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Immergas.
Povestea noastr` ne înva]` 
s` privim încrez`tori în viitor.

Pe 5 februarie 1964 s-a n`scut Immergas, dintr-o dorin]` inevitabil` de a oferi noi idei [i produse 

fiabile în stil italian. Produse concepute pentru a dura [i pentru a îmbun`t`]i via]a oamenilor. 

Ast`zi, pentru miile de ingineri [i angaja]i care lucreaz` [i coopereaz` cu noi, nimic nu s-a 

schimbat. 

Suntem prezen]i în peste 40 de ]`ri, cu 9 filiale în Europa [i una în China, avem parteneriate cu 

cele mai importante companii de distribu]ie din întreaga lume, dar continu`m s` investim în 

structuri, instala]ii [i tehnologii anima]i de acela[i spirit inovator.

Aceea[i idee de afacere ne determin` s` insist`m în dezvoltarea proiectelor noastre acordând 

mai mult` aten]ie mediului [i consumului prin intermediul noilor tehnologii. Acela[i entuziasm 

ne îndeamn` zi dup` zi s` fim al`turi de cei care vând, instaleaz` [i ofer` asisten]` pentru 

produsele Immergas, iar mai presus de toate, de clien]ii no[tri finali.

|n zilele noastre, exact ca în urm` cu 50 de ani, gândurile noastre cele mai profunde se 

îndreapt` spre to]i ace[tia, cu inten]ia de a contribui la un viitor mai bun prin confort, siguran]`, 

fiabilitate [i respect pentru mediu.

1964 - 2014 

50 de ani de experien]`



VICTRIX PRO 35 1 I

VICTRIX PRO 55 1 I

VICTRIX PRO 80 1 I VICTRIX 100 1 I

VICTRIX PRO 120 1 I

Centrale termice murale cu condensare, numai pentru înc`lzire

PUTERE TERMIC~ RIDICAT~, DOMENIU LARG DE MODULARE, EFICIEN}~ ÎNALT~
Caracterul modular [i puterea util` ridicat` fac din noua gam` VICTRIX PRO solu]ia ideal` pentru sisteme 

de înc`lzire centralizat` în cl`diri cu destina]ie reziden]ial` [i/sau comercial`. Noul design [i dimensiunile 

compacte le recomand` în egal` m`sur` [i pentru aplica]ii domestice individuale.

Toate modelele pot fi instalate pe perete sau pe un cadru-suport, oferind proiectan]ilor solu]ii excelente  

pentru configurarea sistemelor de înc`lzire în condi]ii de spa]iu limitat. Caracterul modular face posibil` 

instalarea de pân` la 5 generatoare în baterie (cu colectoare hidraulice [i de gaze de ardere), iar plaja de 

modulare a puterii rezultate este de pân` la 1÷10.

Cu aceste caracteristici, generatoarele VICTRIX PRO sunt perfecte pentru  sistemele de furnizare a energiei 

termice în orice cl`dire reabilitat` sau în construc]ii noi, gra]ie totodat` posibilit`]ilor de conectare cu surse 

de energii regenerabile precum  înc`lzirea solar`.

Denumirile modelelor indic` puterea util` maxim` a fiec`ruia în regim de func]ionare la temperaturi

tur/retur de 50/30 °C.

Gama VICTRIX PRO



GAMA VICTRIX PRO

AMPL~ GAM~ DE PUTERI

|ntre 35 kW [i 120 kW utili

CONSUM REDUS
Plaj` larg` de modulare

p#n` la  1÷10

INSTALARE |N CASCAD~
P@N~ LA 5 GENERATOARE
(cu colectoare hidraulice [i de 
gaze de ardere)

POSIBILIT~}I DE COMAND~
DE LA DISTAN}~

CONFORT {I TEHNOLOGIE

AL~TURI DE TEHNOLOGIE,
SUPORT PENTRU PROFESIONI{TI
Pentru a oferi profesioni[tilor informa]iile

necesare [i a ob]ine performan]e maxime

din noile solu]ii cu centrale de putere medie,

Immergas are o echip` tehnic` disponibil`

oricând s` asigure îndrumare [i indica]ii

privind proiectarea [i func]ionarea electric` 

[i hidraulic` a instala]iilor.
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UN NOU PANOU DE COMAND~
Elementele de vizualizare [i control sunt 

accesibile [i intuitive – simple butoane [i un 

display retro-iluminat. Panoul de comand` [i 

displayul sunt protejate de o u[` culisant` 

vertical.

ÎNALT~ EFICIEN}~
INTER-SEZONIER~
Domeniul de modulare de 1÷10 face posibil` 

func]ionarea optim` a generatorului chiar în 

condi]iile unor cereri foarte reduse de energie 

termic` (de exemplu, în perioadele inter-

sezoniere sau în cazul sistemelor de înc`lzire 

multi-zone).

