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КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ



VICTRIX OMNIA
Нов модел със свързване по DIN, идеален за смяна на стари уреди 

В Европа има милиони газови котли, чието време за смяна е наближило и повечето 
от тези котли са с последователност на връзките по DIN.   
По тази причина Immergas създаде VICTRIX OMNIA:  котелът e със същата подредба 
на  водни и газови съединения като старите генератори, което прави монтажа по-
лесен, намалява времето за инсталиране и предлага много добро съотношение 
между цена и качество.   
Проектиран да отговаря на Европейските Директиви за използване на 
енергия, VICTRIX OMNIA е отличен котел с пълно предварително смесване, 
оборудван с кондензационен модул от неръждаема стомана.   
Благодарение на изключително компактните си размери, котелът предлага 
множество решения за монтаж:  в помещение, в ниша и навън - в частично 
защитени пространства.   
Както всички кондензни котли на Immergas, VICTRIX OMNIA е сертифициран с клас А. 
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DIN-ТИП НА СВЪРЗВАНЕ, ЗА ЛЕСНО И БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ
Благодарение на поредицата от съединения по DIN, нашият котел VICTRIX OMNIA 
лесно може да бъде монтиран, когато се сменя стар котел с високи нива на 
консумация.   Съединенията по DIN се характеризират с централен "G" фитинг 
за газ между връзките за подаващия и връщащия кръг (M-R) на отоплителната 
система, и връзката за подаване на вода (съединенията към водопровода AF и 
подаването на гореща вода за битови нужди (АС). 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА   

Номинална топлинна мощност 20.2 kW (режим отопление) - 25.0 kW (режим БГВ)   

Размери (височина × широчина × дълбочина) 738 × 400 × 235 mm   

Висока сезонна ефективност с модулиране на топлинната мощност от 20 до 100%   

Значителни икономии на енергия благодарение на циркулационната помпа с ниска 

консумация 

Клас 6, най-добрият що се отнася до намалени емисии на азотни окиси (NOx)   

Добри хидравлични показатели благодарение на малките загуби на налягане в 

кондензационния модул   

Технология за промяна на вида на газа чрез електронен клапан за подаване на газ и 

многофункционален електрод

M AC G AF R
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ДОБРИ ХИДРАВЛИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Кодензационният модул, с който е оборудван VICTRIX OMNIA, е произведен с единична 
серпентина от неръждаема стомана.  Липсата на множество части и паралелни контури 
осигурява висока надеждност и намалява броя на заваръчните съединения, което води до 
намаляване на риска от протичане.   
Единичната спирала от неръждаема стомана без стеснявания позволява перфектно 
балансиран хидравличен поток и значително намалява загубите на налягане.  Вътрешната 
секция, широка и с постоянно сечение, ограничава отлаганията и намалява риска от 
запушвания в случай на замърсявания във водата (например, в случай на смяна на котела на 
стари отоплителни системи).  Поради това, VICTRIX OMNIA е идеален за смяна на стар котел.   

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ОТ КЛАС "А"  
Циркулационната помпа с малка консумация на енергия води до значителни икономии на 
енергия в сравнение с традиционните циркулационни помпи.  Наличието на два сензора за 
температура - на подаване и на връщане, позволява непрекъснато модулиране на 
работните условия според изискванията на системата, увеличавайки сезонната 
ефективност.  Циркулационната помпа може да работи в следните режими:  постоянна 
разлика в температурите Δt, пропорционален напор или постоянна честота на въртене.   

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ГАЗ / ВЪЗДУХ 
Електронният газов вентил  позволява управление на съотношението газ/въздух чрез 
многофункционален електрод, монтиран в горивната камера;  електронната платка 
адаптира параметрите на горенето в случаи на изменения на плътността на въздуха или на 
горивото.  Друга важна особеност е, че дюзата няма нужда да бъде заменена при промяна 
на вида на газа (метан/пропан-бутан):  котелът има уникален код на продукта и вие просто 
трябва да направите необходимите настройки чрез софтуера на електронната платка.  
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МОНТИРАНЕ В ПОМЕЩЕНИЕ И 
НАВЪН

VICTRIX OMNIA е одобрен за 
монтаж в частично защитени 
пространства от климатични 
фактори (дъжд и сняг), например, 
монтиране на балкон.  Предлага 
се комплект електрически 
нагреватели за увеличаване на 
диапазона на защитата от 
замръзване от -5ºС до -15ºС (код 
3.017324).  По заявка се предлага 
комплект капаци за директно 
засмукване на въздух, клас В (код 
3.028415).  НОВО  

