KOMBİ - KAZAN - ISI POMPASI

HERCULES
KOMBİLERDE

VICTRIX MAIOR TT

yil
GARANTI

Duvar tipi tam yoğuşmalı kombi
Victrix MAIOR 28 TT 1 ErP
Victrix MAIOR 35 TT 1 ErP
Victrix MAIOR 35 X TT 1 ErP

%108,1’e ulaşan yüksek verim
Yüksek sıcak kullanım suyu performansı
Çevre dostu; çok düşük baca gazı emisyonları
Dökme alüminyum, Al-Si-Mg alaşımlı yoğuşma eşanjörü
%10’den %100’e kadar geniş modülasyon aralığı
Elektronik yanma kontrolü

Yüksek Teknoloji,
Bol Sıcak Su!
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ErP - Eco Design Kritelerine Uygun

ErP Kriterlerine Biz Hazırız!
IMMERGAS, ısıtma teknolojisinin geldiği son nokta olan ErP – Eko Tasarım ve ELD
direktiflerine uygun üretilmiş, 20 kW’ tan 900 kW kapasiteye ulaşan yoğuşmalı
ürün gamı ile şimdi daha çevreci ve daha verimli.
Yeni Avrupa Birliği direktifleri olan;
ErP – Eco Design “Enerji İlgili Ürünler Direktifi” (2009/125 / EC)
ELD - “Enerji Etiketleme Direktifi” (2010/30/EC)
Ağustos 2015’ te Avrupa da yürürlüğe girmiş olup, tüm enerji tüketen cihazlarda;
çok hassas tasarım kurallarını, ekolojik uyumlu (çevre ile uyumlu) ürünlerin
imalatını, düşük enerji tüketimini, yüksek sezonluk verim değerlerini, düşük baca
gazı emisyonlarını ve beyaz eşyalardaki gibi kolay anlaşılır bir renkli “enerji etiketi
“ kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Amaç 2020 yılına kadar ünlü 20-20-20’ye ulaşmaktır.
• ENERJİ KULLANAN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİ %20 ARTIRMAK
• YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI %20 ARTIRMAK
• ATMOSFERDEKİ (CO2) KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU %20 AZALTMAK

ERP- EKO TASARIM (Eco Design)

VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
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YOĞUŞMA TEORİSİ

Eko - tasarım; bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak tüm
aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir
yaklaşımdır. Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, sınırlı kaynakların en etkin
şekilde kullanılması ve korunmasını, geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar.
ErP/Eko-tasarım kriterleri, üreticilerin ürettikleri ürünlerinin enerji tüketimlerini
azaltmalarını gerektirir.

HERŞEY ETİKETTE!
ELD (Energy Labelling Directive)
Avrupa Birliği’nin yeni enerji etiketleme sistemi, tüketicinin her bir ürünün
çevresel uyumluluk seviyesini bir bakışta görebilmesi için yeni enerji etiketleme
sistemini zorunlu kılmıştır.
Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her ürünün ErP Direktifine göre bir
etikete sahip olmasını vurgulayarak, yalnızca enerji verimlilik sınıfının değil aynı
zamanda gürültü seviyesi ve güç tüketimi gibi diğer performans faktörlerinin de
yazılmasını gerekli kılar.

IMMERGAS YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

Immergas Yoğuşmalı Kombiler; özel tasarlanmış ısı eşanjörü sayesinde, yanma
sonucu ortaya çıkan ve konvansiyonel kombilerde kullanılmadan bacadan dışarıya
atılan atık gaz içerisindeki yüksek sıcaklıktaki su buharını daha soğuk olan tesisat
dönüş suyu ile karşılaştırır. Buhar halinde bulunan su sıvı hale dönüşürken
içindeki gizli ısı emilir ve tesisat suyuna aktarılır. Çok yüksek verim ve tasarruf
sağlanmış olur.

PREMIX BRÜLÖRLÜ (ÖN KARIŞIMLI) YANMA SİSTEMİ NEDİR?

Immergas Premix brülörlü yanma sistemi; modülasyonlu fan ve özel tasarımlı
brülör sayesinde yanma havası ve gaz en ideal oranlarda önceden karıştırılarak
yanma odasına gönderilir. En ideal yanma sonucunda yakıtın tamamı yakılır.
Yüksek yanma verimine, düşük baca gazı emisyon değerlerine ulaşılır.
Konvansiyonel kombilere oranla İmmergas yoğuşmalı kombiler yüksek sıcaklıkla
çalışan sistemlerde dahi (80 / 60 °C) premix (ön karışım) özelliğinden dolayı
yanma verimi hiç bozulmadan % 98’e varan yüksek verimlere ulaşır. Yoğuşma
yapmasa bile eski kombilere oranla %6 ila %10 arasında yakıt tasarrufunu
garanti eder. Yoğuşma özelliğinin de devreye girmesi ile tüm ısıtma sezonunda %
108-%109’a varan yüksek verimli ve tasarruflu bir işletim sağlanır.
Immergas Yoğuşmalı Kombiler; ideal karışımlı –premix- tam yanma özelliği
nedeniyle küçük büyük tüm tesisat tiplerinde ve cihaz dönüşümlerinde
rahatlıkla kullanılabilir.
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MAIOR TT