COMANDA DE LA DISTAN}~ 
Pentru instala]iile în care comanda la distan]` 

este o op]iune util` [i/sau dorit`, este 

disponibil un dispozitiv capabil s` asigure 

comunica]ia regulatorului de cascad` [i zone 

cu un sistem de comand` extern (vezi pag. 8), 

astfel încât s` permit` controlul sistemului de 

înc`lzire.

O GAM~ COMPLET~ DE ACCESORII
Cu VICTRIX PRO proiectantul [i instalatorul au la dispozi]ie o multitudine de accesorii pentru completarea sistemului 

de înc`lzire, de la componete hidraulice, dispozitive de termoreglare, pân` la tubulaturi pentru evacuarea gazelor arse 

[i neutralizatoare pentru condens.

AVANTAJE

.01

.01

.02

INSTALARE MODULAR~
Având în vedere posibilitatea de a instala 

pân` la 5 generatoare în cascad` (cu 

accesoriile op]ionale aferente), nu a fost 

niciodat` mai accesibil` atingerea unor puteri 

de pân` la 600 kW.

MONTAJUL PE SUPOR}I-CADRU
VICTRIX PRO poate fi instalat pe un cadru de 

sus]inere modular atât individual cât [i în 

baterii de pân` la 5 generatoare, în dispunere 

liniar` ori în oglind` (spate în spate), în cazuri 

de spa]iu restrâns. Cadrele de sus]inere sunt 

prev`zute cu supor]i pentru colectoarele 

hidraulice [i sisteme de fixare pentru a fi 

ancorate de perete sau de sol.

.02
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CARACTERISTICI TEHNICE

SISTEM DE ARDERE CU PREAMESTEC 
TOTAL

Cercetarea [i dezvoltarea sectorului sistemelor de ardere 

ne-a permis ob]inerea unui câmp de modulare extins de la 

10% la 100% din puterea termic` pentru întreaga gam`. În 

plus, toate generatoarele pot func]iona în egal` m`sur` cu 

gaz natural sau cu GPL.

SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE
A CONDENSATULUI
Un sistem special integrat în interiorul generatorului colecteaz` 

condensatul [i asigur` evacuarea sa regulat`; sistemul este 

conectat cu un racord din polipropilen` imun fa]` de ac]iunea 

condensatului.

În exteriorul generatorului condensatul acid trebuie evacuat 

conform normativelor [i reglement`rilor tehnice existente.

EMISII POLUANTE REDUSE DE CO {I NOx
Gama este încadrat` în clasa 5 sub aspectul emisiilor 

poluante, ceea ce recomand` modelele VICTRIX PRO pentru 

instalarea în cl`diri care necesit` performan]e energetice 

ridicate [i un impact redus asupra mediului.

CONTROL OPTIM AL REGLAJULUI
Echiparea cu dou` sonde NTC - pe tur [i respectiv pe 

returul circuitului de înc`lzire - garanteaz` controlul optim al 

temperaturilor de lucru.

PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM
CU APORT SOLAR
Atât în cazul instal`rii individuale cât [i pentru instalarea în 

baterie, VICTRIX PRO poate fi combinat cu un sistem solar 

Immergas pentru prepararea apei calde destinate consumului, 

în particular prin boilerele cu acumulare având capacit`]i de la 

200 pân` la 2000 de litri.

MODUL DE CONDENSARE
DIN O}EL INOXIDABIL

Gama este echipat` cu module de condensare al 

c`ror circuit hidraulic este realizat din o]el inoxidabil. 

Pentru modelele 80, 100 [i 120 înveli[ul exterior 

este realizat din acela[i material, în timp ce pentru

VICTRIX PRO 35 [i 55 s-a utilizat material compozit.

Este esen]ial ca sistemul de înc`lzire s` fie cur`]at 

[i tratat înainte de integrarea unei centrale VICTRIX 

PRO; este important` folosirea de agen]i de cur`]ire 

[i respectiv inhibitori în scopul de a proteja instala]ia 

(]evi, schimb`tor de c`ldur`, etc.).

.03 .04
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CARACTERISTICI TEHNICE

CONTROLUL FACIL
AL INSTALA}IILOR CU CAZANE
ÎN CASCAD~

Regulatorul de cascad` [i zone permite 

gestionarea, controlul [i programarea

secven]ial` a modului de func]ionare a 

centralelor conectate, stabilind ordinea de 

aprindere, puterea necesar` [i modul de 

operare în func]ie de necesit`]ile sistemului de 

înc`lzire.

GESTIONAREA SISTEMELOR 
SOLARE PENTRU PREPARAREA 
APEI CALDE DE CONSUM
Regulatorul de cascad` asigur` în mod

op]ional [i controlul unui sistem solar pentru 

prepararea apei calde de consum, prin 

ad`ugarea unei sonde speciale dedicate

(vezi pag. 13).

