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EWVICTRIX 
ZEUS SUPERIOR 
Стенен кондензен котел 
с вграден обемен бойлер
от 54 литра 

КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ 



A+ 

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 
Усъвършенствани производителност и дизайн, гъвкав монтаж

Нов дизайн, високотехнологична електронна платка за управление, високи 
хидравлични показатели и отличен комфорт при нов монтаж и подмяна на котел с 
54-литровия обемен бойлер. Новите кондензни котли VICTRIX ZEUS SUPERIOR са с
отоплителна мощност от 25, 30 и 35 kW, много широко модулационно съотношение
(от 10% до 100% от отоплителната мощност) с цел повишаване на ефективността,
помпа с ниска консумация и неръждаем кондензационен модул със серпентина,
характеризиращ се с увеличени проходи, за да се намали риска от запушване.

Екологичният клас на VICTRIX ZEUS SUPERIOR е 6: най-добрият за поддържане на 
ниско ниво на вредни емисии (CO и NOx). Стандартно монтирания възвратен 
клапан на вентилатора отговаря на изискванията и гарантира комбинирането с 
различни колективни димоотводни системи с положително налягане. Последното 
поколение електронна платка позволява управлението до 3 зони от контролния 
панел, а големият дисплей с подсветка осигурява бърза, лесна и интуитивна 
навигация в менюто и настройките на котела.

VICTRIX ZEUS SUPERIOR е предназначен за вътрешен монтаж и се предлага с един 
продуктов код, тъй като котелът може да работи с природен газ и пропан-бутан. 
Хидравличните връзки са идентични с предходните модели и са стандартно 
окомплектовани към котела, за да подпомогнат монтажниците по време на 
дейностите по инсталиране и подмяна.

94% сезонна
ефективност A+ 

VICTRIX ZEUS SUPERIOR може да 
постигне по-висок енергиен клас 
(A+), ако бъде комбиниран с 
усъвършенстван терморегулатор 
на Immergas, като SMARTECH 
PLUS* или CARV2

 (последният се 
свързва с външна сонда). 

*SMARTECH PLUS ще бъде наличен в края на 2021г.



SMARTECH PLUS. 
ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИИ 

Безжичният високотехнологичен програмируем 
термостат SMART с Bluetooth технология позволява 
регулирането на температурата на отопление със 
смартфон и специализирано приложение. 

Включването и изключването на отоплителната 
система може да се базира, чрез специална 
функция на геолокацията на член от домакинството: 
приложението повишава температурата, преди 
живущите се приберат вкъщи и я понижава, когато и 
последният от тях напусне жилището. Чрез 
приложението е възможно да управлявате до 18 
SMART термостата, дори те да са разположени в 
различни жилища. 

SMARTECH PLUS е лесен за употреба и показанията 
на дисплея са видими от всеки един ъгъл 
благодарение на технологията e-ink, използвана в 
четците за електронни книги.

Някои от функциите могат да се поддържат и от 
виртуален асистент, като Alexa и Google Home. 

Важна бележка: За информация относно други опционални 

комплекти, които могат да се комбинират със SMARTECH 
PLUS, вижте на страница 12. 

ПРЕДИМСТВАТА НА
SMARTECH PLUS 









Модулационен контрол на 
отоплението във времеви 
интервали чрез дисплея, 
дистанционно или чрез 
специализирано приложение 
(необходима е връзка с интернет 
или Wi-Fi) 

Включване и изключване в 
определено време или чрез 
геолокация на член на 
домакинството през приложението 

Контрол на работата, 
консумацията, промяна на 
параметри и визуализация на 
кодове за грешка в уеб страницата 

Много ниска консумация: блокът 
работи с батерии, осигуряващи 
автономност от над 2 години 

 Лесно прочитане, благодарение на
дисплея с технологията e-ink

 Управление на до 18 SMART
термостата в различни жилища
с помощта на приложението

*SMARTECH PLUS се очаква да бъде наличен в края на 2021г.
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИПРЕДИМСТВА 

54-ЛИТРОВ БОЙЛЕР ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Неръждаемата стомана гарантира устойчивостта на бойлера спрямо действието на 
водата, а широкият фланец оптимизира дейностите по почистване и поддръжка. В бойлера 
е разположена серпентина от неръждаема стомана с двойна концентрична спирала, 
която осигурява бърз топлообмен.

ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА КЪМ ПОВЕЧЕ КОНСУМАТОРИ
Victrix Zeus Superior е с маркировка "три звезди" („***“), в съответствие със стандарт EN 
13203-1, т.е. най-добра производителност за битова гореща вода, осигуряваща високо ниво 
на комфорт, дори и при едновременно използване на битова гореща вода на повече от 
един консуматора. 

