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murais mistas ou
só aquecimento

REGULAMENTOS ErP DE ETIQUETAS ENERGÉTICAS

ESTAMOS PREPARADOS
PARA FAZER A NOSSA PARTE
EM FAVOR DO AMBIENTE
Estamos a falar de uma directiva europeia muito
importante para a implementação de uma estratégia
de redução de poluição e consequentemente para a
melhoria das condições de vida dos cidadãos europeus.
A Directiva ErP (2009/125/CE) – o acrónimo está para
“Energy Related Products” – estabelece um guião muito
preciso para o concepção e para o fabrico de produtos
amigos do ambiente e define os requisitos mínimos de
eficiência e de emissões poluentes de todos os dispositivos
consumidores de energia.
O objectivo final é atingir o enquadramento do famoso
plano 20-20-20 em 2020. A repetição do número 20
torna mais fácil lembrar as três principais metas da
• AUMENTAR A EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADORES DE ENERGIA EM 20%
• REDUZIR AS EMISSÕES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) NA ATMOSFERA EM 20%
• AUMENTAR O PESO DA ENERGIA RENOVÁVEL NO CONSUMO FINAL PARA OS 20%
Duas datas limite foram impostas para estabelecer o caminho do ajustamento.
A partir de 1 de Agosto de 2015 passou a ser obrigatório colocar no mercado aparelhos equipados com bombas de baixo
consumo.
A partir de 26 de Setembro de 2015 entraram em vigor as Directivas ErP e ELD (obrigando a etiquetagem
energética de todos os aparelhos colocados no mercado.
O conceito de “colocação no mercado” subentende a primeira factura da Immergas para o circuito comercial. No
caso de um aparelho ter sido colocado no mercado antes de 1 Agosto/26 Setembro 2015, ele poderá ser vendido,
instalado e colocado em funcionamento sem limitações. Os regulamentos ErP e ELD não são retroactivos.
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ELD: TUDO MUITO CLARO NA ETIQUETA
A União Europeia tornou obrigatória a utilização de uma nova etiquetagem energética que permita aos
consumidores visualizar imediatamente o nível de compatibilidade ambiental de cada produto. A Directiva
ELD (Energy Labelling Directive) requer a utilização de uma etiqueta, em todos os produtos relacionados com a
Directiva ErP, ilustrativa não apenas da classe de eficiência energética, mas também de outros factores tais como o
nível de ruído, qualidade de produção de água quente, potência útil, etc.
IMMERGAS RECEBE ESTES AJUSTAMENTOS COM CONVICÇÃO, NA CERTEZA QUE APENAS UM MERCADO QUE
ESTIMULA AS TECNOLOGIAS COM MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PODE RESPEITAR O AMBIENTE.

VICTRIX TT
Tecnologia avançada feita em Itália
VICTRIX T T - a caldeira que simboliza o 50º aniversário da Immergas – inicia uma geração de
caldeiras, desenhadas para as novas instalações, e especialmente para a renovação de sistemas já
existentes. Toda a gama foi desenhada para antecipar as últimas directivas europeias referentes ao consumo
energético, com novas aplicações para a tecnologia de condensação, para alcançar facilmente um alto nível
de eficiência para o aquecimento da casa e produção doméstica de água quente.
As letras TT correspondem a “Top Tech”, tecnologia de topo. VICTRIX TT é produzida nas novas linhas
de produção da fábrica original, em Brescello, e inclui uma unidade de condensação inovada, que
garante um excelente funcionamento no circuito de aquecimento, diminui os riscos de entupimento
relacionados com as impurezas do sistema, e uma maior resistência à corrosão, graças à qualidade de
construção.
Para diminuir o consumo energético, foi incluído um novo circuito electrónico que assegura a modulação do
funcionamento da caldeira até 15%: o consumo ideal nas estações temperadas e face a baixos perfis de carga.
Para além do extremamente baixo impacto que tem no meio ambiente, esta caldeira está auxiliada por um
interface avançado, amigo do ambiente, com botões de regulação e selecção, assim como por um monitor
LCD, onde são apresentadas as operações seleccionadas e eventuais códigos de erro.
Existem três versões diferentes da Victrix TT: uma combinada (aquecimento e água instantânea) e duas apenas
destinadas a aquecimento (seja ambiente, seja de um depósito para água quente).

