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CONDENSAÇÃO

VICTRIX OMNIA

A nova caldeira com ligações DIN, ideal para a substituição de equipamentos
obsoletos.
Na Europa, existem milhões de caldeiras que se vão aproximando do seu tempo de reposição e a
maioria delas apresenta ligações tipo DIN.
É por isso que a Immergas criou a VICTRIX OMNIA: a caldeira com ligações hidráulicas e de gás com
a tipologia das normas DIN, o que facilita a instalação, reduz o tempo de montagem e oferece uma
excelente relação preço / qualidade.
Projetada para atender às Diretrizes Europeias sobre o uso de energia, a VICTRIX OMNIA é uma
exelente caldeira mista, equipada com um módulo de condensação em aço inoxidável.
Graças ao seu tamanho extremamente compacto, oferece uma ampla gama de soluções de
instalação: interna, embutida e externa em locais parcialmente protegidos.
Como todas as caldeiras de condensação da Immergas, a VICTRIX OMNIA é certificada na classe A.
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LIGAÇÕES TIPO DIN INSTALAÇÕES FÁCEIS E LIMPAS
Graças ao tipo de ligações DIN, a caldeira VICTRIX OMNIA é fácil de instalar possibilitando
a substituição de caldeiras obsoletas que possuem altos níveis de consumo. As ligações
DIN são caracterizadas pela ligação central de gás (G) entre as ligações de ida e retorno ao
sistema de aquecimento (M-R) e ao sistema de abastecimento de água (ligação à rede de água
fria – AF - e ligação à rede de distribuição de água quente - AC)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Potência útil 20,2 kW (Modo Aq.C) - 25,0 kW (Modo A.Q.S.)
Dimensões (A x L x P) 738 x 400 x 235 mm
Alta eficiência sazonal modulação potência de 20 a 100%
Economias de energia significativas graças à bomba de baixo consumo
Class 6, o melhor para emissões reduzidas de óxidos de azoto (NOx)
Alto desempenho hidráulico graças às baixas perdas de pressão do módulo de condensação
Tecnologia adaptativa a gás por meio de uma válvula de gás electrónica e um eléctrodo multifunções
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VANTAGENS

ALTO DESEMPENHO HIDRÁULICO
O módulo de condensação que equipa VICTRIX OMNIA é feito numa única serpentina em aço inoxidável. A
ausência de colectores e circuitos em paralelo garante alta fiabilidade pois um menor número de soldas
significa uma menor probabilidade de falhas.
Uma única serpentina de diâmetro constante permite um caudal perfeitamente equilibrado com baixas
perdas de carga. A secção interna, ampla e constante, limita os depósitos e reduz o risco de obstruções
em caso de impurezas na água (por exemplo, no caso de substituição de caldeiras a gás em sistemas de
aquecimento antigos). Também por isso VICTRIX OMNIA é ideal para substituição.
CIRCULADOR CLASSE “A”
O circulador de baixo consumo permite uma poupança de energia significativa em comparação com
os circuladores tradicionais. A presença de duas sondas NTC, na ida e no retorno, permite modular
continuamente as condições de funcionamento de acordo com as solicitações do sistema, aumentando a
eficiência sazonal. O circulador pode ser configurado para os seguintes modos de operação: Constante ∆t,
Carga proporcional ou velocidade constante.
CONTROLO ELETRÓNICO DE AR / GÁS
A válvula de gás electrónica permite controlo da relação Ar/Gás por meio de um eléctrodo multifunções
alojado dentro da câmara de combustão; a placa eletrónica corrige automaticamente os parâmetros de
combustão em caso de variações na densidade do ar ou combustível. Outra característica importante é que
os bicos injectores não precisam ser substituídos se o gás for trocado (metano / GPL): a caldeira é fornecida
com um único código de produto e apenas é necessário o ajuste no software da placa eletrónica.
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VANTAGENS

.01

.01

INSTALAÇÕES INTERIORES E
EXTERIORES
VICTRIX OMNIA é aprovada para
instalação externa desde que seja
parcialmente protegida do tempo (chuva
e neve), por exemplo, instalando-a sob
uma varanda. Um kit de resistência
elétrica está disponível para expandir a
proteção anticongelante de -5 °C a -15
°C (código 3.017324).
O kit de cobertura para a aspiração
direta do ar está disponível como opção
(código 3.028415). NOVO
SOLUÇÃO SISTEMA HÍBRIDO
Pré-concebida para integrar sistemas
que combinam diferentes fontes de
energia: caldeiras de condensação,
bombas de calor ar-água AUDAX,
solar térmico, permitindo aumentar o
desempenho energético dos edifícios
por via de fontes renováveis reduzindo
emissões nocivas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dados técnicos

Unidade de medida

Código

VICTRIX OMNIA
3.028358

Potência nominal máxima (Modo A.Q.S)

kW

25,7

Potência nominal máxima (Modo Aq.central)

kW

20,8

Potência nominal mínima

kW

4,2

Potência útil máxima (Modo A.Q.S)

kW

25,0

Potência útil máxima (Modo Aq.central)

kW

20,2

Potência útil mínima

kW

4,1

Efeciência à potência nominal (80/60ºC)

%

97,1/96,5

Peso ponderado CO com GN

mg/kWh

23

Peso ponderado NOX com GN

mg/kWh

36

l/min

12,5
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Classe NOX
Caudal A.Q.S em serviço contínuo (∆t= 30 °C)
Máxima pressão circuito A.Q.S

bar

0,3

Gama de temperatura de aquecimento

°C

20 - 85

Capacidade máxima do vaso de expansão

litros

8 (5,8)

