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VICTRIX ZEUS 25
Dwufunkcyjny, wiszący kocioł kondensacyjny w wbudowanym zasobnikiem 
c.w.u. o pojemności 45 litrów

• wymiennik ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej 
• dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
• płynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u. autodiagnostyka kotła
• elektroniczny zawór gazu
• naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. , naczynie przeponowe c.w.u. w standardzie
• możliwość sterowania pogodowego, możliwość współpracy z zestawami sterfowymi DIM
• możliwość zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji DOMINUS

Dane techniczne
Dane techniczne J.m. Wartość

Znamionowa wydajność cieplna c.w.u. kW(kcal/h) 25,9 (22280)

Znamionowa wydajność cieplna c.o. kW(kcal/h) 20,7 (17800)

Minimalna wydajnośc cieplna kW(kcal/h) 3,6 (3135)

Znamionowa moc cieplna  c.w.u. (użyteczna) kW(kcal/h) 25,0 (21500)

Znamionowa moc cieplna c.o. (użyteczna) kW(kcal/h) 20,0 (17200)

Minimalna moc cieplna (użyteczna) kW(kcal/h) 3,5 (3010)

Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 96,6 / 96,0

Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. % -

Straty ciepła przez obudowę z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,73 / 0,9

Straty ciepła przez komin z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,04 / 2,6

Minimalne ciśnienie robocze c.o. bar 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) °C 25 - 85

Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 5,8

Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym bar (MPa) 1,0 (0,1)

Ilość wody w kotle l 4,7

Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h m H2O 30,1 (3,1)

Użyteczna moc cieplna w trybie c.w.u. kPa (m H2O) 26,31 (2,68)

Temperatura ustawialna c.w.u. °C 10 - 60

Ciśnienie minimalne  (dynamiczne) obwodu c.w.u. bar (MPa) 0,3 (0,03)

Ciśnienie maksymalne obwodu c.w.u. bar (MPa) 8,0 (0,8)

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l / min 12,0

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 57,6 / 105,4

Podłączenie elektryczne V / Hz 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany A 0,65

Moc zainstalowana W 88

Moc pobierana pompy obiegowej W 43

Wartość EEI - ≤ 0,20 - Part. 3

Moc pobierana przez wentylator W 33

Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

Maksymalna temperatura produktów spalania °C 75

Temperatura przegrzania spalin °C 120

Klasa NOx - 6

NOx ważone mg / kWh 39

CO ważone mg / kWh 21



2

Podłączenia

Gaz G 3/4”

Odprowadzenie 
kondensatu SC min. 

Ø13mm

Powrót c.o. R 3/4”

Zasilanie c.o. M 3/4”

Recyrkulacja 
c.w.u. (opcja) RC 1/2”

Wyjście c.w.u. AC 1/2”

Wejście wody 
zimnej AF 1/2”
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Przepływ l/h

Wymiary

Ciśnienie dyspozycyjne

A+B Dostępna wysokość ciśnienia z odłączonym by-passem (zamkniętym)

B Dostępna wysokość ciśnienia z włączonym by-passem (otwartym)

C+D Moc pobierana przez pompę obiegową z odłączonym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną)

D Moc pobierana przez pompę obiegową z włączonym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną)
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Wysokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

900 580 410
PRZYŁĄCZA WE WZORNIKU

GAZ
WODA  

UŻYTKO-
WA

INSTALA-
CJA

G AC AF R M
1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Opis:
 V - Podłączenie elektryczne
 G - Doprowadzenie gazu
 SC - Odprowadzenie kondensatu  

(minimalna średnica wewnętrzna 
Ø 13 mm)

 R - Powrót z instalacji
 M - Zasilanie instalacji
 RC - Recyrkulacja w.u. (opcja)
 AC - Wyjście ciepłej wody użytkowej
 AF - Wejście w.u.

Opis:
 A - 450 mm
 B - 350 mm
 C - 30 mm
 D - 30 mm
 E - 350 mm

1.3 MINIMALNE ODSTĘPY PRZY MONTAŻU.
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1.2 GŁÓWNE WYMIARY.

2

30

31

B

A

C
D

30

IN
ST

A
LA

TO
R

U
ŻY

TK
O

W
N

IK
SE

RW
IS

A
N

T

Pręd. 6

Pręd. 9

Pręd. 9

Natężenie przepływu (l/h)
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 A+B = Ciśnienie dyspozycyjne instalacji z zamkniętym by-passem
 B = Ciśnienie dyspozycyjne instalacji z otwartym by-passem
 C+D = Pobór mocy pompy obiegowej z zamkniętym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną)
 D = Pobór mocy pompy obiegowej z otwartym by-passem (strefa zaznaczona linią przerywaną)
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Ciśnienie dyspozycyjne instalacji.