COMANDA LA DISTAN}~
A INSTALA}IEI

Regulatorul de cascad` [i zone poate fi 

controlat de la distan]` prin intermediul unui 

modul, conectabil via ethernet la re]eaua 

unei companii sau prin router/modem la o 

linie ADSL de contact cu exteriorul prin 

Internet Explorer.

CONEXIUNE GSM/GPRS
Dac` nu este disponibil` o linie ADSL, modulul 

poate fi conectat la un router (modem cu card 

SIM care opereaz` ca router GSM - nefurnizat 

de Immergas), care realizeaz` conexiunea cu 

exteriorul prin re]eaua GSM/GPRS.

Conexiune 
electric` cu 
cazanul master

Temperaturi 
reglabile

Num`r maxim 
de cazane 
gestionabile

Num`r maxim 
de zone 
gestionabile

Interconectare
în serie

Conexiune cu 
sistem solar

2 cabluri BUS:
lungime max. 50 m

înc`lzire ambiental`:
confort, economic,
anti-înghe]

înc`lzire ap` cald` 
de consum

8

3 (dintre care 
maxim 2 cu van` de 
amestec) + 1 boiler

Maxim 5 regulatoare, 
dintre care doar 
Master-ul este 
conectat la cazan

Setarea parametrilor 
unui circuit solar
f`r` alte dispozitive
de control

CARACTERISTICI PRINCIPALE

.05

.06

.05

.06
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DATE TEHNICE

Date tehnice Unitate de 
m`sur`

VICTRIX
PRO 35 1 I

VICTRIX
PRO 55 1 I

VICTRIX
PRO 80 1 I

VICTRIX
PRO 100 1 I

VICTRIX
PRO 120 1 I

Cod
GN
GPL

3.024488
3.024488GPL

3.024489
3.024489GPL

3.024490
3.024490GPL

3.024491
3.024491GPL

3.024492
3.024492GPL

Certificat    CE 0051CO4405 0051CO4405 0051CO4405 0051CO4405 0051CO4405

Debit caloric maxim kW 34,9 51,3 75,3 92,3 114,1

Debit caloric minim kW 3,9 5,5 7,6 9,4 11,4

Putere termic` maxim`
(80/60 °C)

kW 34,0 49,9 73,0 90,0 111,0

Putere termic` maxim`
(50/30 °C)

kW 37,3 54,8 80,3 98,8 121,7

Putere termic` minim`
(80/60 °C)

kW 3,4 5,0 7,2 9,0 11,0

Putere termic` minim`
(50/30 °C)

kW 3,7 5,5 8,1 10,1 12,2

Eficien]` la putere termic` maxim`
(80/60 °C)

% 97,3 97,3 97,0 97,5 97,3

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

% 86,3 91,2 94,8 96,2 96,4

Eficien]` la putere termic` maxim` 
(50/30 °C)

% 107,0 106,8 106,6 107,0 106,7

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

% 94,7 99,7 106,9 107,4 107,2

Eficien]` la putere termic` maxim` 
(40/30 °C)

% 107,3 107,4 107,3 107,4 107,2

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

% 100,2 103,5 107,2 107,6 107,5

Pierderi la co[ cu arz`torul pornit
100% Pn (80/60 °C)

% 1,6 1,8 2,2 1,9 2,0

Pierderi la co[ cu arz`torul oprit % 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01

Pierderi prin manta cu arz`torul pornit 
100% Pn (80/60 °C)

% 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7

Pierderi prin manta cu arz`torul oprit % 0,44 0,30 0,34 0,41 0,28

Clasa NOx 5 5 5 5 5

NOx  ponderat mg/kWh 25,0 39,0 25,0 20,0 33,0

CO ponderat mg/kWh 8,0 15,0 16,0 12,0 18,0

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

m3/h 3,70 - 0,42 5,44 - 0,58 7,96 - 0,80 9,77 - 0,99 12,07 - 1,21

Presiune disponibil` la baza co[ului
(max/min)

Pa 50/1 110/1 230/6 208/4 145/5

Debit masic gaze de ardere la Pmax 
(G20)

Kg/h 55 81 115 144 178

CO
2
 la Pmax / Pmin (G20) % 9,40 / 9,10 9,40 / 9,10 9,85 / 8,85 9,60 / 8,90 9,60 / 9,00

CO at 0% of O
2 
(G20) ppm 84 157 229 180 190

Temperatur` maxim` gaze de ardere °C 48 52 62 54 56

Temperatur` maxim` de lucru °C 90 90 90 90 90

Domeniu reglare temperatur`
regim \nc`lzire

°C 20 - 85 20- 85 20 - 85 20 - 85 20 - 85

Presiune maxim` de lucru bar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Alimentare electric` V/Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Putere electric` instalat` W 140 195 290 370 440

