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Durante a vida de um produto, o desempenho é influenciado por fatores externos, por ex. dureza da água, agentes atmosféricos, limitação do 
sistema, etc.
Os dados publicados referem-se a novos produtos corretamente instalados e usados, de acordo com as regulamentações locais. N.B. Recomen-
damos manutenção periódica regular do aparelho.
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Gama Bombas de calor
Energia limpa e segura para aquecimento e arrefecimento

As bombas de calor são uma das melhores soluções ecológicas para a climatização de habitações e 
edifícios de escritórios, tanto no verão quanto no inverno. 
A gama Immergas é dedicada a profissionais que procuram soluções baseadas em energias 
renováveis   e sistemas integrados ou híbridos, de modo a obter alta qualidade nas condições de 
conforto térmico, cumprindo ao mesmo tempo as novas disposições regulamentares da UE.

A Immergas oferece uma ampla gama de soluções para aquecimento/arrefecimento (bombas de 
calor ar-água monobloco e de unidades separadas e para produção de água quente doméstica - 
aquecedor de água com bomba de calor).
AUDAX é o nome do novo modelo monobloco, do tipo ar-água, adequadas para qualquer solução de 
sistema. A gama inclui:
• 4 versões monofásicas, projetado para aplicações domésticas (6, 8, 12 ou 16 kW)
• 3 versões trifásicas, ideais para instalações comerciais e escritórios (16, 18 ou 21 kW)

Magis é o nome dos modelos com unidades separadas, com (6,8 ou 10kW)

Rapax V2 é o nome dos modelos dedicados à produção de água quente.



AUDAX
Bomba de calor Ar / água inverter



AMPLA GAMA DE PRODUTOS
As bombas de calor estão entre as melhores soluções para o controlo climático ecológico em residências e 
escritórios, verão e inverno. A nova gama Immergas é dedicada a profissionais que procuram
sistemas com forte uso de energia renovável, sistemas integrados ou híbridos que podem fornecer
grande conforto, respeitando os regulamentos. AUDAX é o nome dos nossos novos equipamentos 
monobloco ar / água. A tecnologia Inverter modula energia, reduz consumos e proporciona alto 
desempenho. Possui um circulador de baixo consumo e um painel de controlo que pode ser instalado 
dentro da casa para comandar a unidade remotamente. As unidades AUDAX são adequadas para qualquer 
tipo de sistema e podem ser combinadas com um depósito de acumulação em separado para a produção de 
água quente doméstica. Disponível em uma gama de potências de 6 a 21 kW. 

FUNCIONAMENTO OPTIMIZADO COM VENTILO-CONVECTORES E COM PAINÉIS RADIANTES
Com fluxo de aquecimento primário até 60 ° C, as unidades AUDAX são óptimas para funcionar em sistemas 
de aquecimento de baixa ou média temperatura; na fase de arrefecimento de verão, elas são idealmente 
combinadas com um ventilador ou painéis radiantes em associação com um desumidificador.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
Com circulador de série de baixo consumo, vaso de expansão, suportes anti-vibração (opção para 18 e 21 
kW), filtro de água de 1 ”em Y e dreno de condensado, nossas bombas de calor AUDAX também são fáceis de 
instalar.

BAIXA ABSORÇÃO E NÍVEL DE RUÍDO REDUZIDO
Graças ao uso da tecnologia "inverter", o consumo de energia é menor, mas o desempenho de aquecimento 
e arrefecimento permanece alto, especialmente durante as estações mais temperadas, quando a carga 
térmica é reduzida. Graças a características técnicas especiais, as emissões sonoras também foram 
reduzidas.
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SISTEMAS INTEGRADOS

As bombas de calor ar-água podem ser usadas individualmente, mas também num sistema integrado 
(como caldeira - solar térmico - bombas de calor): este tipo de soluções permitem obter o máximo benefício 
dos diferentes sistemas de produção de energia. Para um funcionamento correto de todo o sistema, 
Immergas propõe um controlador inteligente, capaz de determinar a fonte de energia mais conveniente a 
cada momento e, portanto, escolhe o aparelho a ser ativado.

