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CONDENSAÇÃO



Esta é a nova linha que expande a gama Immergas com caldeiras voltadas para os consumidores 
que procuram qualidade e simplicidade. Todas os modelos são a condensação e, mais importante, 
apresentam uma excelente pré-mistura garantindo assim eficiência e economia de gás.
O seu tamanho compacto torna-as fáceis de posicionar e adaptam-se com flexibilidade a novas 
instalações ou substituição de unidades existentes, em casa ou ao ar livre em áreas parcialmente 
protegidas. 

Existem duas versões mistas para produção de água instantânea - 28 e 32 kW - e uma a 24 kW para 
aquecimento com produção de água por acumulação podendo ser combinada com depósitos de 
diferentes capacidades. Toda a gama está equipada com um módulo de condensação produzido em 
aço inoxidável e foi concebido para cumprir com as novas Directivas Europeias sobre o uso de energia. 

As caldeiras VICTRIX TERA são certificadas e classificadas com classe 6, a máxima classificação 
ecológica Europeia, graças as suas baixas emissões de óxidos de azoto (NOx).
Os controlos são simples, o visor LCD é claro e os botões para controlo e configuração são rápidos de 
operar.

VICTRIX TERA
Tudo o que vôce precisa, instantânea e compacta



DOMINUS.
A APP PARA CONTROLO DA CALDEIRA
VICTRIX TERA pode ser controlada remotamente por 
meio do novo aplicativo DOMINUS app. Esta aplicação 
simples e intuitiva permite que você controle os seus 
dados de caldeiras e operação de exibição em seu tablet, 
smartphone ou computador portátil. 

Usando o kit opcional transmissor Wi-Fi (código 3.026273), 
instalada no seu wireless modem / router (não fornecido 
pela IMMERGAS), você pode comunicar com placa 
electrónica da caldeira de qualquer local.

VANTAGENS
DOMINUS APP

Navegação intuitiva e de uso simples em 
smartphones e tablets touchscreens.

Controlo remoto com acesso directo às 
    principais configurações do sistema, tais  
    como:     
    • Estado operacional
    • Aquecimento / A.Q.S definições de   
       temperatura
    • Temperatura ambiente
    • Receção de mensagens de erros
    • Gestão reset

 Acessíveis para uso em qualquer lugar a   
   qualquer momento

 Fácil instalação

 Acesso de segurança criptografado



18% 100%

Gama de modulação 18% a 100%

A QUALIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL
O novo módulo de condensação com bobina de aço inoxidável garante durabilidade, alta confiabilidade e 
resistência para a formação de condensado apartir do arrefecimento dos produtos de combustão.

CALDEIRA ECOLÓGICA
As emissões reduzidas de monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogénio (NOx) fazem com que a VICTRIX 
TERA seja classificada na classe 6, a mais ecológica na classificação pelas normas Europeias UNI EN 297 e 
UNI EN 15502. 

CIRCULADOR CLASSE A
A bomba circulador de baixo consumo permite uma significativa  poupança energética em comparação com 
a bomba circuladora tradicional sendo auto ajustavel em resposta a flutuações de caudal, por exemplo, 
quando existem válvulas termostáticas ou válvula de zona. 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM STAND-BY (MENOS DE 6 W)

PÔTENCIA MODULANTE DOS 18% AOS 100%
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VANTAGENS



INSTALAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR 
VICTRIX TERA está aprovada para 
instalações exteriores parcialmente 
protegidas do tempo (chuva ou neve), por 
exemplo instalada numa varanda. Um 
kit de resistência elétrica está disponível 
para expandir a proteção anti-gelo -5 °C 
a -15 °C (código 3.017324).

VERSÃO “PLUS”
VICTRIX TERA 24 PLUS, pode ser 
combinada com uma unidade de 
acumulação de água separada.  A VICTRIX 
TERA 24 PLUS vem fornecida de série 
com uma válvula de três vias. Os 
depósitos de acumulação Immergas, 
estão disponíveis numa gama de 
modelos com capacidades de 80 a 500 
litros e podem ser seleccionados de 
acordo com as necessidades do sistema 
em determinado volume de produção de 
água quente sanitária. 
Utilizando outros depósitos é necessário 
acrescentar a sonda de temperatura 
como opcional (código 1.033683).

LIGAÇÕES HIDRÁULICAS
O kit de ligações hidráulica é opcional. 
VICTRIX TERA apresenta a mesma 
posição hidráulica e de conexão de gás 
que os modelos atuais.

EQUIPADA DE SÉRIE COM A CAIXA 
ESTÉTICA INFERIOR.