Genel Özellikler

24 kW ve 34,2 kW kalorifer ısıtma gücü ;
28 kW ve 34,2 kW sıcak kullanım suyu ısıtma gücünde kombi modelleri
34,2 kW Kat Kaloriferi (yalnız ısıtma)
“X” modeli boyler bağlantı olanağı
%10’dan %100’e geniş modülasyonlu ısıtma gücü oranı
Çevre dostu – düşük NOx emisyonları (sınıf 5)
Koruma kapaklı panel tasarımı
Yüksek sirkülasyonlu yeni yoğuşma modülü
Gaz dönüşüm işlemlerinde elektronik kart parametreleri ile ayarlanabilen gaz valfi
Düşük elektrik tüketimli modülasyonlu pompa
Kalorifer gidiş ve dönüşte çift NTC sensörlü sistem
Ayarlanabilir kalorifer sistem by-pass hattı
-5 °C ‘ye kadar standart Donma Koruması
Victrix MAIOR modelleri Avrupa direktiflerinin yeni taleplerine uymaktadır:
ErP Direktifi (2009/125 / EC);
Etiketleme Direktifi (2010/30 / EC)
Paslanmaz çelik plakalı sıcak kullanım suyu eşanjörü hijyenik kullanım
Yükseltilmiş Sıcak Kullanım Suyu kapasitesi 13,3 l/dak. (MAIOR 28) ve 16,8 l/dak.(MAIOR 34);
Elektronik ateşleme ve modülasyon
IPX5D koruma endeksi sayesinde;
Kısmen Korunan Dış Mekanlara, Örneğin; balkonlara yapılan montajlarda havanın yağmurlu ve/veya
karlı olması durumunda bir elektrikli rezistans seti (kod. 3.017324) ile - 15°C’ye kadar donmaya
karşı ek bir koruma sağlanabilir.
Opsiyonel AMICO (CARV2) ve Dış Hava Sıcaklık Sensörü kullanımı ile dört mevsim en iyi performans
ve konfor…
YÜKSEK HİDROLİK PERFORMANS
Yeni yoğuşma eşanjörünün ilk bakışta en belirgin tasarım özelliği geniş su geçiş pasajlarıdır.
Eski ısıtma sistemlerinde bile mükemmel debi oranı ve basınç performansı sağlar. Bu da ısıtma
sisteminde su içerisinde bulunabilecek kirletici maddeler nedeniyle tıkanma riskinin düşük olması
anlamına gelir. Eşanjörün yapımında kullanılan özel dökme alüminyum-silisyum-magnezyum
alaşımı sayesinde korozyona karşı direnci artırılmıştır. Eşanjörde aşağıdan yukarıya doğru yükselen
su devresine karşın yanma üst kısımda olduğundan atık gaz akışı yukarıdan aşağıya doğrudur.
Birbirine yakın kanatçıklar ile ısı transfer yüzey alanı artırılmış kalorifer suyuna yüksek ısı transferi
yapılması garanti edilmiştir. Yeni ve eski tüm tesisatlarda ve özellikle cihaz dönüşümlerinde avantaj
sağlar.

KULLANICI DOSTU
KOLAY KULLANIMLI
KONTROL PANELİ
Kullanıcı dostu düğmeler, seçim
butonları ve çalışma durumlarını
gösteren LCD ekran:
Kontrol paneli kapağı koruması altında
herkesin kolay kullanabileceği ve kolay
anlaşılır panel.
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Genel Özellikler
X VERSİYONU / KAT KALORİFERİ

Güneş paneli

VICTRIX MAIOR TT X 35, özel bir 2 borulu kit (kod no:
3.024609) ile bir boylere de bağlanabilir. 2 borulu kit ile kat
kaloriferinde standart olarak bulunan 3-yollu vanaya boyler
bağlantısı yapılabilir.
Sıcak kullanım suyu ihtiyacına göre 80 litreden 300 litreye
kadar boyler seçimi yapılabilir.

solar
pompa istasyonu
Şebeke girişi

solar
kumanda
paneli

BOYLER BAĞLANTI KİTİ

2 borulu bağlantı kiti
3.024609

Çift serpantinli boyler
Boyler sensörü
1.016053
Yoğuşmalı kat kaloriferi modellerine (X /
Plus) bir boyler bağlandığında kullanılır.
IMMERGAS yetkili servisi tarafından temin
ve monte edilir!