Além disso, o gestor do sistema permite:
• manter o desempenho do sistema alto em qualquer circunstância
• conter ao máximo as emissões de poluentes na atmosfera
• gerir todas as tecnologias com um único dispositivo
• controlar até 4 AUDAX em cascata
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TECHNICAL DATACARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFACE AMIGO DO UTILIZADOR
O painel de controlo de série não só exibe 
diagnósticos de operação, mas também 
serve como termóstato semanal, gestão de 
aquecimento/arrefecimento, com o sensor 
de temperatura ambiente /humidade em 
aplicações stand-alone.
A ligação à Audax é conseguida por meio 
2 cabos de dados (BUS) e 2 cabos de 
alimentação.
O painel de controlo não precisa de bateria.
O painel de controlo permite:
• definir temperatura ambiente (conforto / 

economia)
• definir curva climática (no modo de 

aquecimento e arrefecimento)
• ver códigos de erro para a bomba de calor

AUDAX 6 modelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• "Função anti-gelo" e revestimento 

hidrofílico na bobina com alhetas para 
melhor drenagem de água (para versões de 
até 16 kW

• Inversor rotativo (PAM e PWM) para todos 
os modelos

• Gás refrigerante R410A
• Ventilador velocidade variável (modulação) 

com lâminas de baixa turbulência e Grelha 
frontal de baixa perda de carga

• Permutador de calor Água/gás
• Válvula de 4 vias (para operação reversível)
• Função Calor/Frio (reversível)
• Instalação no exterior
• Vaso de expansão de série
• Circulador de baixo consumo
• Configuração e regulação da bomba de calor 

(autónomo) através do painel de controlo, 
autodiagnóstico com visualização do código 
de erro

• Possível instalação de Depósito A.Q.S 
• Sonda externa de série
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidade de 
medida AUDAX 6 AUDAX 8 AUDAX 12 AUDAX

16 MONO

Código Bomba de calor 3.027809 3.027810 3.027811 3.028238

Quantidade de refrigerante (R410A)* g 1.100 1.600 2.800 2.800

Potência de aquecimento (Água a 35 °C) kW 5,10 7,15 11,25 15,10

Potência de aquecimento (Água a 45 °C) kW 4,85 6,80 11,30 13,40

Gama temperatura de fluxo (CH) °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

Gama de temperatra exterior (CH) °C -20/35 -20/35 -20/35 -20/35

COP (Água a 35 °C) 4,40 4,10 4,70 4,25

COP (Água a 45 °C) 3,40 3,20 3,60 3,40

Potência de aquecimento min/max (Água a 35 °C) kW 0,82 / 5,27 1,36 / 8,77 3,73 / 13,67 3,73 / 15,92

Potência de aquecimento min/max (Água a 45 °C) kW 0,74 / 4,99 1,31 / 7,96 3,58 / 12,64 3,58 / 15,31

Potência de arrefecimento (Água a 18 °C) kW 4,85 8,00 13,70 16,00

Potência de arrefecimento (Água a 7 °C) kW 4,00 5,55 11,20 12,80

Gama temperatura de fluxo (arrefecimento) °C 4 - 18 4 - 18 4 - 18 4 - 18

Gama de temperatra exterior (arrefecimento) °C 10/46 0/46 0/46 0/46

EER (Água a 18 °C) 4,35 4,00 4,60 4,10

EER (Água a 7 °C) 3,10 3,10 3,40 3,10

Máxima pressão do sistema bar 3 3 3 3

Vaso expansão l 2 2 3 3

Alimentação V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Potência máxima absorvida W 1.800 3.380 4.730 5.180

Potência nominal absorvida A 8 15 21 23

Índice de protecção eléctrica IP 44 44 44 44

Peso do equipamento kg 57 69 115 115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Meio ambiente Aquecimento (°C) Arrefecimento (°C)

T Sistema Água (R/M) - ar (bs/bu) 30/35 - 7/6 23/18 - 35 (bs)

T Sistema Água (R/M) - ar (bs/bu) 40/45 - 7/6 12/7 - 35 (bs)

Consulte as seguintes condições :

* Sistema hermeticamente selado.

