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Immergas.
Нашата дълга история ни учи да 
гледаме винаги в бъдещето. 

На 5-ти Февруари 1964 видяхме раждането на Immergas от неизбежното ни желание за реализиране на 
идеи и надеждни продукти в италиански стил. Продукти, проектирани с дълготрайност, които биха 
подобрили живота на хората. Днес, за хилядите инженери и служители, които работят и си сът-
рудничат с нас, нищо не се е променило. Ние присъстваме в над 40 страни с 9 клона в Европа и един 
в Китай, ние имаме партньорски отношения с най-важните дистрибуторски компании по целия свят, 
но ние продължаваме да  инвестираме в съоръжения, инсталации и технологии  самостоятелно и 
със същия дух.
В параметрите на нашите биснес идеи, ние настояваме при разработване на проектите ни да 
се объръща повече внимание на околната среда и потреблението чрез новите технологии. Същият 
този ентусиазъм означава, че ние продължаваме да се препотвърждаваме ден след ден значението 
на сътрудничеството с тези, които предлагат, инсталират и предоставят обслужване с отговорност 
за продуктите на Immergas,  и преди всичко нашите крайни клиенти. Днес, точно както преди 50
години, проницателността на нашите мислите излиза с намерението ни да допринесем за по-добро 
бъдеще, съставено от комфорта, безопасността, надеждността и грижата за околната среда.

1964 2014 1964 2014 1964 2014 
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Авангардна технология произведена в Италия

VICTRIX TT - с котела символизиращ    555000   годишния юбилей на Immergas – стартира едно
поколение от котли, предназначени за нови инсталации и специално за замяна в съществуващи
системи. Цялата гама е проектирана да се изпреварят най-новите изисквания на Европейските Ди-
рективи за потреблението на енергия, с увеличаване на прилагането на кондензна технология, за
по-лесно постигане на класа на висока ефективност за отопление и производство на битова гореща
вода.

Символът T T  идва от  “Top Tech”, върхова технология. VICTRIX T T  се произвежда на нова високо-
автоматизрана линия централния производствен център на компанията в Brescello и се отличава с иновати-
вен кондензационен модул, гарантиращ изключително високи дебин и напор към отоплителния кръг, нисък
риск за запушване от замърсявания на системите и по-голяма устойчивост на корозия, благодарение на спе-
циално използваната сплав за производството му.

За да намалите допълнително разходите, ние приложихме нова платка, която модулира мощността на 
котела до 15%: идеално предпоставка за намаляването на енергийните разходи в преходните сезони. В до-
пълнение към изключително ниското му въздействие върху околната среда, този котел се отличава с разши-
рен лесен протребителски интерфейс с бутони, и  LCD дисплей за визуализациа на състоянието и грешки на 
функциониране. На разположение са три различни версии на  VICTRIX TT: една комбинирана и две само за 
отопление.

Модел VICTRIX TT 
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DOMINUS. 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН КОНТРОЛ НА КОТЕЛ  
VICTRIX TT е първият котел от гамата на  Immergas който ще мо-
же дистанционно да бъде управляван чрез новото приложение 
DOMINUS app. Простото, интуитивнно приложение може да 
се използва за контрол на котела или за визуализиране на 
състоянието на таблет, смартфон и преносим компютър. Вие 
просто трябва да инсталирате допълнителен комплект Wi-Fi 
предавател вътре в таблото за управление, за да 
комуникирате от всяко място с платката за управление на 
котела.

VICTRIX TT може да бъде комбиниран с други дистанционно 
управляеми системни решения за отопление: CARV2, външна сонда и 
аксесоари за съвместимост с възобновяеми енергийни източници 
като сонда за термосоларен колектор и интегриран системен 
контролер за работа с термопомпа.

ПРЕДИМСТВА НА
DOMINUS APP

 Интуитивна навигация и просто използ-
ване на смартфони и таблети

 Дистанционно управление с пряк достъп
до основните настройки на системата,
като например:
• Текущо състояние
• Настройка на температурите за отопле-

ние и БГВ
• Времеви диапазон и стайна температура

(само с инсталиран CARV2)
• Приемане на съобщения за грешки
• Рестартиране на уреда

 Достъпен за използване навсякъде и по
всяко време

 Лесно инсталиране

 Криптирана сигурност на достъпа

ОБСЛУЖВАНЕ ОТВЪД ПРОДУКТА
Immergas вярва, че отличния сервиз е стратегията за спе -
челване на доверието на клиентите, което гарантира висо -
ко ниво на удовлетвореност и покоряване  на нови пазари .
Обш ир ната  с ве то вна  мр е ж а о т  те хнич е с к и  с е р виз и  е  
скъпоценния камък в короната на Клиентския Сервиз на 
Immergas, за осигуряване на квалифицирана помощ при 
всяка необходимост след-продажбено обслужване.

