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VICTRIX EXA 24 X 1 ERP
Jednofunkcyjny, wiszący kocioł kondensacyjny 

• wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, palnik PRE-MIX
• sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
• wbudowany zawór trójdrożny z napędem 
• płynna, elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
• energooszczędna, elektroniczna pompa obiegowa c.o.
• naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o., sonda na powrocie z instalacji
• możliwość sterowania pogodowego
• możliwość współpracy z rozdzielaczami strefowymi DIM
• możliwość zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji DOMINUS

Dane techniczne
J.m. Wartość

Znamionowa wydajność cieplna kW (kcal/h) 24,2 (20777)

Minimalna wydajnośc cieplna kW (kcal/h) 5,7 (4866)

Znamionowa moc cieplna (użyteczna) kW (kcal/h) 23,7 (20382)

Minimalna moc cieplna (użyteczna) kW (kcal/h) 5,5 (4730)

Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 98,1 / 97,2

Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. % 106,0 / 106,5

Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. % 107,2 / 107,8

Straty ciepła przez obudowę z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,55 / 0,20

Straty ciepła przez komin z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,01 / 1,70

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. bar 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) °C 20 - 85

Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 8 (5,0)

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

Ilość wody w kotle l 3,0

Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h kPa (m H2O) 29,6 (3,0)

Użyteczna moc cieplna w trybie c.w.u. kW (kcal/h) 23,7 (20382)

Temperatura ustawialna c.w.u. °C 30 - 60

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 36,0 / 39,0

Podłączenie elektryczne V / Hz 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany A 0,56

Moc zainstalowana W 76

Moc pobierana pompy obiegowej W 40

Moc pobierana przez wentylator W 22

Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

Maksymalna temperatura produktów spalania °C 75

Klasa NOx - 6

NOx ważone mg / kWh 38

CO ważone mg / kWh 39
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1.26 ZESTAWY DOSTĘPNE NA 
ZAMÓWIENIE.

• Zestaw kurków odcinających instalacji z lub
bez filtra kontrolnego (na żądanie). Kocioł
przystosowany jest do zainstalowania kurków 
odcinających instalacji do wprowadzenia na
rurach odpływowych i dopływowych zespołu
podłączenia. Taki zestaw jest bardzo przydatny 
podczas prac konserwacyjnych, ponieważ
pozwala na opróżnienie tylko kotła bez ko-
nieczności opróżniania całej instalacji, ponadto 
w wersji z filtrem zachowuje cechy funkcjono-
wania kotła dzięki filtrowi kontrolnemu.

• Zestaw centralki instalacji strefowych (na żą-
danie). W przypadku chęci podziału instalacji 
ogrzewania na więcej stref (maksymalnie trzy) 
o odmiennych niezależnych ustawieniach i
aby utrzymać wysoki zasięg wody dla każdej
strefy, Immergas dostarcza na żądanie zestaw
instalacji strefowych. 

• Zestaw z dozownikiem polifosforanów (na
żądanie). Zestaw dozujący polifosforany obniża 
tworzenie się osadów wapiennych, zachowując 
z upływem czasu, oryginalne warunki wymiany 
cieplnej i wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.) Kocioł jest przystosowany do użycia
zestawu dozującego polifosforany.

• Karta przekaźnikowa (na zamówienie). Kocioł 
przystosowany jest do zainstalowania karty
przekaźnikowej, która pozwala na poszerzenie 
cech urządzenia i w związku z tym możliwości 
funkcjonowania.

• Zestaw filtra odśrodkowego (na zamówienie). 
Filtr magnetyczny cykloidalny pozwala na
przechwycenie pozostałości żelaza obecnych
w instalacji. Dzięki dwóm kurkom w zestawie 
można łatwo przeprowadzić konserwację,
czyszcząc filtr bez konieczności opróżniania
obwodu.

• Zestaw przykrywający (na zamówienie). W
razie montażu na zewnątrz w miejscu czę-
ściowo osłoniętym z zasysaniem powietrza
bezpośrednio z otoczenia obowiązuje montaż 
odpowiedniej górnej pokrywy ochronnej w
celu właściwego funkcjonowania kotła i dla
jego ochrony przed niepogodą.

Wyżej omówione zestawy dostarczane są kom-
pletne i wyposażone w broszurę z informacjami 
o ich montażu i eksploatacji.
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Przepływ l/h

Wymiary

Charakterystyka pompy

V2 Dostępna wysokość ciśnienia 
z pompą pracującą na 2 prędkości

V3 Dostępna wysokość ciśnienia 
z pompą pracującą na 3 prędkości

V4 Dostępna wysokość ciśnienia 
z pompą pracującą na 4 prędkości

A2 Moc pobierana przez pompę 
obiegową na 2 prędkości

A3 Moc pobierana przez pompę 
obiegową na 3 prędkości

A4 Moc pobierana przez pompę 
obiegową na 4 prędkości
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Opis:
V  -  Podłączenie elektryczne
G - Zasilanie gazem

RU - Powrót jednostki zasobnika (Opcja)
MU - Tłoczenie jednostki zasobnika (Opcja)
RR - Napełnienie instalacji
SC - Odprowadzenie kondensatu (minimal-

na średnica wewnętrzna Ø 13 mm)
R  -  Dopływ instalacji

M  -  Odpływ instalacji

Wysokość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

763 440 303
PRZYŁĄCZA

GAZ WODA INSTALACJA
G RR R M

3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 OCHRONA PRZED 
ZAMARZNIĘCIEM.