Nota: As etiquetas são mostradas na documentação que 
acompanha as unidades, bem como no site immergas.com em 
cada página do produto.

AUDAX 6

AUDAX 8

AUDAX 12

AUDAX 16 MONO

A++55 °C

A++55 °C

A++55 °C

A++55 °C

A++35 °C

A++35 °C

A++35 °C

A++35 °C
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Meio ambiente Aquecimento (°C) Arrefecimento (°C)

T Sistema Água (R/M) - ar (bs/bu) 30/35 - 7/6 23/18 - 35 (bs)

T Sistema Água (R/M) - ar (bs/bu) 40/45 - 7/6 12/7 - 35 (bs)

Consulte as seguintes condições :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidade 
de medida AUDAX 16 AUDAX TOP

18 ErP
AUDAX TOP
21 ErP

Código Bomba de calor 3.027812 3.025563 3.026940

Quantidade de refrigerante (R410A)* g 3.000 8.000 8.000

Potência em aquecimento C/ COP máximo  (Água a 35 °C) kW 15,00 17,10 21,00

Potência em aquecimento C/ COP máximo  (Água a 45 °C kW 13,50 16,16 19,97

Limites temperatura de água (CH °C 20 - 60 20 - 60 20 - 57

Limites de temperatra de ar exterior (CH)) °C -20/35 - 20/30 - 20/30

COP (Água a 35 °C) 4,35 4,10 4,10

COP (Água a 45 °C) 3,50 3,40 3,30

Potência de aquecimento min/max (água a 35 °C) kW 3,80 / 16,52 3,35 / 24,65 8,90 / 30,45

Potência de aquecimento min/max (água a 45 °C) kW 3,65 / 15,88 3,20 / 23,15 8,48 / 29,59

Potência em arrefecimento C/EER máximo (Água a 18 °C) kW 17,00 19,38 25,80

Potência em arrefecimento C/EER máximo (Água a 7 °C) kW 13,00 14,88 18,58

Gama temperatura de fluxo (arrefecimento) °C 4 - 18 5 - 18 5 - 18

Gama de temperatra exterior (arrefecimento) °C 0/46 0/46 0/46

EER (Água a 18 °C) 4,15 3,87 3,80

EER (Água a 7 °C) 3,20 3,00 3,10

Potência de arrefecimento min/max (água a 18 °C) kW 4,79 / 18,64 4,52 / 21,17 11,97 / 30,67

Potência de arrefecimento min/max (água a 7 °C) kW 2,64 / 13,84 3,13 / 15,45 8,67 / 23,08

Máxima pressão do sistema bar 3 3 3

Vaso expansão l 3 8 8

Alimentação eléctrica V - Hz 400 - 50 400 - 50 400 - 50

Potência eléctrica absorvida W 10.320 10.800 12.400

Corrente nominal absorvida A 15,2 16,7 19,1

Índice de protecção eléctrica IP 44 44 44

Peso do equipamento kg 121 190,9 199,4

* Sistema hermeticamente selado

AUDAX 16

AUDAX TOP 18 ErP

AUDAX TOP 21 ErP

A++55 °C

A+55 °C

A+55 °C

35 °C

A+35 °C

A+35 °C

Nota: As etiquetas são mostradas na documentação que 
acompanha as unidades, bem como no site immergas.com em 
cada página do produto.