VICTRIX TT RANGE
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ПРЕДИМСТВА

ВИСОКИ ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкцията на новия кондензен модул разполага широки водни проходи, да се даде най-добра възможност за 
дебит и напор дори и при стари отоплителни системи. Това означава намаляване на риска от запушване при наличие 
на примеси в състава на водата на отоплителната система.

Специалнно произведен от алуминиево-силициево-магнезиева сплав, заедно с използваните аксесоари, прави устройството 
особено устойчиво на корозия. Избран е възходящ път на циркулация на водния поток  в топлообменника в противо-
ток на пламъка.  Компактно монтираните елементи увеличават топлообменната повърхност осигурявайки високи хара-
ктеристики на изходящия работен флуид. Важно е да се поддържа стойността на рН на водата в отоплителната 
система между  6,5 и 8 и твърдост до 15 ° F.

ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ИНСТАЛИРАНЕ
Котелът VICTRIX TT е одобрен за външен монтаж, при условие че е се монтира в частично защитена от атмосферни 
влияния среда (дъжд и сняг), например инсталиране под балкон. Посредством допълнителен нагревателен комплект 
може да бъде увеличена стандартната защита против замръзване от -5 °C  на -15 °C.

ВЕРСИЯ “X”
Налични са и две версии само за отопление, VICTRIX 20 X TT и VICTRIX 12 X TT, втората ще бъде в производство през 2015. 
И двете могат да бъдат комбинирани с външен обемен бойлер чрез допълнителен свързващ комплект (код 3.024907). 
Този комплект съдържа моторна задвижка на трипътния вентил (стандартно инсталиран в котела) и хидравлични връзки.
Външните обемни бойлери могат да бъдат избрани от наличната гама от 80 до 300 литра, в зависимост от специфичните
изисквания за производство на топла санитарна вода.

6
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ПРЕДИМСТВА

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
Целтите на научно-изследователския екип на Immergas при разработването на VICTRIX TT, бяха да проектира този котел 
особено здрав и предназначен да улесни работата на професионалистите. Той разполага с нови технически решения, 
като например:

• дрениране на предпазния клапан заедно с дренажа на конденз
• свалящ се капак за директен достъп до корпуса с електрически връзки
• декоративен панел на хидравличните връзки, за по-лесно съчетание с интериора на помещението

ШИРОК ОБХВАТ НА МОДУЛАЦИЯ 
Новата платка намалява текущите разходи, благодарение на особено висока си производителност дори съчетана с 
ниска собствена консумация на енергия, като по време така и между сезоните. Благодарение на широкия диапазон на 
модулация на мощността, от 15 % до 100 % , е гарантирана висока сезонна ефективност.

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ ГАЗ/ВЪЗДУХ
Новият електронен газов вентил предоставя възможността за контрол на съотношението газ/въздух  с помощта на 
многофункционалния електрод монтиран във вътрешността на горивната камера; платката за управление автоматично 
адаптира параметрите на горенето в случаите на вариации в плътността на въздуха и горивото. Друга важна характеристика 
е че не съществува необходимост от замяна на дюзи при промяна на газа (метан/пропан-бутан): котела се поръчва с 
универсален продуктов код и лесно могат да бъдат направени необходимите настройки чрез софуера на платката .

7
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VICTRIX 24 TT / 20 X TT
Компактен стенен кондензен котел - комбиниран или само за отопление

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Разполагаеми 24 kW за комбинираната версия и 
20 kW за версиите само за отопление и 12 kW 
само за отопление 

Екологичен - ниски емисии на NOx  (клас 5)

Нов кондензен модул с висока циркулация

Модулационен диапазон на мощността от 15 до 100%

Адаптиране на газа чрез параметри от контролния 
панел; единен продуктов код (природен газ)

Регулируем бай-пас

Възможност за външно инсталиране или на частично-

защитени места

Стандартна защита от замръзване до -5 °C разширима 

до -15 °C с опционален комплект

Електро-консумация в готовност < 6 W

Димоотводна система Green Series

Опционален хидравличен свързващ комплект 

Комплект за свързване с обемен бойлер за модели  “X”