ЗАЩИТА
Обемният бойлер от неръждаема стомана е с обновена изолация и стандартната защита 
до 0°C, като монтажът трябва да е във вътрешно помещение. Степента на електрическа 
защита е IPX5D. 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДИМСТВА

ОСНОВЕН ТОПЛООБМЕННИК ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

Основният топлообменник на VICTRIX ZEUS SUPERIOR е изработен от еднотръбна серпентина 
от неръждаема стомана. При отсъствието на колектори и успоредно монтирани кръгове, 
той гарантира максимална надеждност във времето, поради липсата на заварки. 

Единичната серпентина от неръждаема стомана, без стеснения, позволява създаването на 
перфектно балансиран хидравличен кръг, като по този начин хидравличните загуби се 
понижават значително. 

Вътрешното сечение, което е с равномерна ширина, дава възможност за ограничаване на 
отлаганията, намалявайки опасността от запушване, в случай на примеси във водата.

Поради тези причини VICTRIX ZEUS SUPERIOR са идеално решение за замяна на стари котли. 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИПРЕДИМСТВА 

НОВ И ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН, ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА

Оборудван с декоративен капак на панела за управление, голям дисплей, сензорни 
бутони с подсветка и удобни ротиращи копчета.

Дисплеят е добре осветен и лесен за четене, а сензорните бутони предоставят отлична 
обратна връзка със звукова сигнализация при докосване, в съответствие с високото 
качество на продукта.

Високотехнологичната електроника осигурява множество нови функции, като възмож-
ността за управление на 3 зони директно от контролния панел на котела или 
удобството да се зададат 4 комфортни времеви зони и 4 календара за планиране на 
работата – както за режима на отопление, така и за производството на битова 
гореща вода. 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1 

Легенда 

2 

3x1,5 mm/230 Vac 

AC 

R M 

AF 

Мрежа за захранване с вода

4 

3x1,5 mm/230 Vac 5 230 Vac 

3 6 

6 

6 

ЕВОЛЮЦИЯТА В РЕГУЛИРАНЕТО НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Системи с няколко зони
Оборудван с електроника от последно поколение, VICTRIX ZEUS SUPERIOR може да управлява 
3 зони с помощта на безжични температурни сензори за помещения и концентратор (и двете 
са опционални). Задаването на температури в помещенията и времевите интервали за 
работа се извършват директно от таблото на котела или дистанционно, чрез приложение (от 
телефон или, таблет), с помощта на опционалния интерфейсен контролер DOMINUS. 
Освен това е възможно взаимодействие със системите за управление на домашна 
автоматизация с протокол KONNEX (не се предоставя от Immergas). В особено големи 
еднофамилни жилища, системата може да се управлява чрез зонален разпределителен 
колектор (DIM ErP). Долният декоративен капак на котела е предварително подготвен за 
монтиране, както на концентратора на сензорите, така и на уеб контролера DOMINUS, 
което улеснява дейностите по монтаж на устройствата.

Системи с единична зона 
Тези приложения могат да бъдат управлявани лесно чрез SMARTECH PLUS (с подходящо 
приложение за дистанционно управление) или чрез CARV2 (и двете са опционални).

Забележка: Описаните по-горе комплекти и аксесоари са показани на страница 12 на настоящия каталог. 

1  VICTRIX ZEUS SUPERIOR 
2 Външна сонда 
3 Зониращо табло DIM 3 зони
4 DOMINUS интерфейсен контролер
5 Комплакт концентратор за безжични 

сензори в помещения 
6 Безжичен стаен температурен сензор

Електрическо свързване 
MODBUS връзки 
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ДИМООТВОДНИ СИСТЕМИ

ДИМООТВОДНИ СИСТЕМИ „GREEN SERIES“ 
VICTRIX ZEUS SUPERIOR е оборудван с индивидуални серии от комплекти за пресен въздух/
димоотвеждане, които осигуряват висока устойчивост на корозия и забележително бърза и 
функционална инсталация, също благодарение на системата за свързване и на 
материала на уплътненията. Котлите VICTRIX ZEUS SUPERIOR могат да бъдат монтирани в 
конфигурация на затворена камера с принудителна тяга или отворена камера и 
принудителна тяга.