A++
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DIMENSÕES E LIGAÇÕES

AUDAX 12/16/16 MONO

AUDAX 6/8

Legenda

R Entrada de água

M Saída de água

S Drenagem de água

Ligações

Entrada de água Saída de água
Drenagem de 

água

R M S

1” M 1” M 16 mm

Legenda

R Entrada de água

M Saída de água

S Drenagem de água

Ligações

Entrada de água Saída de água
Drenagem de 

água

R M S

1” M 1” M 16 mm
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DIMENSÕES E LIGAÇÕES

AUDAX TOP 18/21 ErP
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Legenda

R Entrada de água

M Saída de água

S Drenagem de água

Ligações

Entrada de água Saída de água
Drenagem de 

água

R M S

1 1⁄4” M* 1” M 16 mm

* 1”M Redução fornecida de série

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Carga disponível no sistema:

Velocidade do circulador 100%
Velocidade do circulador 75%
Velocidade do circulador 50%
Velocidade do circulador 38%
Velocidade do circulador 25%
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ACESSÓRIOS

* Acessório de série nos kits hidraúlicos código 3.021527 e 3.021528.
* * Para ser usado com sistemas radiantes que também funcionam no modo de arrefecimento.

* Útil para sistemas radiantes que também funcionam no arrefecimento.
** Zona direta significa uma zona operando na temperatura máxima de AUDAX que é 60 ° C (57 ° C vers.21). 

Colector de distribuição para 1 zona de temperatura direta e 2 mistas** 3.021527 20

Colector de distribuição para 2 zonas de temperatura mistas 3.021528 20

Depósito horizontal com capacidade de 25 litros 3.027842 22

Depósito horizontal com capacidade de 75 litros 3.027843 22

Depósito horizontal com capacidade de 100 litros 3.027844 22

Depósito horizontal com capacidade de 200 litros 3.027845 22

Desumificador (Apenas para instalação encastrada com Códigos 3.022146 e 3.022147)* 3.021529 21

Kit de quadro traseiro de desumidificador* 3.022146 21

Kit de grelha frontal desumidificador* 3.022147 21

Kit válvula de 3 vias para aumento temperatura de retorno 3.020632 20

Vaso de expansão 12 litros 3.011679 20

Integration electric resistance kit 2, 4 or 6 kW for heating system 3.021525 20

Kit resistência elétrica  Adicional 5 kW UB 1000/1500 V2 e UB 750 V2 3.020862 21

Kit resistência elétrica  Adicional 2 kW para INOXSTOR 200/300/500 V2 e UB 550/750 V2 3.020861 21

Suportes de montagem na parede para unidade externa AUDAX 6/8 3.022154 21

Kit ligações 1" 3.025954 20

HYDRO 3 Unidade split de suporte mural 3.027918 18

HYDRO 4 Unidade split de suporte mural 3.027919 18

Depósito vertical com capacidade de 50 litros 3.027539 22

Depósito de 75 litros instalação mural e de chão 3.027288 22

Kit de suporte para depósito amortecedor de 75 litros 3.027290 22

Cabos para anticongelante do condensado AUDAX 6/8/12 3.027385 21

Suporte Anti-vibração AUDAX TOP 18 /21 ErP 3.027654 20

Tipo Código Ver página

Gestor do sistema 3.021522 16

Kit de expansão do gestor do sistema * 3.021547 16

Controlo remoto 3.023364 16

Kit sensor activo temperatura/humidade 3.021524 17

Kit controlo humidade** 3.023302 17

CRONO 7 (Crono termóstato semanal digital) 3.021622 16

CRONO 7 WIRELESS (Crono termóstato semanal digital sem fios) 3.021624 16

Sonda NTC depósito * 3.019375 17

Sonda do colector solar 3.019374 17

Réle EMR 12 VDC 3.023945 17

Réle SSR 6 VDC 3.023946 17

Sonda externa 3.015266 16

Kit segurança baixa temperatura 3.019229 17

Kit segurança baixa temperatura (para kits código 3.021527 e 3.021528) 3.013794 17

TERMOREGULAÇÃO

KITS OPCIONAIS

13



TERMOREGULAÇÃO

* Classe de dispositivo com as configurações de fábrica. Alguns dispositivos de termorregulação podem levar diferentes classes dependendo das configurações 
que podem que podem ser modificadas, como modulação ou ON / OFF. O uso desses dispositivos determina uma contribuição, em valor percentual,  para a 
eficiência sazonal da energia do aquecimento ambiente. 