“A” SINIFI POMPA

Düşük tüketimli pompa, klasik pompalara göre yüksek enerji tasarrufu sağlar. Çift NTC
sensörlü sistem sayesinde sistem taleplerini sürekli modülasyon yaparak karşılar ve
böylece sezonsal verimliliği artırır. Pompa ayrıca şu modlarda da çalıştırılabilir: Sabit Δt,
Oransal Basınç veya Sabit Hız.

ELEKTRONİK HAVA/GAZ KONTROLÜ

Hava/gaz oranını yanma odasında bulunan çok fonksiyonlu bir elektrot ile kontrol edebilen
yeni elektronik gaz valfi, hava veya yakıtın yoğunluk değişim durumuna göre elektronik
kart tarafından yanma parametreleri otomatik olarak adapte edilir. Diğer önemli özellik
ise doğalgaz/LPG dönüşümlerinde enjektör değişimine ihtiyaç duyulmaz: böylece kombi
piyasaya tek ürün kodu ile sunulur ve sadece elektronik kart parametrelerini ayarlamanız
yeterlidir.

YÜKSEK SICAK KULLANIM SUYU PERFORMANSI

MAIOR TT’nin ani sıcak kullanım suyu sağlayan kombi modellerinin sıcak su devresinde bir
elektronik-kontrollü su debi regülatörü bulunur.
Sıcak su iki sensör ile kontrol edilir. Bu, istenilen sıcak su sıcaklığında maksimum kalite,
sabit çıkış sıcaklığı ve değişken şebeke suyu giriş basınçlarında sabit sıcak su debisi vermesi
gibi son derece yüksek bir performans seviyesi sağlar.

Geniş Modülasyon Aralığı & Yüksek Tasarruf
Konforlu ve tasarruflu bir ısıtma için kombinin istenilen sıcaklığa kendisini adapte
edebilmesi için ısıl gücünü şartlara göre ayarlayabilmesine yani MODÜLASYON oranına
bağlıdır. Victrix MAIOR TT kombiler %10’den %100’e kadar geniş alev modülasyon aralığı
ile yüksek ısıl konfor sağlarken aynı zamanda tüm tesisat tiplerine kolay ve çok hızlı uyum
sağlar. Geniş modülasyon oranı hem konfor etkisini artırır hem de yakıt tasarrufu yapmamızı
sağlar.
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100%

IMMERGAS DOMİNUS KİT İLE ONLINE KOMBİ KONTROLÜ

Aksesuarlar

Immergas Dominus Mobil bağlantı Kiti VICTRIX TT kombilerin akıllı
telefonlardan, tabletlerden internet üzerinden her yerden rahatlıkla
kontrol edilmesini ve ayarlanmasını sağlar.
AVANTAJLARI
- Uzaktan kumanda ile ana sistem ayarlarına doğrudan erişim,
- Kombinin tüm çalışma fonksiyonların görüntülenmesi,
- Kalorifer/Sıcak Kullanım Suyu sıcaklık ayarları,
- Oda sıcaklığının görüntülenmesi
- CARV2 Oda termostatı ile uyumlu çalışma ve zaman programı,
- Hata mesajlarının alınması, ombinin resetlenmesi.
- Her zaman ve her yerden kullanım için erişim,
- Kolay montaj

DAHA FAZLA KONFOR VE TASARRUF İÇİN OPSİYONEL AKSESUARLAR
Mini CRD Kod: 3.020167
Oda Termostatı,
Modülasyonlu,
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

CRD Kod: 3.016362
Oda Termostatı,
Modülasyonlu,
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

Amico Car V2 Kod: 3.021395
Oda Termostatı,
Modülasyonlu,
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

RADIO TYBOX Kod: 4.000137
Oda Termostatı,
Haftalık programlı
On-Off, kablosuz,
Işıklı ekranlı

TYBOX 117 Kod: 4.000117
Oda Termostatı
Haftalık programlı,
On-Off, kablolu,
Işıklı ekranlı

Röle Kartı Kiti Kod: 3.015350
İlave pompa ve 2 yollu vanalı zonları
yönetmek için ullanılır.

Dış Hava Sensörü
Kod: 3.014083
Cihazın dış hava sıcaklığına göre
çalışmasını sağlar.

Kombi Solar Karışım Vanası
Kod: 3.018911
Termal solar sistemden gelen sıcak su
bağlantısını kombiye karıştırarak adapte
eder.