Temperatura minimalna -5°C. Kocioł wyposa-
żony jest seryjnie w funkcję przeciw zamarzaniu 
(mrozoochronną), która uruchamia pompę i 
palnik, gdy temperatura wody wewnątrz kotła 
będzie niższa niż 4°C.
W tych warunkach kocioł jest chroniony przed 
mrozem do temperatury otoczenia -5°C.

Temperatura minimalna -15°C. W przypadku, 
gdy kocioł zainstalowany byłby w miejscu, gdzie 
temperatura jest niższa niż -5°C, może dojść do 
zamarznięcia urządzenia.
Aby uniknąć ryzyka zamarznięcia, należy zasto-
sować się do następujących wytycznych:
- obwód ogrzewania chronić przed mrozem,

wprowadzając do niego płyn przeciw zamarza-
niu dobrej jakości, specjalnie przystosowany do 
instalacji grzewczych z gwarancją producenta, 
że płyn nie uszkodzi wymiennika ani innych
części składowych kotła. Płyn przeciwzama-
rzaniowy nie może być szkodliwy dla zdrowia. 
Należy ściśle dostosować się do instrukcji
producenta płynu odnośnie koniecznej ilości
względem minimalnej temperatury, w której
zostanie przechowana instalacja. Należy przy-
gotować wodny roztwór 2 klasy potencjalnego 
zanieczyszczenia wody (EN 1717:2002 lub
obowiązujące przepisy miejscowe).
Materiały wykorzystane do wykonania obwo-
du ogrzewania kotłów Immergas są odporne
na płyny przeciw zamarzaniu na bazie glikoli
etylenowych i propylenowych (jeśli mieszanki
przygotowane są zgodnie z zasadami dobrych
praktyk).

Czas trwałości i ewentualna likwidacja - dosto-
sować się do wskazówek producenta.

- Obwód wody użytkowej chronić przed mro-
zem, korzystając z wyposażenia dostarczanego 
na zamówienie (zestaw mrozoochronny),
złożonego z opornika elektrycznego, odpo-
wiedniego okablowania i termostatu sterowa-
nia (przeczytać uważnie instrukcje montażu
zawarte w opakowaniu zestawu).

W tych warunkach kocioł jest chroniony przed 
mrozem do temperatury -15°C.

Ochrona przed zamarznięciem kotła (zarówno 
-5°C jak i -15°C) zapewniona jest tylko, gdy:
- kocioł jest właściwie podłączony do obwodów

zasilania gazem i elektrycznego;
- kocioł jest nieustannie zasilany;
- kocioł nie jest w trybie “off” (wył);
- nie ma nieprawidłowości kotła (par. 2.6);
- awaria podstawowych elementów kotła i/lub

zestawu przeciwzamarzaniowego.
Dla wydajności gwarancji wyłączone są uszko-
dzenia pochodzące z przerwy w zasilaniu energii 
elektrycznej i braku uwzględnienia tego, co opisano 
powyżej.

N.B.: w przypadku zainstalowania kotła w miej-
scach, gdzie temperatura może być niższa niż
0°C wymagana jest izolacja rur podłączeniowych 
zarówno w.u. jak i c.o.

1.4 PRZYŁĄCZENIE GAZOWE.
Nasze kotły zbudowane są do funkcjonowania 
z metanem (GZ50); (G27) i L.P.G. Instalacja 
rurowa zasilania musi być taka sama lub większa 
niż złączka kotła 3/4”G. Przed podłączeniem 
gazu należy dokładnie oczyścić wszystkie rury 
doprowadzające paliwo, aby usunąć ewentualne 
pozostałości, które mogłyby negatywnie wpłynąć 
na właściwą pracę kotła. Ponadto należy skon-
trolować, czy rozprowadzany gaz jest zgodny z 
tym, dla którego przeznaczony jest kocioł (patrz 
tabliczka danych umieszczona w kotle). W prze-
ciwnym razie, należy przeprowadzić prace na 
kotle w celu dostosowania go do innego rodzaju 
gazu (patrz przekształcenie urządzeń w przypad-
ku zmiany gazu). Ważne jest ponadto sprawdze-
nie ciśnienia dynamicznego sieci (metanu lub 
L.P.G.), które zostanie użyte do zasilenia kotła,
które musi być zgodne z obowiązującymi nor-
mami technicznymi, gdyż, jeśli niewystarczające, 
może wpłynąć na moc generatora, powodując
niedogodności dla użytkownika.
Upewnić się, czy podłączenie kurka gazu zostało 
przeprowadzone właściwie. Rura doprowadzają-
ca gaz spalania musi być odpowiednio wymie-
rzona zgodnie z obowiązującymi normami, aby 
zagwarantować właściwe natężenie przepływu
gazu do palnika również w stanie maksymalnej 
mocy generatora i osiągi urządzenia (dane
techniczne). System połączeń musi być zgodny z 
obowiązującymi normami technicznymi.