DOMINUS.
A APLICAÇÃO ONLINE PARA CONTROLO DA
CALDEIRA
VICTRIX T T é a primeira da gama da Immergas que pode ser
controlada à distância, através da nova app Dominus (disponível
em 2016).
Esta aplicação simples e intuitiva, pode ser utilizada para
controlar a caldeira ou mostrar as suas operações num
tablet, smartphone ou computador portátil.
Só precisa de instalar o kit de Wi-Fi na central de controlo
(dashboard) para comunicar com o sistema central da caldeira,
onde quer que esteja.

VANTAGENS DA APP
DOMINUS




A Victrix TT pode ser combinada com outro controlador remoto:
CARv2, uma sonda externa e acessórios compatíveis com energias
renováveis, como uma sonda de leitura de água quente solar, e
como o sistema de controlo integrado com uma bomba de calor.

SERVIÇO ALÉM DOS PRODUTOS
A Immergas acredita em excelentes serviços, como estratégia
para ganhar a confiança dos seus consumidores, garantindo
assim um alto nível de satisfação e a conquista de novos
mercados.
A rede de serviços internacional é a “jóia da coroa” do serviço
de clientes da Immergas, garantindo suporte de qualidade
para qualquer necessidade de serviço após-venda.





Navegação simples e intuitiva para usar no
seu smartphone ou tablet.
Controlo à distância, com acesso directo
ao sistema central de operações como:
• Estado das operações
• Selecção das temperaturas
• Intervalo de tempo e temperatura 		
ambiente (apenas com o CARv2)
• Receção de mensagens, caso haja
algum tipo de erro
• Reinicio do gerador
Acesso a qualquer hora e em qualquer
lugar
Instalação simples
Código de segurança encriptado

VANTAGENS

PERFORMANCE HIDRÁULICA DE QUALIDADE
O desenho para o novo módulo de condensação é acompanhado de largas passagens de água, para garantir um
excelente fluxo, mesmo em antigos sistemas de aquecimento. Isto também significa que reduz os riscos de entupimentos,
na presença de impurezas na água do sistema.
A liga especial de alumínio-silício-magnésio, de que é constituída, combinada com os acessórios usados, torna a unidade
particularmente resistente à corrosão. O caminho ascendente da água, no circuito de permuta, segue o sentido contrário
ao da chama. A disposição das alhetas aumenta a área de permuta enquanto assegura um grande caudal de água. É
importante manter o valor do PH da água no sistema entre 6,5 e 8, assim como uma dureza inferior a 15º F.

INSTALAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR
A Victrix TT está aprovada para uma instalação exterior, em locais parcialmente protegidos da intempérie (neve e chuva),
instalando-a, por exemplo, numa varanda.
Um Kit de resistência eléctrica está disponível para expandir a protecção anti-congelamento dos -5ºC para os -15ºC

VERSÃO “X” – SÓ AQUECIMENTO
Estão disponíveis dois modelos na versão “só aquecimento”: Victrix 20 X TT e a Victrix 12 X TT.
Estas caldeiras podem ser combinadas com um depósito ebulidor de água, bastando para tal a utilização de uma sonda de
temperatura (código 1.033683). A gama de produtos Immergas inclui depósitos ebulidores dos 80 aos 500 litros, devendo
a escolha destes ser feita de acordo com os requerimentos do sistema de produção doméstica de água quente.
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VANTAGENS

DESIGN AVANÇADO
Com a Victrix TT, a equipa de pesquisa e desenvolvimento da Immergas esforçou-se para tornar esta caldeira particularmente
forte e desenhada para facilitar o trabalho dos profissionais. Isto resultou em novas soluções técnicas como:
• esgoto da válvula de segurança ligado ao esgoto de condensados
• painel de fácil remoção, para acesso directo à ligação eléctrica.
• painel de protecção sobre os acessórios hidráulicos para ajustar a caldeira à decoração da casa.

LARGA GAMA DE MODULAÇÃO
O novo circuito electrónico reduz os custos de funcionamento graças às suas excelentes prestações mesmo com baixos
perfis de carga como os que se encontram, por exemplo, nas estações intermédias e mais temperadas. Devido à sua
larga gama de modulação, de 15% a 100% da potência útil, a caldeira é capaz de ter grandes níveis de eficiência ao
longo do ano.