Dominus Kod: 3.022165
Dominus uygulamasıyla birlikte kombinin
uzaktan mobil cihazlarla kumandasını
sağlar

Hidrolik Diyagram
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Bağlantılar:
G Gaz hattı
3/4”
AC Sıcak su çıkış 1/2”
AF Soğuk su giriş 1/2”
R Kalorifer dönüş 3/4”
M Kalorifer gidiş 3/4”

Pump
consumption
Pompa
güç
tüketimi (W)
(W)

Head (kPa)

Basınç (kPa)
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Flow rate
(l/h)
Debi
(litre/h)

By-pass kapalı iken kalorifer sistemine uygulanabilen basınç
By-pass açık iken kalorifer sistemine uygulanabilen basınç
By-pass kapalı iken pompanın güç tüketimi
By-pass açık iken pompanın güç tüketimi
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0694CP7233
34,2 (29412)

kW (kcal/h)

Minimum ısıl güç (kullanılan)

kW (kcal/h)

2,8 (2408)

3,5 (3010)

%

96,6 / 97,2

97,9 / 96,8

*Kullanılan faydalı ısıl verim 80/60 Maks./Min.

%

101,0 / 107,3

103,2 / 107,5

%

102,3 / 108,1

106,0 / 107,6

Kalorifer devresi maksimum çalışma basıncı

bar

3

3

Ayarlanabilir kalorifer sıcaklığı (max çalışma alanı)

°C

20-85

20-85

Tesisat genleşme tankı toplam hacmi

litre

10

10

kW (kcal/h)

28,0 (24080)

34,2 (29412)

Kullanma suyu ayarlanabilir sıcaklığı

°C

30-60

30-60

Kullanım suyu devresi minimum çalışma basıncı

bar

0,3

0,3

Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı

bar

10

10

litre/dak

13,3

16,8

kg

32 / 33,9

33,4 / 35,8

V / Hz

230 / 50

230 / 50

Sıcak kullanım suyu debisi (ΔT 30°C)
Kombi boş/dolu ağırlığı
Elektrik bağlantısı
Nominal güç çekimi

A

0,7

0,85

Kurulu elektrik gücü

W

100

120

Elektrik tesisatı koruma derecesi
Yanma ürünleri max sıcaklığı

Ağırlıklı CO

IPX5D

75

75

5

5

mg/kWh

25

26

mg/kWh

29

24

120

25

M

AF SC

220
115
105

276
135

30
275

II 2H3P

55 55 55 95

65

RU
G

RR
MU

70
R

45
M

SC

Açıklamalar

Yatay ve dikey baca bağlantıları
AC

Ayrık baca kiti Ø 80/80

25°

850

Yatay kit Ø 60/100

B

suyu şebeke giriş hattı 1/2"
55 AF55 Soğuk
165 kullanım
100
55

RU
MU
RR
SC
R
M
A
B

Boyler dönüş hattı (opsiyonel) 3/4"
Boyler gidiş hattı (opsiyonel) 3/4"550
Sistem doldurma hattı 1/2"
Yoğuşma suyu tahliye hattı (minimum iç çap Ø 13 mm)
Kalorifer dönüş hattı 3/4"
Kalorifer gidiş hattı 3/4"
Atık gaz çıkış / taze hava giriş baca bağlantısı (Ø 60/100 mm)
Taze hava giriş baca bağlantısı (Ø 80 mm)

YETKİLİ BAYİ

Basım Tarihi: Mart 2017

550

IMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Adil Mah. Enes Sk. No:4, 34935 Sultanbeyli - İstanbul

444 88 22

www.immergas.com.tr
Immergas Turkiye
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A
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Elektrik bağlantısı 220 V / 50 Hz
Gaz bağlantısı 3/4"

V
G

MU
kullanım suyu gidiş hattı 1/2"
RUAC AF Sıcak RC

50

75

50

115

115

V

374

70 45
R

220
105 115

V

Max 14400

ACV

95

440

IPX5D

Gaz kategorisi

AC

V G

C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / C83 / C93
/ C93x / B23 / B33

Baca bağlantı tipi

70 95
175
275

VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ErP (Sadece Isıtma)

°C

NOx sınıfı
Ağırlıklı NOx

30
65

8

Sıcak su üretimi için kullanılan ısıl güç

8

Kullanılan faydalı ısıl verim 50/30 Maks./Min.
*Kullanılan faydalı ısıl verim 40/30 Maks./Min.

687

0694CP7233
24,0 (20640)

Maksimum ısıl güç (kullanılan)

748

(35 TT) 3.024883
(35 X TT) 3.024884

36

CE sertifikası

135

25

3.024882

276

220
115
105

687

Kod

440
220
105 115

748

Birim

VICTRIX MAIOR 28/35 TT 1 ErP

VICTRIX
MAIOR 35 TT ErP
MAIOR 35 X TT 1 ErP

36

Teknik Veriler

VICTRIX
MAIOR 28 TT 1 ErP

