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İzotermik paslanmaz çelik eşanjör

Sıcak kullanım suyu için 
paslanmaz çelik plakalı 
eşanjör

Hızlı sıcak kullanım suyu için 
3. eşanjör: 
AQUA CELERIS

Ürün Kodu 3.025505 Doğalgaz

Nominal ısıl güç (kullanılan) 32,0 (27520) kW (kcal/h)

Minimum ısıl güç (kullanılan) 4,0 (3440) kW (kcal/h)

* Faydalı ısıl verim 80/60 Nom./Min 98,1 / 94,3 %

* Faydalı ısıl verim 50/30 Nom./Min. 106,5 / 105,3 %

* Faydalı ısıl verim 40 / 30 Nom./Min. *107,7 / 105,9 %

Kalorifer devresi maksimum çalışma basıncı 3 bar

Ayarlanabilir kalorifer sıcaklığı (max. çalışma aralığı) 20 - 85 °C

Tesisat genleşme deposu toplam hacmi 5,8 ℓitre

Genleşme deposu ön dolum basıncı 1 bar

1000 ℓ / h debide pompa basıncı 31,0 (3,16) kPa (mSS)

Sıcak su üretimi için kullanılan ısıl güç 32,0 (27520) kW (kcal/h)

Kullanım suyu ayarlanabilir sıcaklığı 30-60 °C

Kullanım suyu akış sınırlandırıcı otomatik litre/dk

Kullanım suyu devresi minimum (dinamik) basıncı 0,3 bar

Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı 10 bar

** Özgül debi ¨D¨, EN 625 uyarınca 16,4 litre/dk

Sürekli debi kapasitesi (∆T 30°C) 16,1 ℓ / dk

Kombi ağırlığı (dolu/boş) 51,6 / 45,9 kg

Elektrik bağlantısı 230 / 50 V / Hz

Nominal güç çekimi (amper) 0,78 A

Kurulu elektrik gücü 110 W

Sirkülasyon pompasının çektiği güç 70 W

Yanma ürünlerinin maksimum sıcaklığı 75 °C

NOx sınıfı 5 -

Ağırlıklı Nox / CO mg / kWh 30 / 12

Teknik veriler
VICTRIX 

SUPERIOR
32 2 ERP Birim

Her detayında kaliteli yeni göz alıcı dizayn;

Geniş ve aydınlatmalı likit kristal (LCD) ekran;

Elektronik ateşleme ve modülasyon;

4,0 kW’tan 32 kW’a modülasyonlu (% 12 - % 100) ısıl ihtiyaca göre güç üretimi;

Yeni İZOTERMİK uzun ömürlü paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörlü teknolojisiyle 

yüksek verim, sessiz çalışma, düşük atık gaz emisyon değerleri;

IMMERGAS patentli “Aqua Celeris” sistemi sayesinde 3 yıldızlı (EN 13203-1 European 

standard) sıcak kullanım suyu konforu;

Elektrik tasarrufu sağlayan modülasyonlu sistem pompası;

Ayarlanabilir By-Pass ile kolay tesisat balansı,

Elektrik tesisatı koruma derecesi IPX5D;

Opsiyonel Super CAR, AMICO (CARV2) ve Dış Hava Sıcaklık Sensörü aksesuarları ile 

dört mevsim otomatik kullanım, en iyi performans ve konfor...

Güneş enerjisi ve ısı pompası sistemleri ile kombine çalışma.

Boyutlar
Y: 834 mm G: 440 mm D: 350 mm

3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi

XL
VICTRIX SUPERIOR
32 2 ERP

Victrix SUPERIOR 32 2 ErP

%107,7’ye 
kadar
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