РЕШЕНИЯ ЗА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ  
VICTRIX OMNIA може да бъде 
монтиран в системи TRIO V2 / TRIO 
MONO V2.  Котелът е подготвен за 
комбиниране с различни енер-
гийни източници:  кондензационни 
котли, термопомпи въздух - вода 
AUDAX, соларни панели, които 
позволяват подобряване на 
енергийните показатели на 
сградите и използване на 
възобновяеми източници на 
енергия, намалявайки вредните 
емисии.   
Хибридните системи, като TRIO V2, 
са подходящи за къщи с до три 
зони.  Тези системи могат да 
бъдат монтирани на рамката на 
SOLAR CONTAINER или директно в 
къщата, в специално техническо 
табло DOMUS CONTAINER, като и 
двете решения спестяват място.   
Конзолата за окачване на газовия 
котел се доставя стандартно като 
част от специален  комплект за 
комбиниране на AUDAX и VICTRIX 
OMNIA (код 3.028657). 

.01

.01
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VICTRIX OMNIA
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2015 811/2013

Технически данни Мерна единица VICTRIX OMNIA

Продуктов код 3.028358

Максимална термична мощност (за БГВ) kW 25,7

Максимална термична мощност  (за отопление) kW 20,8

Минимална термична мощност kW 4,2

Максимална топлинна мощност (за БГВ) kW 25,0

Максимална топлинна мощност(за отопление) kW 20,2

Минимална топлинна мощност kW 4,1

Термична ефективност 80/60 Макс./Мин. % 97,1/96,5

Измерен CO при природен газ mg/kWh 23

Измерен NOX при природен газ mg/kWh 36

Клас на NOX 6

Дебит на БГВ при продължително производство(∆t= 30 °C) l/min 12,5

Минимално налягане на кръга за БГВ bar 0,3

Диапазон на температурата за отопление °C 20 - 85

Номинален обем на разширителния съд (пълен) litres 8 (5,8)

Разполагаем напор на вентилатора (макс./мин.) Pa 152/68

Клас на електрозащита IPX 5D

Тегло на уреда пълен(празен) kg 31,0 (29,0)

В съответствие с Директивата ELD, ние 
поставяме етикет на всеки котел
(в съответствие с регламент 811/2013), 
за да могат потребителите да оценят 
продуктите. Етикетите са представени в 
документите, придружаващи уреда, 
както и на уеб сайта immergas.com, на 
страницата на всеки продукт.
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Графика на разполагаем дебит/напор

За осигуряване на правилен монтаж на котела, комплектът тръби за подаване на въздух и 
отвеждане на димните газове трябва да бъде избран от серията зелени комини на Immergas.  
По заявка се предлага нов комплект:  Горен защитен капак за директно засмукване на 
въздух.  (код 3.028415  НОВО)   
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Легенда

Наличен напор за отопление с изключен 
байпас

Наличен напор за  отопление с включен 
байпас

Консумация на помпата с изключен 
байпас
Консумация на помпата с включен 
байпас

VICTRIX OMNIA е котел, окомплектован 
с настройващ се байпас.

Хидравлични връзки

Подаване БГВ -изход ГАЗ БГВ -вход System

M AC G AF R

¾” ½” ¾” ½” ¾”

Легенда
V      Електрическа връзка
G      Вход на газ

AC     Изход на БГВ
AF     Вход на санитарна вода
SC    Дренаж на конденз (мин. вътрешен диаметър Ø 13 мм
M    Изход подаване 
R     Вход връщане 

A/S   Вход/Изход
A    Вход
S     Изход

Хоризонтален ДВК
Ø 60/100

Разделен ДВК
Ø 80/80

Хоризонтален ДВК
Ø 80/125

15
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65

V M

M G

R

R

SC AC
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КЛИМАТИЧНО ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ

Тип Код
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Жичен седмичен програмируем термостат с 
Pi контрол на температурите
Клас на температурен контрол: IV*   
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 2%*   

6053039 

TYBOX 117 програмируем седмичен термостат

Безжичен седмичен програмируем термостат с 
Pi контрол на температурите
Клас на температурен контрол: IV*   
Принос към сезонната енергийна ефективност за 
отопление 2%*   

6053040 

TYBOX 137 програмируем седмичен термостат

Комбинирането на гамата котли VICTRIX OMNIA с устройства за термично регулиране е 
една отлична инвестиция, подобряваща сезонната енергийна ефективност на отоплител-
ната система. За всяко едно от следните терморегулационни устройства ние посочваме 
съответния клас, който дава стойност в процент на по-висока ефективност. 

