sıcak kullanım suyu sıcaklığı 0C 20-60

Sıcak kullanım suyu devresi debisi limitör ile 2 bar basınçta l/dk 29,2

Sıcak kullanım suyu devresi min. basıncı (dinamik) bar 0,3

Sıcak kullanım suyu devresi max. çalışma basıncı bar 8

EN 625’e göre debi (ΔT 30°C) aralıklı çalışmada l/dk 24,3

Sürekli akışta sıcak kullanım suyu debisi (ΔT 30°C) l/dk 16

EN 13203-1 uyarınca kullanım suyu verim sınıflandırması ***

Kombi boş ağırlığı kg 127,9 130,1

Elektrik şebekesi bağlantısı V/Hz 230/50

Çektiği elektrik akımı A 0,9 1,16

Elektrik gücü W 130 168

Pompanın çektiği güç - kombi W 57,7

Zon pompasının çektiği güç W 37,3 2 x 37,3

Fanın çektiği güç W 26,4

Elektriksel koruma sınıfı IPX5D

Maksimum atık gaz sıcaklığı 0C 75

NOx sınıfı 5

NOx ağırlıklı mg/kWh 52

CO ağırlıklı mg/kWh 17

Cihaz baca bağlantı tipleri C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / C83 / C93 / C93x / C93p 
/  B23p / B33   / B53p

Gaz kategorisi H2H3B/P
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YATAY BACA UYGULAMASI

DİKEY BACA UYGULAMASI

1- Baca contası 
2-60/100 koaksiyal dirsek 
3- 60/100 menfezli baca 4- İç conta 5- Dış conta

1- Baca contası 
2-Dikey adaptör 
3- İç conta 
4- Alüminyum plaka 
5- 60/100 komple baca
6- Açılı çatı adaptörü
7- Dış conta

80/125 baca uygulamalarında yatay ve dikeyde 32 metre mesafeye kadar çıkılabilir.

Teknik veriler    

IMMERGAS ISITMA  SİSTEMLERİ A.Ş.
Adil Mah. Enes Sk. No:4,  34935 Sultanbeyli - İstanbul
444 88 22    www.immergas.com.tr 

YETKİLİ BAYİ

Immergas Turkiye
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