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Bol Sıcak Su ve Tasarruf!
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Victrix ZEUS 
Victrix ZEUS 26 2 ErP

Victrix ZEUS Superior 32 2 ErP

Duvar tipi tam yoğuşmalı 
Paslanmaz çelik boylerli kombiler

26 / 32 kW gücünde 2 ayrı model
Paslanmaz çelik eşanjör

IMMERGAS patentli paslanmaz çelik boyler
Modülasyonlu düşük tüketimli pompa
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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
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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GENEL ÖZELLİKLERVictrix ZEUS Superior 32 2 ErP
Paslanmaz Çelik Eşanjörlü ve 54 Litre Paslanmaz Çelik Boylerli Yoğuşmalı Kombi

192 litre

SICAK SU KONFORU 
HER ANINIZDA!
Sıhhi sıcak  su konforu açısından 
bakıldığında Victrix ZEUS kombiler  en 
üideal seçenektir.  

45 ve 54 litrelik paslanmaz çelik boyler 
seçenekleri ile sıhhi sıcak su rezervi 
her zaman istenilen sıcaklıkta ve 
debide kullanıma hazırdır.

Daha fazla miktarda su talebi veya 
hidromasajlı küvet ile kullanılması 
durumunda bile konforu garanti eder.  

Dizayn ve Fonksiyonellik
Modern ve zarif çizgisi ile öne çıkan Victrix 
ZEUS Superior; 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 kolay ve 
hızla yapılmasını sağlar. 
Gelişmiş kontrol teknolojisi,  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.

Yeni göz alıcı dizayn
  
Geniş ve aydınlatmalı likit kristal (LCD) ekran  

Yoğuşma teknolojisiyle yüksek verim düşük emisyon değerleri   

54 litre paslanmaz çelik (AISI 316 L)boyler ile 3 yıldızlı sıcak kullanım suyu 
konforu ve yakıt tasarrufu  

Özel ön karışımlı PREMIX brülörlü paslanmaz çelik eşanjörü ile %20’den %100’e 
modülasyon aralığı 

  Modülasyonlu sistem pompası ile düşük elektrik tüketimi  

Ayarlanabilir  By-Pass’lı kompakt hidrolik grup ile tesisatta dengeli sirkülasyon   

Mikroişlemcili elektronik kontrol kartı  

Elektronik ateşleme ve modülasyon  

Opsiyonel Super CAR, AMICO (CARV2) ve Dış Hava Sıcaklık Sensörü aksesuarları 
ile  dört mevsim en iyi performans ve konfor
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Victrix ZEUS 26 2 ErP
Paslanmaz Çelik Eşanjörlü ve 45 Lİtre Paslanmaz Çelik Boylerli Yoğuşmalı Kombi

GENEL ÖZELLİKLER

IMMERGAS 
PATENTLİ 

ÜRÜN

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.
Victrix ZEUS Yoğuşmalı Kombiler 
45 ve 54 litrelik IMMERGAS Patentli 
paslanmaz çelik boyler seçeneği ile bol 
sıcak su ve konfor talebinizi karşılar.
Sıcak kullanım suyu üretiminde de 
yoğuşma  yaparak yakıt tasarrufu 
sağlar.

BOL VE TASARRUFLU 
SICAK SU KONFORU!

Kalorifer için 24 kW, sıcak kullanım suyu için 26 kW ısıtma gücü

Mikroişlemcili elektronik kontrol kartı

% 12’den % 100’e modülasyon aralığı

Özel ön karışımlı Premix brülörlü [AISI 304] Paslanmaz Çelik eşanjör

45 litre [AISI 316L] Paslanmaz Çelik sıcak kullanım suyu boyleri

3-yollu elektrikli vana grubu, düşük enerji tüketimli pompası ve  45 Litre 
izolasyonlu boyleri ile en kompakt boyutlar

Dijital ekranlı kontrol paneli

IPX5D elektriksel izolasyon

-5°C’ye kadar donmaya karşı koruma
 
Ayarlanabilir By-Pass

Kullanılabilir opsiyonel aksesuarlar ile dört mevsim en iyi performans ve 
konfor:
- Super CAR uzaktan kumanda  
- Amico uzaktan kumanda / AMICO (CARV2) - Dış Hava Sıcaklık Sensörü 
- D.I.M.V2 Çoklu-Sistem Dağıtım Manifoldları

PASLANMAZ ÇELİĞİN 
GÜCÜ IMMERGAS 
YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ 
İLE BULUŞTU!
Sağlamlığı sağlayan Paslanmaz 
Çelik Yoğuşma Eşanjörü, yanma 
sonucunda oluşan yoğuşma 
suyunun korozotif etkisine 
karşı yüksek dayanıklılık 
sağlar. Cihazın ömrünü uzatır. 
İzotrmik yapısı sayesinde 
mükkemmel ısı transferi yaparak 
yoğuşma ısısından maksimum 
faydalanarak yakıt tasarrufu 
yapar.
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Aksesuarlar

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.