Едни и същи позиции на хидравличните и газовите 
връзките с текущите модели



Технически данни Мерна
единица

VICTRIX
24 TT 1 E

VICTRIX
20 X TT 1 E

Код 3.024724 3.024725

CE сертификат 0694CP1688 0694CP1688

Максимална термична мощност (режим отопление) kW 21,3 21,3

Максимална термична мощност (режим БГВ) kW 24,6 -

Минимална термична мощност kW 3,1 3,1

Максимална  топлинна мощност (режим отопление) kW 20,5 20,5

Максимална  топлинна мощност (режим БГВ) kW 23,3 -

Минимална  топлинна мощност kW 3,0 3,0

Ефективност при номинална топлинна мощност (80/60 °C) % 96,3 96,3

Ефективност при 30% натоварване (80/60 °C) % 103,3 103,3

Ефективност при номинална топлинна мощност (40/30 °C) % 104,6 104,6

Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C) % 109,1 109,1

Измерен CO при природен газ mg/kWh 20,4 20,4

Измерен NO Xпри природен газ mg/kWh 28,0 28,0

Дебит на БГВ при продължително производство (ΔT=30 °C) l/min 12,2 -

Максимално работно налягане на кръга за БГВ bar 10,0 -

Диапазон на температурен обхват минимален (настройваем) °C 20 - 50 20 - 50

Диапазон на температурен обхват максимален (настройваем) °C 55 - 85 55 - 85

Маскимално налягане на отоплителния кръг bar 3,0 3,0

Обем на разширителния съд litres 8,0 8,0

Разполагаем напор на вентилатора (max/min) Pa 152/71 152/71

Клас на електо-защита IP X5D X5D

Пълно тегло на уреда kg 33,9 33,9

Разполагаем дебит/напор към отоплителна инсталация :

на висока скорост с изключен бай-пас
на висока скорост с включен бай-пас
на 2-ра скорост с изключен бай-пас
на 2-ра скорост с включен бай-пас

Графика на разполагаем дебит/напор
VICTRIX 24 TT/20 X TT
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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10

ОПЦИИ

ОПЦИИ

Основни опции Код

CARV2 (модулационен дистанционен контрол) 3.021395

CARV2 WIRELESS (модулационен дистанционен контрол) 3.021623

MINI CRD (Цифров Мини дистанционен контрол) 3.020167

DIMV2 Зонални разпределителни колектори  различни

Външна сонда 3.014083

Релейна платка 3.015350

Комплект хидравлични връзки     3.019264

Хидравлични връзки за модели “X”     3.024907

Комплект за обемен бойлер VICTRIX X TT     3.024609

Комплект предпазен термостат 3.019229

Магнитен циклонен филтър (важно в случай на подмяната на котли, за да се ограничи възможни натрупвания на  желязо) 3.024176

Соларна сонда, за комбинираните модели (само заедно с комплекта хидравлични връзки с код 3.019264) 3.021452

Дозатор на полифосфати за VICTRIX 24 TT 3.017323

Ниско-температурен защитен комплект -15 °C 3.017324

Зашитен комплект (Полезен при  външен монтаж в частично защитена зона за вид конфигурация B)     3.024608
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BA

Хоризонтален ДВК Ø 60/100      ДВК сепаратор Ø 80/80
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери и връзки

VICTRIX 24 TT VICTRIX 20 X TT

120
95 25 36

68
7

74
8

25105
220

440
220

115 1 1 5 1 0 5 276
135

11

65 555555 9 5 7 0 45

MR

SCV G RU

RR

MU

30

275
8

Легенда
Електо връзка
Газова връзка
Изход на топла санитарна вода
Вход на студена санитарна вода
Връщане от обемен бойлер (опция)
Подаване към обемен бойлер (опция)
Напълване на инсталацията
Дренаж на конденз (минимален вътрешен диаметър Ø 13 mm)
Вход от соларен вентил за БГВ
Връщане от инсталация
Подаване към инсталация
Изход/вход
Вход пресен въздух

V
G

AC
AF
RU
MU
RR
SC

ACV
R
M
A
B

VICTRIX 24 TT хидравлични връзки

Газ БГВ Отопление

G AC AF R M

½” ½” ½” 3/4” 3/4”

* При свързване с обемен бойлер

VICTRIX 20 X TT хидравлични връзки

Газ БГВ Отопление

G RR MU-RU* R M

3/4” ½” 3/4” 3/4” 3/4”

65 70

182.5

95 9 5 7 0 45

11

MR

SCV G AC AF
ACV

30
120

36
68

7
74

8
25

276
135105

220
440

220
115 1 1 5 1 0 5

275

8
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Follow us
Immergas Italia

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

immergas.com

IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2008

Design, manufacture and post-sale 
assistance of gas boilers, gas water heaters 
and related accessories
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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И СЕРВИЗ

АМАКС ГАЗ ООД
1261 Мрамор, София
ул В. Левски 148

Tel. 0700 112 66
Fax 02 902 46 70