CARv2 (дистанционно управление с модулиращ термостат )

Модулационен термостат с дистанционно управление на 
котел; включващ температурни настройки и режими, 
противозамръзваща функция 

Продуктов клас V* или VI
Стойност на Сезонна Енергийна Ефективност  3%* или 4%

Размери (H x L x P) 
mm 103 x 142 x 31 3.021395

Модулационен термостат с дистанционно управление на 
котел; включващ температурни настройки и режими, 
противозамръзваща функция 

Продуктов клас V* или VI
Стойност на Сезонна Енергийна Ефективност  3%* или 4%

Размери (H x L x P) 
mm 103 x 142 x 31

Размери (H x L x P) 
mm 82 x 105 x 26

3.021623

CARV2 WIRELESS (Модулационен дистанционен контролер) 

Предоставя възможност на котела да функционира с променлива 
температура към отоплителната инсталация в зависимост от 
външните климатични условия.
Продуктов клас II*, VI или VII
Стойност на Сезонна Енергийна Ефективност 2%*, 4% или 3,5%

3.014083

СОНДА за външна температура

* Клас Температурен контрол с настройките по подразбиране. Някои устройства за регулиране на климата могат да променят класа,
в зависимост от настройките и режимите на работа, които могат да се променят, например модулиране или ON / OFF. Използването
на тези устройства допринася, в проценти, за сезонна енергийна ефективност на отоплителната система.
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За котли настроени за работа в нискотемпературен режим 3.019229

Предпазен термостат за ниска температура

За използване със зонален контролер 3.028444 3.027084

Комплект смесителен вентил
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3.028444 
Контролиране до 4 директни зони или 1 директна 
зона + 1 смесена зона, комбинирани с 
дистанционни управления CARV2. 
Задължителна комбинация с 1 бр. CARV2.

ЗОНАЛЕН КОНТРОЛЕР

3.026273

Тип Код

КЛИМАТИЧНО ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ

За дистанционно управление на котел чрез 
приложение DOMINUS 

DOMINUS интерфейсна платка за WEB комуникатор 

* Клас Температурен контрол с настройките по подразбиране. Някои устройства за регулиране на климата могат да променят класа
в зависимост от настройките и режимите на работа, които могат да се променят, например модулиране или ON / OFF. Използването
на тези устройства допринася, в проценти, за сезонна енергийна ефективност на отоплителната система.
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3.5324

3.017324

3.028656
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Ограничава възможни отлагания на желязо. 

Лесен към инспектиране и почистване, тъй като не е 
необходимо изпразването на система. Само за вътрешен 
монтаж

3.024176

ОПЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ

Широката гама от опции предоставя възможността за избор на специфичнен аксесоар за 
завършване на инсталацията на VICTRIX OMNIA. Използването на оригинални комплекти 
подобрява качеството и надеждността на продуктите.

Магнитен циклонен филтър

Полезна в случай на обратен наклон между сифона и 
заустването; за монтаж извън котела   3.026374

Помпа за дренаж на конденз

Долен декоративен капакДо

Естетична кутия (височина-240 mm ) която покрива зоната на  
връзките и основните допълнения на стенните кондензни 
котли

Комплект неутрализатор на конденз

Необходим да се неутрализира киселинността на конденза, 
Включен и гранулат. Предварително аранжиран за вътрешни 
инсталации  

3.019857

до -15 °C

Комплект против замръзване

Спирателни кранове ¾”

Спирателни кранове

Тип Код
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ОПЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ

Защитни комплекти

Комплект горен защитен капак 3.028415

VICTRIX OMNIA може да бъде свързан със зонални комплекни от серия  DIM. Възможното управление на зоните е само 
чрез стайни термостати от серията Tybox.

Комплект връзки за нови инсталации 3.015229

Комплект връзки за замяна на котли 3.011667

Комплекти за хидравлично свързване
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Само за комбинирани котли. Подходящ 
само за монтаж вътре в сградата 3.017323

Дозатор за омекотяване на вода
Тип Код



И З К Л Ю Ч И Т Е Л Е Н  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л  И  С Е Р В И З  

АМАКС ГАЗ ООД
Мрамор, София, ул."Васил Левски" № 148; 
тел.: +359 2 902 46 71 
e-mail: info@amaxgas.com
www.amaxgas.com