.01

.01
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VANTAGENS



Características técnicas Unidade VICTRIX
TERA 28 1

VICTRIX
TERA 32 1

VICTRIX TERA 
24 PLUS

Código G.N
G.P.L

3.027370
3.027370GPL

3.027371
3.027371GPL

3.027373
3.027373GPL

Certificado CE 0051CR4750 0051CR4750 0051CR4750

Potência nominal máxima (Modo A.Q.S) kW 28,8 32,6 28,8

Potência nominal máxima (Modo Aq.central) kW 24,6 28,6 24,6

Potência nominal mínima kW 4,5 5,1 4,5

Potência útil máxima (Modo A.Q.S) kW 28,3 32,0 28,3

Potência útil máxima (Modo Aq.central) kW 24,1 28,0 24,1

Potência útil mínima kW 4,3 4,9 4,3

Eficiência à potência nominal (80/60 °C) % 97,8 97,9 97,8

Eficiência a 30% da carga (80/60 °C) % 102,3 102,1 102,3

Eficiência à potência nominal (40/30 °C) % 108,2 107,9 108,2

Eficiência a 30% da carga (40/30 °C) % 108,3 108,4 108,3

Peso ponderado CO com GN mg/kWh 20 15 20

Peso ponderado NOX com GN mg/kWh 35 30 35

Classe NOX 6 6 6

Caudal A.Q.S em serviço contínuo (∆t= 30 °C) 1/min 14,1 16,5 -

Máxima pressão circuito A.Q.S bar 0,3 0,3 -

Gama de temperatura de aquecimento °C 20 - 85 20 - 85 20 - 85

Pressão máxima do circuito de Aq.central litros 8 (5,8) 10 (6,4) 8 (5,8)

Carga disponível pelo ventilador (max/min) Pa 240/140 300/165 240/140

Índice de protecção eléctrica IPX IPX5D IPX5D IPX5D

Peso do equipamento kg 35,8 (33,6) 37,9 (35,5) 33,8 (32,0)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Gráfico de carga/caudal
VICTRIX TERA 28 1/24 PLUS
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Gráfico de carga/caudal
VICTRIX TERA 32 1

Carga disponível em aquecimento central sem by-pass 

Legenda

Carga disponível em aquecimento central com by-pass

Consumo bomba circuladora sem by-pass

Consumo bomba circuladora com by-pass

As caldeiras VICTRIX TERA estão equipadas com sistema ajustável by-pass.
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Informação do produto de acordo com a 
regulamentação 811/2013),
De acordo com a directiva ELD, incluímos a 
etiqueta de cada caldeira de forma a permitir 
uma avaliacão dos produtos pelos clientes.
As etiquetas são mostradas na 
documentação que acompanha os 
equipamentos, bem como no site da 
immergas.com na página dedicada a cada 
produto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Para garantir a intalação correta da unidade interna, o kit de tubos de entrada e saída de chaminé devem ser 
selecionados a partir do catálogo de tubos Immergas “Sistema de exaustão linha verde”. Está disponível um 
novo kit opcional: Kit cobertura para aspiração direta (código 3.027263 - Novo).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Apenas em caso do kit ligação depósito de acumulação

Ligações hidráulicas VICTRIX TERA 24 PLUS

Gás A.Q.S. SIstema

G MU-RU* RR M-R

¾” ¾” ½” ¾”

VICTRIX TERA 24 PLUSVICTRIX TERA 28/32 1
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Ligações hidráulicas VICTRIX TERA 28/32

Gás A.Q.S. Sistema

G AC AF R M
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120
256

Legenda
V Ligação eléctrica R Retorno do sistema

G Fornecimento de gás RR Enchimento do sistema

AC Saída de águas quentes sanitárias RU Retorno do depósito de acumulação (opcional)

ACV Válvula Solar entrada de água quente MU Ida para o depósito de acumulação (opcional)

AF Entrada de água fria A Saída/Entrada

SC Drenagem do condensado (Ø 13 mm) B Entrada

M Ida para o sistema

Kit Horizontal
Ø 60/100

Kit tubo duplo
Ø 80/80

Kit Horizontal
Ø 80/125

A

7511
5

115

BB A A

18
5



Combinar a gama VICTRIX TERA com um dispositivo de regulação do calor é um excelente investimento porque melhora a 
eficiência energética sazonal do sistema de aquecimento. Para cada um dos seguintes dispositivos de regulação de calor, 
temos uma classe, que lhe dá o valor percentual de aumento da eficiência.
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REGULAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

* Classe de produto com configurações padrão. Alguns dispositivos de regulação podem mudar de classe dependendo das configurações e modos de operação 
que podem ser alterados. Por exemplo a modulação ON/OFF, A utilização destes dispositivos contribui, em percentagem, para eficiência energética sazonal 
do sistema de aquecimento.