Конфигурация отворена камера с принудителна тяга

Тип Код

Фланец + коляно + удължителна тръба Ø 80 0,5 m за димоотвеждане 3.016365 

Конфигурация затворена камера с принудителна тяга
Пълен комплект от двойна тръба Ø 80/80 макс. дължина 36 m** 3.012002 

Хоризонтален димовъздушен коаксиален комплект Ø 60/100 макс. дължина 12,9 m** 3.012000 

Хоризонтален димовъздушен коаксиален комплект Ø 60/100 S къс макс. дължина 11,9 m** 3.024598 

Хоризонтален димовъздушен коаксиален комплект Ø 60/100 с въртящ се терминал, макс. дължина 9,9 m** 3.024267 

Вертикален димовъздушен коаксиален комплект Ø 60/100 (цвят червена охра)** 3.016833 

** За правилен избор на  комплектите, вижте брошурата с инструкции за котела. 
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ДИМООТВОДНИ СИСТЕМИ

C10

горивен въздух
димни газове

димни газове

горивен въздух

C12

C10

горивен въздух димни газове

горивен въздух

C12

Конфигурация C10 Конфигурация C12 

Сема за димоотводния възвратен клапан, 

код 3.031599, при инсталиране с разделна 
система Ø 80/80 (C12)

КОНФИГУРАЦИЯ тип уреди  С10 и С12

Стандартът EN 15502 взема предвид вероятността основният възвратен клапан да изгуби 
своята херметичност или да аварира във времето.Поради това си изисква „резервна 
защита“ (код 3.031599, като опция) за котлите, които са монтирани в жилищни сгради и са 
свързани към колективни димоотводни системи, работещи с положително налягане.

Освен това, по време на поддръжка на котела, допълнителния възвратен клапан 
предотвратява връщането на димни газове, в случаите на отваряне  на кондензационния 
модул, докато други котли продължават да работят и да извеждат газове в същата обща 
димоотводна система. 

Максимална разрешена дължина на тръбата в комбинация с общи димоотводни 
системи, работещи с положително налягане:
- Димоотводни системи Ø 80/125: 7,7 метра (C10)
- Димоотводни системи Ø 80/80: 10 метра + 1 метър на входен терминал (C12)

димни газове
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Дебит (l/ч) 
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Графика  Дебит / напор
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 

Мерни VICTRIX ZEUS VICTRIX ZEUS VICTRIX ZEUS 
единици SUPERIOR 25 SUPERIOR 30 SUPERIOR 35 

Код 3.030900 3.030901 3.030902 

Енергиен клас - отопление A A A 

Битова гореща вода Енергиен клас/Обявен профил 
на натоварване

A/XL A/XL A/XL 

Максимална термична мощност (в режим БГВ) kW 25,9 (22,280) 30,9 (26,598) 34,8 (29,967) 

Максимална термична мощност (в отопление) kW 20,8 (17,909) 29,0 (24,976) 29,0 (24,976) 

Минимална термична мощност (в режим БГВ) kW 4,9 (4,237) 7,2 (6,200) 7,2 (6,200) 

Минимална термична мощност (в отопление) kW 2,5 (2,143) 3,0 (2,554) 3,0 (2,554) 

Максимална топлинна мощност (в режим БГВ) kW 25 (21,500) 30,0 (25,800) 33,8 (29,068) 

Максимална топлинна мощност (в отопление) kW 20,2 (17,372) 28,2 (24,252) 28,2 (24,252) 

Минимална топлинна мощност (в режим БГВ) kW 4,7 (4,042) 7,0 (6,020) 7,0 (6,020) 

Минимална топлинна мощност (в отопление) kW 2,3 (2,012) 2,8 (2,408) 2,8 (2,408) 

Ефективност при топлинна мощност (80/60°C) % 97,0 97,1 97,1 

Ефективност при 30% натоварване (80/60 °C) % 102,3 102,5 102,5 

Ефективност при топлинна мощност (40/30°C) % 107,1 106,8 106,8 

Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C) % 109,9 109,7 109,7 

Претеглени CO/NOx с природен газ mg/kWh 15/21 16/19 16/19 

NOx клас - 6 6 6 

Разполагаем напор на вентилатора (мин. - макс.) Pa 2 - 151 2 - 233 2 - 295 

Дебит на БГВ в първите 10 минути ∆t 30 °C l/мин. 15,1 16,7 19 

Дебит на БГВ за непрекъснато потребление (∆t 30 °C) l/мин. 12,4 15,0 16,9 

Номинална вместимост на разширителен съд за 
централно отопление (разполагаема)

литра 8 (5,8) 10 (7,1) 10 (7,1) 

Индекс на електрическа защита IPX 5D 5D 5D 

Общо тегло на уреда (празен) kg 119 (63,9) 121,9 (64,2) 121,9 (64,2) 