Carga disponível pelo ventilador (max/min)

Pa

152/68

Índice de protecção eléctrica

IPX

5D

Peso do equipamento (vazio)

kg

31,0 (29,0)

VICTRIX OMNIA

VICTRIX OMNIA

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

A
B
C
D
E
F
G

A

20
53 dB

2015
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kW

811/2013

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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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AC Saída de águas quentes sanitárias
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Entrada de água fria
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Drenagem do condensado (Ø 13 mm)
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Ligações hidráulicas
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Kit Horizontal
Ø 60/100

Kit tubo duplo
Ø 80/80

Kit Horizontal
Ø 80/125

Para garantir a intalação correta da unidade interna, o kit de tubos de entrada e saída de chaminé devem ser
selecionados apartir do catálogo de tubos Immergas “Sistema de exaustão linha verde”. Está disponível um novo
kit opcional: Kit cobertura para aspiração direta (código 3.028415 - Novo)

Índice de fluxo/ Gráfico de carga/caudal
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Legenda

Pump consumption (W)

80

Carga disponível em aquecimento central
sem by-pass
Carga disponível em aquecimento central
com by-pass
Consumo bomba circuladora sem by-pass
Consumo bomba circuladora com by-pass

As caldeiras VICTRIX OMNIA estão equipadas com
sistema ajustável by-pass.
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REGULAÇÃO E CONTROLO

Combinar a gama VICTRIX OMNIA 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.

CARV2 ( Termóstato semanal com controlo remoto modulante)
Tipo
Termóstato semanal com controlo remoto modulante; inclui funções
especiais, tais como ajustes de temperatura anticongelante e função antilegionela (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 1%

Código

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

3.021395

CARV2 WIRELESS (Termóstato semanal sem fios com controlo remoto modulante)

Termóstato semanal sem fios 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).
Controlo temperatura classe:V* or VI
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 3%* ou 1%

Dimensões (A x L x P)
mm 103 x 142 x 31
3.021623
Dimensões (A x L x P)
mm 82 x 105 x 26

CRONO 7 (Cronotermóstato semanal digital)
Cronotermóstato semanal digital
Controlo temperatura classe IV* or 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 WIRELESS (Cronotermóstato semanal digital sem fios)

Cronotermóstato semanal digital sem fios
Controlo temperatura classe IV* or VII
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 2%* ou 3,5%

Dimensões (A x L x P)
mm 103 x 142 x 31
3.021624
Dimensões (A x L x P)
mm 82 x 105 x 26

MINI CRD (Mini termóstato semanal com controlo remoto modulante)
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

Dimensões (A x L x P)
mm 80 x 80 x 23

3.020167

Controlo temperatura classe: V
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 3%
* 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.
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REGULAÇÃO E CONTROLO

Sonda externa
Tipo

Código

Permite que a caldeira funcione a uma temperatura variável, de acordo com
as condições climáticas IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO
3.014083

Produto classe II*, VI ou VII
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência energética 2%*, 4% ou
3,5%

Sonda de entrada Aq. Solar

Sonda de entrada de água quente solar para Victrix Omnia.

3.021452

GSM 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

Placa eletrónica multizona
Pode gerir 4 zonas à mesma temperatura ou 1
zona mista e 1 zona direta por controles moduladores remotos
(ou seja, CARV2).

3.028444

Válvula misturadora

Para placa eletrónica multizona.

3.027084

Termostato de segurança de baixa temperatura

Para geradores configurados com baixa temperatura

3.019229

KIT DOMINUS interface

Controlo remoto para caldeira com DOMINUS APP

3.026273

* 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
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KITS OPCIONAIS

Dentro da variada gama de opções é possível encontrar acessórios complementares para instalação da
VICTRIX OMNIA. O uso de kits originais melhora a qualidade e confiabilidade dos produtos.
Kit filtro magnético ciclone
Tipo
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.

Código

3.024176

Kit bomba de descarga de condensado

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

3.026374

Kit capa inferior para caldeiras de condensação

Estrutura estética (240 mm altura) que cobre a zona de ligações e os kits de
opção principais para caldeiras de condensação de colocação mural.
IDEAL PARA SUBSTITUIÇÃO

3.028656

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

Kit proteção anti-gelo
Até -15 °C

3.017324

Válvula de corte
Válvula de corte ¾”
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3.5324

KITS OPCIONAIS

Kit anti-calcário
Tipo

Para caldeiras mistas.
Aprovado para instalação no interior do edifício

Código

3.013860

Kit ligações
Kit ligações para novas instalações

3.015229

Kit ligações para sustituição

3.011667

Sonda solar
Para instalações externas, em locais parcialmente protegidos
Sonda integração solar

3.028415
3.021452

A gama VICTRIX OMNIA permite conectar o DIM (Distribuição multi-sistema).O DIM pode ser conectado considerando que é possível programar as zonas
com o CRONO 7 (não CARV2).
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Available on

IMMERSAT - Gestão de Serviços Técnicos, lda
Rua do Outeiro, 148 - Arm.2
4770-452 Requião
Vila Nova Famalicão
808 100 016
252 313 198
geral @immersat.pt
WWW.IMMERGAS.IMMERSAT.PT
WWW.IMMERSAT.PT

IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2015

Concepção, fabrico e assistência pós-venda de
caldeiras a gás, esquentadores a gás e acessórios

Available on

WWW.IMMERSAT.PT

Available on

A Immergas reserva-se o direito de fazer as alterações em seus produtos conforme necessário para sua evolução, sem aviso prévio. AP.000271-000 (ver. 625PT) - 02/19

App Immergas TOOLBOX