Dispónivel também na versão wireless - código 3.021623.

CARV2 (Termóstato semanal com controlo remoto modulante) 

Tipo Código

Termóstato semanal com controlo remoto modulante; inclui funções 
especiais, tais como ajustes de temperatura anticongelante e função anti-
legionela (só para caldeiras com depósito de acumulação de água quente 
sanitária).  IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO
Controlo temperatura classe:V* or VI
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 3%* ou 4%

Dimensões (A x L x P)
mm 103 x 142 x 31 3.021395

Termóstato modulante compacto

Nota: ele pode ser instalado apenas para sistemas de uma zona e sem uma 
sonda externa ou kit placa de interface DOMINUS

Controlo temperatura classe: V
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 3% ou 4%

Dimensões (A x L x P)
mm 80 x 80 x 23 3.020167

MINI CRD (Mini termóstato semanal com controlo remoto modulante)

Dispónivel também na versão wireless – código 3.021624.

Crono termóstato semanal digital sem fios

Controlo temperatura classe: IV ou VII
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética: 2% ou 3,5%

Dimensões (A x L x P))
mm 103 x 142 x 31 3.021622

CRONO 7 

Permite que a caldeira funcione a uma temperatura variável, de acordo com 
as condições climáticas     IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO
Controlo temperatura classe: II*, VI or VII
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética : 2%*, 4% 
ou 3,5%

3.014083

Sonda Externa

Controlo remoto para caldeira com DOMINUS APP 3.026273

Kit DOMINUS interface

Para edifícios equipados com rede telefónica
Compatível com todos os modelos excepto Mini CRD

Dimensões (A x L x P)
mm 85 x 85 x 31 3.013305

Controlo remoto telefónico

Para edifícios que não estão equipados com rede telefónica.
Available for all models except Mini CRD

Dimensões (A x L x P)
mm 198 x 78 x 30,5 3.017182

GSM controlo remoto telefónico



Dentro da variada gama de opções é possível encontrar acessórios complementares para instalação da 
VICTRIX TERA. O uso de kits originais melhora a qualidade e confiabilidade dos produtos.
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 KITS OPCIONAIS

Kit filtro magnético ciclone

Tipo Código

Importante em caso de substituição da caldeira, a fim de conter possíveis 
resíduos ferrosos.   IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO

Fácil de inspeccionar e limpo, uma vez que o esvaziamento do sistema não é 
necessário. Apenas para instalação interior.

3.024176

Kit ligação para depósito de acumulação para modelos “X” (combinado com 
o kit de ligação 3.024907) 3.024609

Kit ligação para os modelos “X” 3.024907

Kit ligação para caldeiras mistas 3.019264

Kit ligação hidráulica

Kit capa inferior para caldeiras de condensação    NOVO

Estrutura estética (250 mm altura) que cobre a zona de ligações e os kits de 
opção principais para caldeiras de condensação de colocação mural.   
 IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO

3.027341

Útil em caso de contador entre sifão e descarga; instalação externa à 
caldeira.    IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO 3.026374

Kit bomba de descarga de condensado

Kit neutralizador de condensado

Necessário para neutralizar a acidez do condensado senão misturado com 
outros resíduos domésticos. Inclusive de granulado. Pré-concebido para 
instalações internas.   IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO

3.019857
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KITS OPCIONAIS 

Válvula de corte  ¾” 3.5324

Válvula de corte com filtro 3.015854

Válvula de corte

Kit ligações universal

Para caldeiras murais 3.011667

Kit anti-calcário

VICTRIX TERA DIM pode ser conectado com a gama DIM (Distribuição multi-sistema). DIM pode ser cpmectado considerando que é possível pogramar as 
zonas com o CRONO 7 (não CARV2) e conexão DIM via wireless não é possível.

Tipo Código

Para caldeiras mistas.
Aprovado para instalação no interior do edifício

3.017323

Vaso de expansão adicional

Vaso de expansão 2 litros 3.017514

Até -15 °C 3.017324

Kit proteção Anti-gelo

Válvula anti-retorno

Para caldeiras mistas 3.016301



App Immergas TOOLBOX

Available on Available on Available on

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

Design, manufacture and post-sale assistance of gas 
boilers, gas water heaters and related accessories

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