CONTROLO ELECTRÓNICO DE AR/GÁS
A nova válvula de gás permite o controlo electrónico da relação ar/gás que é imprescindível à existência de boas condições
de queima. Através de um eléctrodo de multifunções, situado no interior da câmara de combustão, a placa electrónica
adapta os parâmetros de combustão autonomamente em caso de variações na densidade do ar ou de combustível.
Outra característica importante é que os injectores não precisam de ser trocados caso o tipo de gás altere (metano/GPL);
Existe um único código de produto para GPL e para GN (configuração de série), sendo que apenas será preciso ajustar
electronicamente a regulação dos parâmetros de combustão.
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VICTRIX 24 TT / 20 X TT
Caldeira mural de condensação mista ou só aquecimento

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Disponível versão combinada com 24 kW e de
aquecimento com 20 kW
Amiga do ambiente - baixa emissões de NOx
(classe 5)
Novo módulo de condensação com elevada
circulação
Potência modulante dos 15% aos 100%
Adaptação de gás através do controlo dos
parâmetros da placa electrónica. Um único código
de produto (configuração standard em GN)
Sistema de by-pass ajustável
Possível instalação exterior em áreas parcialmente
protegidas.
Protecção anti gelo de -5ºC expansível até -15ºC,
com kit opcional
Consumo eléctrico em stand-by < 6w
Sistema de exaustão de fumos da “Série Verde”
kit de ligações hidráulicas (opcional)
kit de ligação a depósito ebulidor para os modelos
“X”
Posição dos sistemas hidráulicos e de ligação de
gás são as mesmas dos modelos atuais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

Unidade

Código
Certificado CE

VICTRIX
24 TT 2 ErP

VICTRIX
20 X TT 2 ErP

3.024724

3.024725

0694CP1688

0694CP1688

Potência nominal máxima (Modo Aq.central)

kW

21,3

21,3

Potência nominal máxima (Modo A.Q.S)

kW

24,6

-

Potência nominal mínima

kW

3,1

3,1

Potência útil máxima (Modo Aq.central)

kW

20,5

20,5

Potência útil máxima (Modo A.Q.S)

kW

23,6

-

Potência útil mínima

kW

3,0

3,0

Eficiência à potência nominal (80/60 °C)

%

96,9

96,9

Eficiência a 30% da carga (80/60 °C)

%

98,1

98,1

Eficiência à potência nominal (40/30 °C)

%

104,6

104,6

Eficiência a 30% da carga (40/30 °C)

%

109,1

109,1

Peso ponderado CO com GN

mg/kWh

20,0

20,4

Peso ponderado NOX com GN

mg/kWh

28,0

28,0

Caudal A.Q.S em serviço contínuo (ΔT=30 °C)

l/min

12,2

-

Máxima pressão circuito A.Q.S

bar

10,0

-

Regulação de temperatura mÍnima Aq,central (ajustável)

°C

20 - 50

20 - 50

Regulação de temperatura máxima Aq.central (ajustável)

°C

55 - 85

55 - 85

Pressão máxima do circuito de Aq.central

bar

3,0

3,0

Capacidade do vaso de expansão

litres

5,8

5,8

Carga diponível pelo ventilador (max/min)

Pa

152/71

152/71

Índice de protecção eléctrica

IP

X5D

X5D

Peso do equipamento vazio

kg

32,0

32,0
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÃO DE PRODUTO (DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO 811/2013)
De acordo com a directiva ELD , incluímos o rótulo de cada caldeira para permitir aos clientes para avaliar os produtos .
Os rótulos são mostrados na documentação que acompanha as unidades , bem como no site da immergas.com na página
dedicada a cada produto.