Легенда

Наличен напор за отопление с изключен байпас

Наличен напор за отопление с включен байпас

Консумация на помпа с изключен байпас 

Консумация на помпа с включен байпас

VICTRIX ZEUS SUPERIOR са оборудвани с регулируем системен байпас 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дебит (l/ч) 
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800 1000 1200    1400 1600 0 200 400 600 

40 40 
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VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30/35 
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Технически характеристики
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VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25/30/35 

Легенда
V Електрическа връзка 
G Захранване с газ 
SC Дренаж на конденз (минимален вътрешен 

диаметър Ø 13 mm) 
R Връщане от инсталация
M Подаване към инсталация
RC Рециркулационна връзка (опция)
AC Изход за битова гореща вода 
AF Вход за битова студена вода 
A/S Изход/Вход 
A Вход 
С Изход 

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 
хидравлични връзки

Газ Битова
гореща

вода

Система

G* AC AF R M 

½” ½” ½” ¾” ¾” 

С цел гарантиране на правилен монтаж на уреда, тръбите за засмукване на въздух/отвеждане на
димни газове трябва да бъдат избрани от „Димоотводни системи Green Series“ на Immergas. 

РАЗМЕРИ И ВРЪЗКИ

G

ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирането на димоотводен възвратен клапан, код 3.031599 (вижте страница 9), включва промяна

на разстоянието в димоотводната система между центровете, което се различава от показаното на този чертеж. 

За допълнителна информация вижте брошурата с инструкции, предоставена с уреда. 

      Хоризонтален 
комплект Ø 80/125 

      Хоризонтален 
комплект Ø 60/100 

Разделен комплект
Ø 80/80

A/A/SA S 

85
 

12
0 

65
 

  1
60

 

S 

V SC

R M RC AC AFG

M
R

G
AC
AF

45

50

90
0

600

115

127.5

88
183

460

130
230

215

230

25

70 70

90
2

175

70 7075 130

G * Посоченият присъединителен размер касае входа на 
газовия кран в комплекта за хидравлично свързване, 
доставян стандартно в окомплектовката на котела.
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Комбинирането на VICTRIX ZEUS SUPERIOR с устройство за климатично регулиране е отлична 
инвестиция, тъй като така се подобрява сезонната енергийна ефективност на 
отоплителната система. Поради тази причина за всяко от следните устройства за 
терморегулиране, ние указваме клас, който предоставя процентната стойност на 
повишена ефективност. 

DOMINUS интерфейсен комуникатор
Тип Код

Wi-fi интерфейсен комплект за дистанционно управление чрез 
web приложение.

Комплектът с Wi-Fi комуникатор трябва да бъде свързан с
безжичен модем / рутер (не се предоставя от Immergas) и 
трябва да се монтира извън котела.

Комплектът Ви позволява дистанционното управление на 3 зони. 
НОВО

3.026273 

Комплект концентратор и безжичен температурен сензор

Идеален за отчитане на температура в помещение. Да се 
разположи в близост до котела или в долния капак, 

3.030908 

Сонда подаване 

Да се разположи след колектора на отоплителната система. 
НОВО

3.030913 

SMARTECH PLUS 

Високотехнологично интелигентно дистанционно 
управление с Bluetooth технология, оборудвано с: 
• порт (мрежова точка)
• основа за стенен монтаж (с вграден нивелир)
• стойка за маса
Захранване чрез 2 батерии (стандартни)
Работна температура на околната среда 0 - + 40°C
Клас на защита IP 20

Клас на продукт: V* или VI 
Стойност на сезонна енергийна ефективност 3%* или 4% 

Размери (Ø x D)
mm 70 x 35 mm 70 x 18 

3.030909 

* Клас на продукт с настройки по подразбиране. Някои устройства за регулиране на отопление могат да променят своя клас 
в зависимост от заданията и режимите на работа, които могат да бъдат променени, например модулиране или ВКЛ./ИЗКЛ. 

Използването на тези устройства допринася процентно за сезонната енергийна ефективност. 

ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ

Размери (Ø x D)

Идеален за комбинация с концентратор с безжични сонди
код 3.030908

SMARTECH PLUS се очаква да бъде наличен в края на 2021г.