Grad de protec]ie electric` IP X5D X5D X5D X5D X5D

Greutate cazan gol kg 51,2 51,4 81,0 95,9 102,5

Con]inut de ap` cazan litri 2,8 2,8 4,0 10,1 11,7
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DATE TEHNICE

Legend`

Conexiune electric`

Alimentare gaz

Evacuare condensat (Ø interior minim 13 mm)

Tur instala]ie

Retur instala]ie

V

G

SC

M

R

VICTRIX PRO 35/55 

FRONT VIEW

Racorduri

Gaz |nc`lzire Evac. condensat

G R M SC

¾  ” 1 ½” 1 ½” 25 mm

Dimensiuni [i racorduri

G

450

457225

Ø 80

225

140

76
5 84

3 94
6

99
4

50

221 221

442

92 30

300 7171
SC

V

M R

200

220

281

453 Kit coaxial orizontal
Ø 80/125

19
0

136

16
0

110

Kit orizontal
Ø 80

Sarcin` hidraulic`
disponibil` \n instala]ie:

la tura]ie maxim`

la tura]ie medie
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DATE TEHNICE

Legend`

Conexiune electric`

Alimentare gaz

Evacuare condensat (Ø interior minim 13 mm)

Tur instala]ie

Retur instala]ie

V

G

SC

M

R

Sarcin` hidraulic`
disponibil` \n instala]ie:

la tura]ie maxim`

la tura]ie medie

* VICTRIX PRO 80     ** VICTRIX PRO 100/120

VICTRIX PRO 80 / 100 / 120

Dimensiuni [i racorduri
S
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Debit (l/h)

Racorduri

Gaz |nc`lzire Evac. condensat

G R M SC

Pro 80 ¾  ” 1 ½” 1 ½” 25 mm

Pro 100/120 1” 1 ½” 1 ½” 25 mm
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TERMOREGLARE

Denumire                                                                                                     Descriere Cod

Comand` la distan]`

Unitate de control modulant` care 
permite gestionarea optim` a 
temperaturii ambientale.
Poate fi  utilizat` numai în sisteme cu 
control unic al temperaturii

3.020358

CRONO 7
(cronotermostat digital programabil 
s`pt`mânal)

Cronotermostat ON-OFF pentru 
controlul func]ion`rii generatorului 
conform perioadelor [i temperaturilor 
setate (confort [i economic)

3.021622

CRONO 7 WIRELESS
(cronotermostat digital programabil 
s`pt`mânal f`r` fi re)

Acelea[i func]ii ca [i CRONO 7, cu 
avantajul suplimentar de a putea fi  
folosit în cazuri în care conectarea prin 
conductori este imposibil` sau difi cil`

3.021624

Sond` de temperatur` 
pentru exterior

Conectat` cu placa electronic` a 
cazanului optimizeaz` consumul de 
gaz al acestuia prin corectarea fi n` a 
temperaturii de tur c`tre instala]ie în 
acord cu cea exterioar`

3.015266

Sond` de tur instala]ie
Conectat` cu cazanul m`soar` 
temperatura de tur în avalul unui 
eventual separator hidraulic

3.024245

Kit protec]ie anti-înghe] -15 °C
Utilizabil în situa]ii în care temperatura 
locului de instalare poate sc`dea pân` 
la -15 °C

3.024513

SISTEMUL DE CONTROL {I REGLARE A ÎNC~LZIRII PENTRU INSTALARE INDIVIDUAL~
Pe baza tipului de instala]ie [i a gradului de confort dorit se pot utiliza urm`toarele accesorii.
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TERMOREGLARE

Denumire                                                                                                     Descriere Cod

Regulator 
pentru cascad` [i zone

Reglare ON-OFF, modulare [i 
semnalizare defecte pentru
VICTRIX PRO în cascad` (max.8).
Poate gestiona elemente de control 
climatic în zonele sistemului (max. 3 plus 
1 dedicat` apei calde de consum).

3.015244

Suport mural pentru regulator
Util pentru cazurile în care regulatorul 
nu este încorporat într-un tablou de 
comand`

3.015265

Manager de zon`

Conectat electric cu regulatorul de 
cascad` [i zone gestioneaz` condi]iile 
ambientale pentru una dintre zonele 
sistemului. Permite comanda la distan]`
a regulatorului.

3.015264

Termostat modulant de ambient

Conectat electric cu regulatorul de 
cascad` [i zone gestioneaz` condi]iile 
ambientale pentru una dintre zonele 
sistemului. Permite doar controlul 
temperaturii ambiente.

3.015245

Sond` de tur comun

Pozi]ionat` pe turul comun la ie[irea 
din separatorul hidraulic, permite 
regulatorului s` controleze temperatura 
sistemului [i a fi ec`rei zone cu van` de 
amestec.