VICTRIX 24 TT 2 ErP

VICTRIX 20 X TT 2 ErP

VICTRIX 24 TT 2 ERP

VICTRIX 20 X TT 2 ERP
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48 dB
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OPCIONAIS

OPCIONAIS
Principais opcionais

Código

CARV2 (controlo remoto modulante)

3.021395

CARV2 WIRELESS (termóstato semanal com controlo remoto modulante onda de rádio)

3.021623

MINI CRD (Mini termóstato semanal com controlo remoto modulantel)

3.020167

DIMV2 Gama multi-sistema de distribuição múltipla

vários

Sonda externa

3.014083

Placa electrónica réle

3.015350

Kit ligações para modelos mistos

3.019264

NOVO

Kit ligações caldeiras modelos “X” (Ida e retorno para aquecimento) NOVO
Kit ligações caldeiras modelos “X” (Ida e retorno para depósito de acumulação)

3.024907
NOVO

3.024609

Kit termóstato de segurança

3.019229

Kit filtro magnético ciclone (importante em caso de substituição de caldeira, a fim de conter possíveis resíduos ferrosos)

3.024176

Kit sonda solar para caldeiras mistas (apenas em conjunto com o kit ligação código 3.019264)

3.021452

Kit anti-calcário VICTRIX 24 TT 2 Er P

3.017323

Kit protecção anti-gelo -15 °C
Kit capa (útil para usar em áreas parcialmente protegida configuração tipo B)
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3.017324
NOVO

3.024608

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões e ligações

276
135

95

95

182.5
275
V G

AC

70

120

687
748
30
65

M

R

ACV

45

36

70

V G RU MU

A.Q.S.

V
G
AC
AF
RU
MU
RR
SC
ACV
R
M
A
B

Sistema

G

AC

AF

R

M

½”

½”

½”

3/4”

3/4”

VICTRIX 20 X TT 2 ErP ligações hidráulicas
A.Q.S

RR

70
R

45
M

95
120

25

SC

Legenda

VICTRIX 24 TT 2 ErP ligações hidráulicas

Gás

55 55 55 95
275

AF SC

Gás

11

8

11

8
30
65

36

276

687
748

135

440
220
220
105 115
115 105

25

440
220
220
105 115
115 105

25

VICTRIX 20 X TT 2 ErP

VICTRIX 24 TT 2 ErP

Sistema

G

RR

MU-RU*

R

M

3/4”

½”

3/4”

3/4”

3/4”

Ligação eléctrica
Fornecimento de gás
Saída águas quentes sanitárias
Entrada de água fria
Retorno do depósito de acumulação (opcional)
Ida para o depósito de acumulação (opcional)
Enchimento do sistema
Drenagem do condensado (Ø 13 mm)
Válvula Solar entrada de água quente
Retorno do sistema
Ida para o sistema
Saída / entrada
Entrada

* Apenas em caso do kit ligação depósito de acumulação

75

115

115

A

Kit horizontal Ø 60/100

A

B

Kit tubo duplo
Ø 80/80
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FOCADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Immergas é a marca de referência no mercado Italiano justamente por fazer da excelência do serviço ao cliente a
sua principal arma.
Também nós em Portugal, acreditamos nesta filosofia e estamos confiantes que o sucesso se baseia em grande
medida na atenção às exigências dos clientes e na relação de confiança que se instaura entre os consumidores e a
Immersat enquanto representante da marca no território nacional.
A rede de CAT autorizados, composta por técnicos e profissionais formados, informados, selecionados pela sua
disponibilidade, empenho e capacidade organizativa, cobre a totalidade do território nacional.
Para dar força à colaboração entre a Immersat e os profissionais de assistência técnica, e para garantir com certeza
as maiores vantagens aos clientes, todos os CAT assinam connosco o Decálogo do Serviço: é este o documento
que define o conjunto de normas e termos das intervenções de manutenção, quais as operações a realizar
gratuitamente e a lista de “mandamentos” que definem a qualidade de serviço da Immergas.
Immersat é o seu ponto de referência para: verificação inicial e análise de combustão, preenchimento e validação
de garantias de produto, resposta a pedidos de interveção de urgência, utilização exclusiva de peças originais
Immergas, extensão de garantias, execução de reparações e manutenção em total segurança e de acordo com as
melhores práticas da arte.
			
Para mais informações: 808 100 016 / info@immersat.pt
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Segue-nos

Immergas Italia
immergas.com

IMMERSAT - Gestão de Serviços
Técnicos, lda
R.Sen.Sousa Fernandes 126,
4760-164 Vila Nova Famalicão
808 100 016
252 313 198
geral@immersat.pt
WWW.IMMERSAT.PT

IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2008

Concepção, fabrico e assistência pósvenda de caldeiras a gás, esquentadores a
gás e acessórios relacionados.
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