Gestor do sistema 

Tipo Código

Controlo eletrónico com microprocessador para gestão de 
sistemas integrados. Ele gere sistemas complexos, por 
exemplo, uma caldeira, uma bomba de calor e um sistema 
solar térmico.
Controlo de Temperatura classe VI* ou VIII
Contribuição para a eficiência energética do aquecimento 
sazonal 4%* ou 5%

Dimensões (A xL x P)
mm 110 x 105 x 60 3.021522

Kit de expansão do gestor do sistema 

Conectado ao controlador do sistema, ele gere bombas, válvula 
de três vias, desumidificador etc.
Fornecido de série com o kit 3.021527 e 3.021528

Dimensões (A xL x P)
mm 110 x 70 x 60 3.021547

CRONO 7

(Crono termóstato semanal digital) 

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

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

Controlo Remoto 

Conectado ao controlador do sistema, ele gere a temperatura, a 
humidade e o tempo definido.
Controlo de Temperatura classe V ou VI*
Contribuição para a eficiência energética do aquecimento 
sazonal 3% ou 4%*

Dimensões (A xL x P)
mm 143 x 86 x 36 3.023364

CRONO 7 WIRELESS

(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 xL x P
mm 103 x 142 x 31

Dimensões (A xL x P
mm 82 x 105 x 26

3.021624

SONDA EXTERNA

Para ser conectado ao MAGIS PRO ErP ou ao código do 
controlador de sistema 3.021522 quando a sonda externa 
padrão na unidade externa não estiver exposta corretamente 
Controlo temperatura classe II*, VI ou VII
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência 
energética 2%*, 4 ou 3,5%

3.015266
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Kit sensor activo humidade/temperatura

Tipo Código

Usado em conjunto com sistemas de pavimentos radiantes que 
também funcionam em arrefecimento.

Controlo temperatura classe: V or VI*
Contribuição ao aquecimento sazonal com eficiência 
energética: 3% or 4%*

Dimensões (A xL x P)
mm 80 x 127 x 30 3.021524

*  Classe de dispositivo com as configurações de fábrica. Alguns dispositivos de termorregulação podem levar diferentes classes dependendo das configurações 
que podem que podem ser modificadas, como modulação ou ON / OFF. O uso desses dispositivos determina uma contribuição, em valor percentual,  para a 

Conectado ao controlador do sistema, ele gere a temperatura 
de fluxo da zona única e A.Q.S temperatura do depósito de 
acumulação.Este kit vem fornecido de série nos códigos de kit 
3.021527 e 3.021528 e em todos os depósitos da Immergas,

3.019375

SONDA NTC DEPÓSITO

Útil para o controlador do sistema, para conectar a resistência 
AQS, gere a caldeira ou para ativar o desumidificador. 3.023945

RELÉ EMR 12 VDC

Útil para o controlador do sistema, para conectar a resistência do 
sistema de aquecimento 3.023946

RELÉ SSR 6 VDC 

Usado em conjunto com sistemas de pavimentos radiantes 
que também funcionam em arrefecimento.

Dimensões (A xL x P)
mm 70 x 115 x 40 3.023302

KIT CONTROLO HUMIDADE

Conectado ao controlador do sistema, ele gere o sistema solar 3.019374

SONDA DO COLECTOR SOLAR 

Kit segurança baixa temperatura 3.019229

Kit segurança baixa temperatura para códigos 3.021527, 
3.021528 e 3.026301 3.013794

Kit segurança baixa temperatura

TERMOREGULAÇÃO
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HYDRO: Unidade split de suporte mural
Através da HYDRO é possível oferecer um sistema completo em todas as suas partes, desde a produção até 
a distribuição de energia para aquecimento e arrefecimento

Nota: Para saber o número máximo de unidades separadas suspensas na parede de água, é necessário avaliar a potência do aparelho, as perdas de fluxo / 
taxa e de pressão dos tubos. Para mais informações, contate o Atendimento ao Cliente da Immersat.