3.015267

Sond` de boiler
(pentru comanda boilerului ca zon`)

Pentru boiler gestionat ca zon` (cu 
pomp` proprie), se conecteaz` în 
regulator (f`r` van` cu 3 c`i extern`). 
Pentru cazul prezen]ei unui sistem solar 
gestionat prin regulatorul de cascad` [i 
zone sunt necesare 2 sonde.

3.015268

Sond` captator solar
Montat` la ie[irea din captatorul solar 
permite regulatorului de cascad` [i zone 
s` controleze temperatura fluidului solar.

3.019374

Sond` de exterior

Conectat` cu regulatorul de cascad` [i 
zone optimizeaz` consumul energetic 
prin corectarea fi n` a temperaturii de tur 
c`tre instala]ie în acord cu cea exterioar`.

3.024511

Kit protec]ie anti-\nghe] (-15 °C)

Utilizabil în situa]ii în care temperatura 
locului de instalare poate sc`dea pân` la 
-15°C. Necesar un kit pentru fi ecare 
cazan.

3.024513

Kit interfa]`
pentru comand` la distan]`

Poate fi  combinat` exclusiv cu regulatorul 
de cascad` [i zone pentru conectarea la 
o re]ea ethernet sau prin modem/router 
la o linie ADSL pentru conectarea cu un 
sistem de comand` la distan]`.

3.024244

SISTEMUL DE CONTROL {I REGLARE A |NC~LZIRII PENTRU INSTALARE |N CASCAD~
Sistemele de înc`lzire central` sau, în general, generatoarele modulare instalate în cascad` necesit` un echipament 

adecvat de reglare a înc`lzirii capabil s` comunice într-un mod simplu cu generatoarele astfel încât s` satisfac` 

multiplele [i variatele cereri ale sistemului. În acest scop, urm`toarele accesorii pot fi utilizate al`turi de VICTRIX PRO 

în cazul instal`rii în cascad` pentru a controla sistemul de înc`lzire central` [i a optimiza termoreglarea climatic`.
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ACCESORII

ACCESORII HIDRAULICE PENTRU INSTALARE INDIVIDUAL~
Componentele de mai jos pot fi furnizate op]ional pentru a completa instalarea individual` a unui VICTRIX PRO.

Denumire                                                                                             Descriere Cod

Kit elemente de siguran]`

Include termometru, teac` pentru 
termometru, termostat cu rearmare 
manual`, robinet port-manometru, 
manometru, presostat cu rearmare 
manual`, racord pentru presostat de 
minim izolare combustibil, racord vas 
expansiune, presostat de minim.

3.023949

Kit van` cu 3 c`i
pentru racordare boiler extern

Kitul include sonda de boiler.
Alimentare electric` 230 V.
Izola]ie standard.

3.023950

Separator hidraulic
pentru VICTRIX PRO 35/55 Dimensionate special pentru sistemele 

de \nc`lzire cu necesar mare de debit [i 
sarcin` hidraulic`. Echipat cu fi ltru de 
impurit`]i pe conducta de retur.
Izola]ie standard.

3.023951

Separator hidraulic
pentru VICTRIX PRO 80/100/120

3.023952

Kit by-pass
pentru VICTRIX PRO 35/55

Destinat sistemelor f`r` separator
hidraulic cu debit mai mic de 850 l/h.
Izola]ie standard.

3.024677

Kit neutralizare condensat
Necesar pentru neutralizarea acidit`]ii 
condensatului. Include granule.

3.019857

Cadru suport VICTRIX PRO

Proiectat pentru cazurile c#nd pere]ii 
punctului termic nu pot fi  utiliza]i.
Construc]ie modular`, 1 cadru pentru 
fi ecare cazan.

3.024246
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ACCESORII

Denumire                                                                                                     Descriere Cod

Kit colector hidraulic G 2 1/2”
pentru 2 VICTRIX PRO 35/55

Con]ine 1 robinet cu 2 c`i, un robinet 
de izolare cu 3 c`i [i o supap` de sens 
pentru fi ecare generator. 
Izola]ie prev`zut` standard.

3.023953

Kit colector hidraulic G 2 1/2”
pentru VICTRIX PRO 35/55
adi]ional

|n combina]ie cu 3.023953 serve[te 
pentru racordarea \n cascad` a 3 p#n` 
la 5 VICTRIX PRO 35/55. Un kit necesar 
pentru fi ecare generator.
Izola]ie prev`zut` standard.

3.023954

Kit elemente de siguran]` G 2 1/2” 
pentru VICTRIX PRO 35/55
în cascad`

Include termometru, teac` pentru 
termometru, termostat cu rearmare 
manual`, robinet port-manometru, 
manometru, presostat cu rearmare 
manual`, racord pentru presostat de 
minim izolare combustibil, racord vas 
expansiune, presostat de minim.

