
Ο VICTRIX superior 32kw είλαη επίηνηρνο ιέβεηαο κε ζεξκηθή ηζρύο 27.520 kcal/h, κε δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ρώξνπ. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζπκπύθλσζεο 

θαη πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή πςειή απνδνζε θαη κεησκέλεο εθπνκπέο ξππνγόλσλ νπζηώλ (CO, 

ΝΟx). 

ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε έρνπλ ρακειόηεξε θαηαλάισζε αεξίνπ από ηηο κνλάδεο ζπκβαηηθήο 

ηερλνινγηάο. Δίλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθέο ζε ζπζηήκαηα ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ (π.ρ. ζε ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε) θαη κπνξνύκε λα πεηύρνπκε νηθνλνκία έσο 30 ηηο εθαηό κε βαζκό απόδνζεο έσο 106 ηηο 

εθαηό. 

Παξά ηελ πςειή απόδνζε, ν VICTRIX Superior έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο (πιάηνο ιέβεηα κόλν 44 

εθαηνζηά) θαη κπνξεί εύθνια λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ζπίηη. 

Φιλικό στον τρήστη 

Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηάο θαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο είλαη άκεζνο θαη εύθνινο  ράξε ζηηο ςεθηαθέο 

ελδείμεηο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

Τετνολογία σσμπύκνωσης 

Η ηερλνινγία ηεο ζπκπύθλσζεο ζπληζηάηαη ζηελ ςύμε ησλ θαπζαεξίσλ πξηλ απηά απνδεζκεπηνύλ ζηελ 

αηκόζθαηξα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςύμε ηνπο, ε ζεξκόηεηα πνπ εκπεξηέρνπλ κεηαθέξεηαη ζην 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπκπύθλσζή ηνπ ζε πδξαηκνύο. 

Απηή ε δηαδηθαζία, πνπ επηηπγράλεηαη από εηδηθνύο ζαιάκνπο θαύζεο θαη ζύζηεκα ηδαληθήο πξόζκεημεο 

αεξίνπ - νμπγόλνπ, επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ ράλεηαη ζηελ 

θακηλάδα ησλ κνλάδσλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο.  

Τετνολογία AQUA CELERIS (στάνταρ)  

Σν Aqua Celeris είλαη κηα επξεζηηερλία ηεο Immergas, ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα γξήγνξεο 

παξάδνζεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη ζε κεησκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηή ε 

ζπζθεπή ραξαθηεξίδεηαη από κηα κηθξή δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αξρηθό 

θύθισκα θαη έρεη ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα:  

1. Άκεζε παξόδνζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο,  
2. Απνζήθεπζε δεζηνύ λεξνύ ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζε γξήγνξν ρξνληθό δηάζηεκα, 

3)Μαθξνπξόζεζκε ζπvηήξεζε ηνπ Aqua Celeris δηόηη είλαη ζπλδεδεκέλν ζην αξρηθό θύθισκα 
απνθεύγνληαο έηζη ηε δεκηνύξγηα βνπιώκαηνο.  

Ψηυιακός τειρισμός με το AMICO REMOTE CONTROL (ΚΩΔ. 3.011236 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)  

VICTRIX Superior 32 kW ραξαθηεξίδεηαη από πξνεγκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη κε έλα ζύγρξνλν 

θαη ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό. Δίλαη εμνπιηζκέλνο κε κηα νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ  κε νπίζζην θσηηζκό, 

πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε θαη άκεζε απεηθόληζε ηεο θύξηαο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο, όπσο 

ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο, παξνρή ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα, θώδηθεο πηζαλώλ ζθάικαηνο. 



Βέιηηζηεο επαξρηαθέο απνδόζεηο θαη αθόκα κεγαιύηεξε νηθνλνκία κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ κε ην 

ηειερεηξηζηήξην CAR ή θαη ηνλ εμσηεξηθό αηζζεηήξα - αvηηζηάζκηζε.  

Ρύζκηζε ησλ επηζπκεηώλ ζεξκνθξαζηώλ γηα ην θαινθαίξη / ρεηκώλα γίλεηαη αθόκα πην εύθνια απιά 

παηώληαο έλα θνπκπί. Δπίζεο ην ρεηξηζηήξην κπνξεί λα απεηθνλίζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο όπσο ηηο 

ώξεο ιεηηνπξγίαο, ηνλ αξηζκό ησλ αλαθιέμεσλ, ηελ πξαγκαηηθή εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ην ειάρηζην θαη 

κέγηζην (κε εμσηεξηθό αηζζεηήξα ζπλδεδεκέλν κόλν). 

 Γύν ελαιιάθηεο γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο 

 Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (Γt 30°C) l/min - 16,3 

 Τςειή απόδνζε θαη ρακειή εθπνκπή ξύπσλ ράξε ζηελ ηερλνινγία ζπκππθλσκάησλ 

 ςεθηαθή νζόλε κε κπιέ θσηηζκό 

 Νέν πδξαπιηθό θύθισκα κε ξπζκηζηή ξνήο 

 Γηαζηάζεηο: Τ830mm, Μ440mm, Β350mm 

 Aqua Celeris System 

 Ρπζκηδόκελν by-pass 

 Πξνζηαζία IXP5D 

 Αλνμείδσηνο ζάιακνο ζπκπύθλσζεο (Inox AISI 304 L) 

 Ηιεθηξνληθή αλάθιεμε, ξύζκηζε θαη έιεγρνο 

 Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία -3°C 

 Βαζκόο απόδνζεο **** (D.P.R. 660/96) 

 