Resirkülasyon Kiti
Kod: 3.015380  (ZEUS 32 için)
Pompa ve bağlantı boruları dahil

Resirkülasyon Boru Kiti
Kod: 3.012944 (ZEUS 26 için)

Resirkülasyon Boru Kiti
Kod: 3.013498 (ZEUS 32 için)

   

DAHA FAZLA KONFOR VE TASSARUF İÇİN OPSİYONEL AKSESUARLAR
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Victrix Zeus Superior 32 2 ErP Debi / Basınç Grafiği

Victrix Zeus 26 2 ErP Debi / Basınç Grafiği
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100 %

A

B

65 %

A 2

A 3

A 4

V 2 V 3 V 4

A - Çalışma alanı  B- Yük kayıpları

V - Çalışma alanı  A- Yük kayıpları

 

Hidrolik Diyagram

Bağlantılar:

G   Gaz hattı           3/4”
AC Sıcak su çıkış    1/2”
AF Soğuk su giriş   1/2”
R   Kalorifer dönüş  3/4”
M   Kalorifer gidiş   3/4”
S    Yoğuşma sifonu



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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Victrix ZEUS 26  2 ErP

 Victrix ZEUS SUPERIOR 32 2 ErP

Ürün Kodu 3.025458 3.025456 Doğalgaz

Sıcak kullanım suyu maksimum ısıl güç 26 (22360) 32 (27520)  kW (kcal/h) 

Kalorifer devresi maksimum ısıl güç 23.6 (20296) 32 (27520) kW (kcal/h) 

Minimum  ısıl güç 3.0 (2580) 6,9 (5934) kW (kcal/h)

Faydalı ısıl verim  80/60 Maks./min. 96.9 / 93.2 96,9 / 94,5 %

Faydalı ısıl verim  50/30 Maks./min. 105.3 / 106.8 104,7 / 105,8 %

Faydalı ısıl verim 40/30 Maks./min. 107.5 / 108.8 107,3 / 107,3 %

Kalorifer devresi maksimum çalışma basıncı 3 3 bar

Yüksek sıcaklık bölgeli kalorifer devresi sıcaklık ayarı 25-85 25 - 85 °C 

Kalorifer devresi genleşme deposu faydalı hacmi 4,2 7,1 litre

Sıcak kullanım suyu sıcaklık ayarı 20-60 20 - 60 °C

Sıcak kullanım suyu devresi çalışma basıncı min./ max. 0.3 / 8 0,3 / 0,8 bar

EN 625’e göre spesifik debi “D” 15,6 19,2 l / min

Sürekli akışta (ΔT 30°C) kapasite  13,3 15,8 l / min

Kombi ağırlığı Boş/Dolu 61,3 / 108,6 72,8 / 81,9 kg

Elektrik bağlantısı 220 / 50 220 / 50 V/Hz 

Kurulu elektrik gücü 85 105 W

Elektriksel ekipmanlar sistem koruması IPX5D IPX5D -

NOx sınıfı 5 5 -

Boyutlar (Y x G x D mm) 863 x 580 x 380    900 x 600 x 466 mm

Teknik veriler Victrix ZEUS 26 2 ErP Victrix ZEUS
Superior 32 2 ErP Birim
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Yatay ve dikey baca bağlantıları

Açıklamalar
Elektrik bağlantısı   220V/50Hz
Gaz hattı 3/4”
Sıcak kullanım suyu gidiş hattı 1/2”
Şebeke soğuk su giriş hattı 1/2”
Yoğuşma suyu gider hattI (iç çap Ø 13 mm)
Kalorifer tesisatı dönüş hattı 3/4”
Kalorifer tesisatı gidiş hattı 3/4”
Temiz hava girişi / Atık gaz çıkışı (Ø 60/100)
Temiz hava girişi (Ø 80)
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