3.023955

Kit colector hidraulic DN 100
pentru 2 VICTRIX PRO 80/100/120

Con]ine 1 robinet cu 2 c`i, un robinet 
de izolare cu 3 c`i [i o supap` de sens 
pentru fiecare generator. 
Izola]ie prev`zut` standard.

3.023959

Kit colector hidraulic DN 100
pentru VICTRIX PRO 80/100/120
adi]ional

În combina]ie cu 3.023959 serve[te 
pentru racordarea în cascad` a 3 pân` 
la 5 VICTRIX PRO 80/100/120. Un kit 
necesar pentru fiecare generator.
Izola]ie prev`zut` standard.

3.019865

Kit elemente de siguran]` 
DN 100 pt. VICTRIX PRO 80/100/120  
în cascad`

Include termometru, teac` pentru 
termometru, termostat cu rearmare 
manual`, robinet port-manometru, 
manometru, presostat cu rearmare 
manual`, racord pentru presostat de 
minim izolare combustibil, racord vas 
expansiune, presostat de minim.

3.020961

ACCESORII HIDRAULICE PENTRU INSTALARE |N CASCAD~
Componentele de mai jos pot fi furnizate op]ional pentru a completa instalarea \n cascad` a 2 p#n` la 5 VICTRIX PRO
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ACCESORII

Denumire                                                                                                     Descriere Cod

Kit neutralizare condensat
Necesar pentru neutralizarea acidit`]ii 
condensatului. Include granule.

3.019857

Separator hidraulic
pentru baterii de 100 kW

Racorduri fi letate G2 1/2”.
Izola]ie standard.

3.020839

Separator hidraulic
pentru baterii de 200 kW

Racorduri fi letate G2 1/2”.
Izola]ie standard.

3.021377

Separator hidraulic
pentru baterii de 400 kW

Racorduri fi letate G2 1/2” spre baterie
[i racorduri cu fl an[` DN 100 spre 
instala]ie.
Izola]ie standard.

3.021378

Separator hidraulic
pentru baterii de 350 kW

Racorduri cu fl an[` DN 100.
Izola]ie standard.

3.023965

Separator hidraulic 
pentru baterii de 600 kW

Racorduri cu fl an[` DN 100.
Izola]ie standard.

3.023962

Cadru suport VICTRIX PRO

Proiectat pentru cazurile c#nd pere]ii 
punctului termic nu pot fi  utiliza]i.
Construc]ie modular`, 1 cadru pentru 
fi ecare cazan.

3.024246

ACCESORII HIDRAULICE PENTRU INSTALARE |N CASCAD~
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SISTEME DE TUBULATURI
EVACUARE-ADMISIE

      Lungime maxim` admis` (metri)*

Denumire VICTRIX
PRO 35 1 I

VICTRIX
PRO 55 1 I

VICTRIX
PRO 80 1 I

VICTRIX
PRO 100 1 I

VICTRIX
PRO 120 1 I

Kit terminal vertical 
Ø 80

Cod 3.015256

24 30 28 14        8,5

Kit terminal vertical 
inox Ø 80

Cod 3.024295

24 30 28 14        8,5

Kit orizontal Ø 80 
pentru evacuare \n 
co[

Cod 3.015254

24 30 28 14        8,5

Kit terminal orizontal 
Ø 80

Cod 3.015255

24 30 28 14        8,5

      Lungime maxim` admis` (metri)*

Denumire VICTRIX
PRO 35 1 I

VICTRIX
PRO 55 1 I

VICTRIX
PRO 80 1 I

VICTRIX 
PRO 100 1 I

VICTRIX
PRO 120 1 I

Kit terminal vertical 
Ø 80/125

Cod 3.015243

11,5 18 15 11        6

Kit terminal orizontal 
Ø 80/125

Cod 3.015242

8 14,4 11 8        5

CONFIGURA}IE B
23

 - CAMER~ DE ARDERE DESCHIS~, TIRAJ FOR}AT

CONFIGURA}IE C - CAMER~ DE ARDERE ETAN{~, TIRAJ FOR}AT

INSTALARE INDIVIDUAL~
VICTRIX PRO beneficiaz` de o serie de kituri dedicate pentru evacuare gaze arse/admisie aer, cuprinse în “Seria Verde” 

oferit` de Immergas, cu componente [i accesorii din materiale specifice pentru acest tip de generator.

Kiturile sunt realizate pentru a garanta o rezisten]` sporit` la coroziune [i o instalare rapid` [i u[oar`, gra]ie sistemului 

de îmbinare [i garniturilor de etan[are speciale.