Ewentualne odblokowanie pompy. Jeżeli po długim okresie 
nieaktywności pompa obiegowa jest zablokowana, użyć wkręta 
na środku głowicy do ręcznego odblokowania wału napędowego. 
Czynność przeprowadzić z najwyższą ostrożnością, aby go nie 
uszkodzić.
Regulacja By-pass (Szcz. 3 Rys. 32).
Kocioł opuszcza fabrykę z otwartym by-passem.
W przypadku potrzeby dostosowania do szczególnych wymagań 
instalacji by-pass można ustawić w pozycji z zakresu minimum 
(by-pass zamknięty) do maksimum (by-pass otwarty). Wyregulo-
wać za pomocą płaskiego śrubokręta, obracając w prawo otwiera 
się by-pass, w lewo zamyka się by-pass.

1.27 POMPA OBIEGOWA.
W fazie ogrzewania dostępne są tryby funkcjonowania Auto i Stały.
• Auto (A5 = 0): automatyczna prędkość pompy obiegowej i 

proporcjonalna wysokość ciśnienia: prędkość pompy obiegowej 
zmienia się w zależności od mocy palnika: im większa moc, tym 
większa prędkość. Ponadto w parametrze można wyregulować 
zakres funkcjonowania pompy obiegowej, ustawiając maksymal-
ną prędkość parametru „A3” (ustawiana od 6 do 9) i minimalną 
prędkość parametru „A4” (ustawiana od 6 przy ustawionej 
maksymalnej prędkości).

• ∆T Stała (A5 = 5 ÷ 25 K): prędkość pompy obiegowej zmienia 
się w celu utrzymania stałej ∆T między zasilaniem i powrotem 
instalacji zgodnie z zadaną wartością K (domyślnie A5 = 15).

• Stała (6 ÷ 9): ustawiając parametry „A3” i „A4” o tej samej 
wartości, pompa obiegowa działa ze stałą prędkością.

UWAGA: aby kocioł działał prawidłowo, wartość nie może być 
niższa od minimalnej wartości określonej powyżej.
W fazie w.u. pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną 
prędkością.



3

Parametr Wartość

Roczne zużycie paliwa dla funcji c.o. (QHE) 37 GJ

Roczne zużycie energii elektrycznej dla funkcji c.w.u. (AEC) 44 kWh

Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.w.u. (AFC) 18 GJ

Wydajność sezonowa c.o. (ηs) 91%

Wydajność wytwarzania c.w.u. ( ηwh) 80%

Model kotła Victrix Zeus 25

Kocioł kondensacyjny: TAK

Kocioł niskotemperaturowy: NIE

Kocioł typu B1: NIE

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE Wyposażony w dodatkowy element grzejny: NIE

Ogrzewacz wielofunkcyjny: TAK

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa moc cieplna Pn 20 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs 91 %

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły 
grzewcze: wytworzone ciepło użytkowe 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: 
sprawność użytkowa  

Przy znamionowej mocy cieplnej i w 
reżimie wysokotemperaturowym 
(*)

P4 20,0 kW Przy znamionowej mocy cieplnej i w 
reżimie wysokotemperaturowym (*) η4 87,0 %

Przy znamionowej mocy cieplnej 
na poziomie 30 % i w reżimie 
niskotemperaturowym (**)

P1 6,6 kW

Przy znamionowej mocy cieplnej na 
poziomie 30 % i w reżimie 
niskotemperaturowym 
(**)

η1 95,7 %

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej Pozostałe parametry

Przy pełnym obciążeniu elmax 0,018 kW Straty ciepła w trybie czuwania Pstby 0,104 kW

Przy częściowym obciążeniu elmin 0,013 kW Pobór mocy palnika zapłonowego Pign 0,000 kW

W trybie czuwania PSB 0,005 kW Emisje tlenków azotu NOX 35 mg/kWh

Ogrzewacze wielofunkcyjne:

Deklarowany profil obciążeń XL Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody ηWH 80 %

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec 0,200 kWh Dzienne zużycie gazu Qfuel 22,023 kWh

Dane kontaktowe IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) WŁOCHY

(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 
80°C. 
(**) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku 
innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C.
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Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 
1 rozdziałem niniejszej broszury (przeznaczonej dla instalatora) 
i obowiązującymi przepisami. W celu prawidłowej konserwacji, 
należy przeczytać rozdział 3 niniejszej broszury (przeznaczonej 
dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów 
konserwacji. 

Parametr wartość
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (QHE) 37 GJ

Roczne zużycie energii elektrycznej dla funkcji c.w.u. 
(AEC) 44 kWh

Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.w.u. (AFC) 18 GJ

Wydajność sezonowa c.o. (ηs) 91 %

Wydajność produkcji c.w.u. ( ηwh) 80%

Victrix Zeus 25

4.6 KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013).

PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW GAZOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 813/2013)

Wydajność i wartości NOx podane w poniższych tabelach odnoszą się do wartości opałowej górnej.