За създаването на 3 зони е необходимо да поръчате 2 
допълнителни сензора към основния комплект (код 3.030908) 
НОВО

Клас на продукт: V* или VI 
Стойност на сезонна енергийна ефективност 3%* или 4% 

Клас на продукт VIII, използващ 3 безжични сензора за 
помещение с функция за промяна на работата 
Стойност на сезонна енергийна ефективност 5% 

3.030906 

Допълнителен безжичен температурен сензор за помещение 

изглежда по сходен начин като безжичния сензор за 
помещение. Важна забележка: Този комплект включва и 1 бр.
безжичен сензор за помещение НОВО
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CARV2 (модулационно дистанционно управление) 
Тип Код

Външна температурна сонда 

Позволява на котела да работи с променлива температура в 
съответствие с климатичните условия ИДЕАЛНА ЗА ПОДМЯНА

Клас на продукт II*, VI или VII 
Стойност на сезонна енергийна ефективност 2%*, 4% или 3,5% 

3.014083 

Релейна платка 

Позволява управление на зонови вентили и CARV2 за изпращане 
на алармен сигнал, за управление на външна помпа и т.н. 3.015350 

Предпазен термостат за ниска температура 
За газови котли, настроени с ниска температура (подходящ 
само ако се използва специален свързващ комплект). 3.019229 

КЛИМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

* Клас на продукт с настройки по подразбиране. Някои устройства за регулиране на отопление могат да променят своя клас 
в зависимост от заданията и режимите на работа, които могат да бъдат променени, например модулиране или ВКЛ./ИЗКЛ. 

Използването на тези устройства допринася процентно за сезонната енергийна ефективност. 

TYBOX 117

CARV2 Wireless     (модулационно дистанционно управление) 

TYBOX 137

Безжичен програмируем седмичен термостат

  
за 

0 0 0

0 0
Програмируем седмичен термостат 

 
за 

3.021395 

3.021623 

Модулационен контролер и седмичен термостат 
Клас на продукт: V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 
3%* или 4% 

Модулационен контролер и седмичен термостат 

Клас на продукт: V* или VI 
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 
3%* или 4% 
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Сред широката гама от опции е възможно да откриете специфични аксесоари, с които да 
допълните инсталацията на VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Използването на оригинални части 
подобрява качеството и надеждността на продуктите. 

Магнитен циклонен филтър 
Тип Код

За предотвратяване на железните натрупвания в системата  

ИДЕАЛЕН ЗА ПОДМЯНА 

Помпа за дрениране на конденз от стенни котли 

Полезна в случай на обратен наклон между сифона и изхода; 
монтажът е външен спрямо котела. 
ИДЕАЛНА ЗА ПОДМЯНА 

3.026374 

Неутрализатор на кондез 

Необходим за неутрализиране на киселинността на конденза. 
Включва гранулати. 3.019857 

Долен капак 

Естетична рамка (с височина от 250 mm и дълбочина от 407 
mm), която покрива зоните на свързване и основните 
монтирани допълнителни елементи 
ИДЕАЛЕН ЗА ПОДМЯНА НОВО 

3.030438 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ

MagnaClean MICRO 2*
FL1 0 01 .

1 0 01
(само за вътрешен монтаж).
Два модела с компресионни връзки за медна тръба  22 мм или 1"

* За други модели от серията магнитно-циклонни филтри, моля, свържете се с техническия отдел на Амакс Газ ООД.
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Тип Код

Дозатор на полифосфати 

Комплект за рециркулация на БГВ (с включена помпа ) 

Само за монтаж под котела. Съдържа всички тръбни връзки 3.015380 

Комплект за рециркулация (само тръба)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ

Филтър-дозатор на полифосфати 1/2"
в комплект с 8 пълнителя

Комплект, който да се добави към налична помпа за рециркулация 3.012944

DIM  2  ZONES ErP 
Комплект за системи с две зони 
Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи 
с ниска консумация и електронна платка 

DIM  3  ZONES ErP 
Комплект за системи с три зони 
Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи 
с ниска консумация и електронна платка 

DIM A-BT ErP 
Комплект за смесени системи с 1ниско-температурна 
и 1 високо-температурна зона. Хидравличен колектор-сепаратор, 
2 електронни помпи с ниска консумация,  1 смесителен вентил 
и електронна платка 

DIM A-2BT ErP 
Комплект за смесени системи с 2 ниско-температурни 
и 1 високо-температурна зони 

2 смесителни вентила и електронна платка 
Хидравличен колектор, 3 електронни помпи с ниска консумация, 

DIM ErP
Комплекти за зониране и управление на отоплителни инсталации с високо- и ниско-
температурни зони

3.025607 

3.025608 

3.025609 

3.025610 
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тел.: +359 2 902 46 71 
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IMMERGAS SPA - ITALY 
СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЯ 
UNI EN ISO 9001:2015 

immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617