VICTRIX PRO este certificat pentru instalare tip B23 (cu camer` deschis` [i tiraj for]at), caz în care necesit` numai o 

tubulatur` de evacuare. Dac` este nevoie se poate adopta instalarea tip C, cu camer` etan[` [i tiraj for]at.

* În cazurile în care se adaug` alte elemente disponibile (cot la 90°, cot la 45°, etc.) lungimea maxim` admis` se diminueaz` cu o valoare egal` cu 

“lungimea echivalent`“ a fiec`rui element. Pentru mai multe informa]ii vezi documenta]ia generatorului.
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SISTEME DE TUBULATURI
EVACUARE-ADMISIE

Denumire                                                                                             Descriere Cod

Kit colector evacuare Ø 160 
pentru 2 VICTRIX PRO 35/55

Pentru conectarea a 2 generatoare 
în cascad` 3.024279

Kit colector evacuare Ø 200 
pentru 2 VICTRIX PRO 80/100/120

Pentru conectarea a 2 generatoare
\n cascad`

3.024281

Kit colector evacuare adi]ional Ø 160 
pentru VICTRIX PRO 35/55

Pentru conectarea unui generator
adi]ional

3.024280

Kit colector evacuare adi]ional Ø 200 
pentru VICTRIX PRO 80/100/120

Pentru conectarea unui generator
adi]ional

3.024282

Kit colector evacuare adi]ional Ø 250 
pentru 4 VICTRIX PRO 100/120

3.024666

Kit colector evacuare adi]ional Ø 250 
pentru 5 VICTRIX PRO 100/120

3.024667

Prelungire colector evacuare Ø 160
0,5 m

3.024659

Prelungire colector evacuare Ø 200
0,5 m

3.024663

Prelungire colector evacuare Ø 160
1 m

3.024516

Prelungire colector evacuare Ø 200
1 m

3.024662

Prelungire colector evacuare Ø 250
1 m

3.024668

Cot 87° Ø 160 pentru colector
evacuare

3.024517

Cot 87° Ø 200 pentru colector
evacuare

3.024665

Cot 87° Ø 250 pentru colector
evacuare

3.024670

Set coturi 45° Ø 160 - 2 buc. 3.024518

Set coturi 45° Ø 200 - 2 buc. 3.024664

Set coturi 45° Ø 250 - 2 buc. 3.024669

INSTALARE |N CASCAD~
Pentru sistemele de înc`lzire prev`zute cu pân` la 5 generatoare instalate în cascad` în configura]ie B23 (camer` 

de ardere deschis` - tiraj for]at) Immergas furnizeaz` colectoare speciale de evacuare din polipropilen` echipate cu 

dispozitive anti-retur mecanice, pentru a preveni interferen]a gazelor de ardere ale unui generator în func]ionare cu 

circuitele de combustie ale generatoarelor care nu func]ioneaz`.

Sistemul este modular: exist` un kit colector pentru dou` generatoare [i un kit pentru fiecare generator adi]ional.
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Coduri [i cantit`]i kituri colectoare de evacuare \n func]ie de num`rul de generatoare instalate \n cascad`

Num`r generatoare
Kit colector evacuare Ø 160
pentru 2 VICTRIX PRO 35/55
Cod 3.024279

Kit colector evacuare adi]ional Ø 160
pentru VICTRIX PRO 35/55
Cod 3.024280

2 VICTRIX PRO 35-55 1

3 VICTRIX PRO 35-55 1 1

4 VICTRIX PRO 35-55 1 2

5 VICTRIX PRO 35-55 1 3

Num`r generatoare
Kit colector evacuare Ø 200
pentru 2 VICTRIX PRO 80/100/120
Cod 3.024281

Kit colector evacuare adi]ional Ø 200
pentru VICTRIX PRO 80/100/120
Cod 3.024282

2 VICTRIX PRO 80 1

3 VICTRIX PRO 80 1 1

4 VICTRIX PRO 80 1 2

5 VICTRIX PRO 80 1 3

Num`r generatoare

Kit colector 
evacuare Ø 200  
pentru
2 VICTRIX PRO
100/120
Cod 3.024281

Kit colector
evacuare
adi]ional Ø 200  
pentru VICTRIX 
PRO 100/120
Cod 3.024282

Kit colector
evacuare
adi]ional Ø 250 
pentru 4 VICTRIX PRO 
100/120
Cod 3.024666

Kit colector
evacuare
adi]ional Ø 250 
pentru 5 VICTRIX 
PRO 100/120
Cod 3.024667