Jakość spalanego gazu. Urządzenie zostało 
zaprojektowane do pracy z gazem wolnym od 
zanieczyszczeń; w przeciwnym razie należy 
zamontować odpowiednie filtry przed wejściem 
gazu do urządzenia aby przywrócić jego czystość.
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Przepływ l/h

By-pass zamknięty

By-pass otwarty

Podłączenia

Zasilanie 
elektryczne V 230V 50 Hz

Gaz G 3/4”

Powrót z 
zasobnika RU 3/4”

Zasilanie 
zasobnika MU 3/4”

Napełnianie 
instalacji RR 1/2”

Odpływ 
kondensatu SC Ø 13 mm

Powrót c.o. R 3/4”

Zasilanie c.o. M 3/4”
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Parametr Wartość

Roczne zużycie paliwa dla funcji c.o. (QHE) 74,3 GJ

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

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

Wydajność sezonowa c.o. (ηs) 92 %

Wydajność wytwarzania c.w.u. ( ηwh) -

Model kotła Victrix EXA 24 X 1 ErP

Kocioł kondensacyjny: TAK

Kocioł niskotemperaturowy: NIE

Kocioł typu B1: NIE

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

Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa moc cieplna Pn 24 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs 92 %

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 23,7 kW Przy znamionowej mocy cieplnej i w 
reżimie wysokotemperaturowym (*) η4 88,4 %

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

P1 7,8 kW

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

η1 97,0 %

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej Pozostałe parametry

Przy pełnym obciążeniu elmax 0,039 kW Straty ciepła w trybie czuwania Pstby 0,078 kW

Przy częściowym obciążeniu elmin 0,019 kW Pobór mocy palnika zapłonowego Pign 0,000 kW

W trybie czuwania PSB 0,006 kW Emisje tlenków azotu NOX 40 mg/kWh

Ogrzewacze wielofunkcyjne:

Deklarowany profil obciążeń - Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody ηWH - %

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec - kWh Dzienne zużycie gazu Qfuel - 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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3.23 KARTA PRODUKTU (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013).

3.22 PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁÓW KOMBINOWANYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 813/2013).
Zyski przedstawione w poniższych tabelach odnoszą się do wartości opałowej.

Model/e: Victrix EXA 24 X 1 ErP

Kotły kondensacyjne: TAK

Kocioł niskotemperaturowy: NIE

Kocioł typu B1: NIE

Urządzenie kogeneracyjne do ogrzewania otoczenia: NIE Wyposażone w układ dodatkowego ogrzewania: NIE

Urządzenie kombinowane do ogrzewania: TAK

Element Symbol Wartość Jednost-
ka Element Symbol Wartość Jednost-

ka

Znamionowa moc cieplna Pn 24 kW Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania otoczenia ηs 92 %

Dla kotłów do ogrzewania i kotłów kombinowanych: użyteczna moc 
cieplna

Dla kotłów do ogrzewania i kotłów kombinowanych: sprawność użytko-
wa

Ze znamionową mocą cieplną podczas 
pracy w wysokiej temperaturze (*) P4 23,7 kW Ze znamionową mocą cieplną podczas 

pracy w wysokiej temperaturze (*) η4 88,4 %

Z 30% znamionową mocą cieplną pod-
czas pracy w niskiej temperaturze (**) P1 7,8 kW Z 30% znamionową mocą cieplną pod-

czas pracy w niskiej temperaturze (**) η1 97,0 %

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy elmax 0,039 kW Straty ciepła w trybie gotowości Pstby 0,078 kW

Z częściowym obciążeniem elmin 0,019 kW Zużycie energii zapłonu palnika Pign 0,000 kW

W trybie czuwania PSB 0,006 kW Emisja tlenków azotu NOX 40 mg / 
kWh

Dla kombinowanych urządzeń do ogrzewania

Deklarowany profil obciążenia wydajność wytwarzania c.w.u. ηWH %

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec kWh Dzienne zużycie gazu Qfuel kWh

Dane adresowe IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) WŁOCHY
(*) Wysoka temperatura oznacza 60°C powrotu i 80°C wyjścia.
(**) Praca w niskiej temperaturze dla kotłów kondensacyjnych oznacza 30°C, dla kotłów niskotemperaturowych 37°C, a dla pozostałych urządzeń 
50°C temperaturę powrotną.

Parametr wartość
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (QHE) 74,3 GJ

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

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

Wydajność sezonowa c.o. (ηs) 92 %

Wydajność wytwarzania c.w.u. ( ηwh) ---

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej 
broszury (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami. W celu prawi-
dłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej broszury (przeznaczonej 
dla konserwatora) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji. 

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

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