2 VICTRIX PRO 100-120 1

3 VICTRIX PRO 100-120 1 1

4 VICTRIX PRO 100-120 1 1 1

5 VICTRIX PRO 100-120 1 1 1 1

SISTEME DE TUBULATURI
EVACUARE-ADMISIE
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INSTALARE INDIVIDUAL~

VICTRIX PRO 35/55

Dimensiuni [i racorduri

Legend`

 1 Generator

2 Kit elemente de siguran]`
pentru generator individual

3 Kit van` cu 3 c`i
pentru racordare boiler extern

4 Separator hidraulic

5 Sond` de exterior

6 CRONO 7
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INSTALARE INDIVIDUAL~

VICTRIX PRO 80/100/120

Dimensioni e attacchiDimensiuni [i racorduri

Legend`

 1 Generator

2 Kit elemente de siguran]`
pentru generator individual

3 Kit van` cu 3 c`i
pentru racordare boiler extern

4 Separator hidraulic

5 Sond` de exterior

6 CRONO 7
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INSTALARE |N CASCAD~
DIMENSIUNI

1 1 1

2 3
4

1 1

6

8
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680

4872
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43
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84

30
5 Ø

 160

18
4

33
0

858

1033

5

7
10

9

Se conecteaz`
la boiler

5 VICTRIX PRO 35/55

5 VICTRIX PRO 80/100/120

1
7
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9

433 800 800 800 800 442

3°

1110
855

600

4533

5043

24
45

12
79

33
0

42
2

1 11 1

5
4

8

32

6

Se conecteaz`
la boiler

Legend`

 1 Generator 4 Separator hidraulic 7 Regulator de cascad` [i zone 10 Sond` de boiler

2 Kit colector hidraulic G 2 1/2” 5
Kit neutralizare condens
pentru instalare \n cascad`

8 Sond` de tur comun

3
Kit elemente de siguran]`
G 2 1/2” pentru generatoare
\n cascad`

6 Kit colector evacuare 9 Sond` de exterior

Legend`

 1 Generator 4 Separator hidraulic 7 Regulator de cascad` [i zone 10 Sond` de boiler

2 Kit colector hidraulic G 2 1/2” 5
Kit neutralizare condens
pentru instalare \n cascad`

8 Sond` de tur comun

3
Kit elemente de siguran]`
G 2 1/2” pentru generatoare
\n cascad`

6 Kit colector evacuare 9 Sond` de exterior
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INSTALARE |N CASCAD~
DIMENSIUNI

5 VICTRIX PRO 35/55 - INSTALARE PE CADRU SUPORT

5 VICTRIX PRO 80/100/120 - INSTALARE PE CADRU SUPORT

45
2

33
0

12
79

27
85

42
2

40033 800 800 800 800 442

Ø
 200

1010

755

500

4500

5010

4

8

3

5

2

1 1 1 1 1
6

3°

9

7
10

Se conecteaz`
la boiler
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2

1 1111
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8
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7

5
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40020
26

39

10
84

30
5

18
4

33
0

64
6

800 800 800 800 315

6

501

679

854

10

3°Ø
 160

Se conecteaz`
la boiler

Legend`

 1 Generator 4 Separator hidraulic 7 Regulator de cascad` [i zone 10 Sond` de boiler

2 Kit colector hidraulic G 2 1/2” 5
Kit neutralizare condens
pentru instalare \n cascad`

8 Sond` de tur comun

3
Kit elemente de siguran]`
G 2 1/2” pentru generatoare
\n cascad`

6 Kit colector evacuare 9 Sond` de exterior

Legend`

 1 Generator 4 Separator hidraulic 7 Regulator de cascad` [i zone 10 Sond` de boiler

2 Kit colector hidraulic G 2 1/2” 5
Kit neutralizare condens
pentru instalare \n cascad`

8 Sond` de tur comun

3
Kit elemente de siguran]`
G 2 1/2” pentru generatoare
\n cascad`

6 Kit colector evacuare 9 Sond` de exterior
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Urm`ri]i-ne pe Youtube

youtube.com/immergasitalia

COMPANIE CERTIFICAT~
UNI EN ISO 9001:2008

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

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy

Immergas Romania SRL  80 Unirii Bd., Block J1, Mezanin

District 3, Bucharest

Phones: +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

Im
m

e
rg

a
s 

\[
i r

e
ze

rv
`
 d

re
p

tu
l d

e
 a

 a
d

u
c
e
 m

o
d

if
ic

`
ri
 p

ro
p

ri
ilo

r 
m

o
d

e
le

 f
`
r`

 a
n
u
n
]a

re
 p

re
a
la

b
il`

, 
m

o
d

if
ic

`
ri
 c

o
n
si

d
e
ra

te
 u

ti
le

 p
e
n
tr

u
 \m

b
u
n
`
t`

]i
re

a
 p

ro
d

u
su

lu
i. 

 C
E

. 
0
4
4
2
 -

 r
e
v.

 0
0
1
 (
ve

r.
 5

9
1
) 
- 

1
2
/1

3
 -

 M
o

d
e
l M

 s
rl
, 

B
u
c
u
re

[t
i -

 0
2
1
 4

5
6
 1

9
0
9