.
Controlo Remoto LCD de série

Válvula de 3 vias de série, com micro interruptor para 
transmitir  o pedido ao sistema híbrido ou a bomba de calor

Permutador de calor de água com uma grande superfície 
de troca dreno de condensado e válvula de ventilação de 
ar

Sonda de água e sonda de ar fornecidas de série

Direcional horizontal e vertical com deflectores de vento

Ajuste no arrefecimento e aquecimento com 3 velocidades 
do ventilador mais o modo Auto

Unidades produzidas em ABS com altas características 
mecânicas
Canalização Multi-direcional: esquerda / direita  de volta 
para satisfazer as necessidades dos diferentes quartos

Características técnicas Unidade de 
medida HYDRO 3 HYDRO 4

Código 3.027918 3.027919

Dimensões(A x L xP) mm 290 x 915 x 230 290 x 915 x 230

Peso kg 13,0 13,3

Capacidade de aquecimento (velocidade do ventilador alta / média / baixa) kW 3,36 / 3,10 / 2,79 4,37 / 3,73 / 3,17

Capacidade de arrefecimento (velocidade do ventilador alta / média / baixa) kW 2,63 / 2,41 / 2,16 3,28 / 2,83 / 2,41

Consumo de energia (Velocidade do ventilador alta / média / baixa) W 24  / 19 / 17 40  / 32 / 28

Fluxo de água l/h 452 564

Aquecimento por queda de pressão de água kPa 27,3 40,8

Arrefecimento por queda de pressão de água kPa 29,4 43,5

Fluxo de Ar (Velocidade do ventilador alta / média / baixa) m3/h 425 / 390 / 350 680 / 550 / 460

KITS OPCIONAIS
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KITS OPCIONAIS

Vaso expansão

12 litros de capacidade  3.011679

Kit de conexão com tubos flexíveis anti-vibração
e válvulas de corte 1” para AUDAX       3.025954

Kit ligações 1"

Para AUDAX TOP 18/21 ErP          3.027654

Suporte Anti-vibração

Colector de distribuição

Tipo Código

Colector de distribuição para 1 zona de temperatura direta 
e 2 mistas *(o kit inclui uma expansão para o controlador do 
sistema para cada zona, um transformador de 24 Vac e uma 
sonda NTC para cada entrega. Instalação mural ou embutida).

3.021527

Colector de distribuição para 2 zonas de temperatura mistas
(o kit inclui uma expansão para o controlador do sistema para 
cada zona, um transformador de 24 Vac e uma sonda NTC 
para cada entrega. Instalação mural ou embutida).

3.021528

Kit válvula de 3 vias para aumento temperatura de retorno

 

Para o sistema onde 
seja necessário mudar a função AQS, aquecimento, etc.)      3.020632
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           KITS OPCIONAIS

Kit de resistência elétrica de integração 2, 4 ou 6 kW
para sistema de aquecimento AUDAX.
(apenas para instalação interna).
Fonte de alimentação 230 ou 400 Vac

3.021525

Para AUDAX 3.022154

Suportes de montagem na parede para unidade externa

Tipo Código

Kit resistência elétrica  Adicional 5 kW para UB 1000/1500 V2 e 
UB 750 V2 
Fonte de alimentação 230 ou 400 Vac 3.020862

Kit resistência elétrica  Adicional 2 kW para INOXSTOR 
200/300/500 V2 e UB 550/750 V2
Fonte de alimentação 230 ou 400 Vac

3.020861

Resistência elétrica sanitária adicional

Para AUDAX 6/8/12 3.027385

Cabos para anticongelante do condensado 

Desumificador

Apenas para instalação encastrada com Códigos 3.022146 e 
3.022147* 3.021529

Kit de quadro traseiro de desumidificador* 3.022146

Kit de grelha frontal desumidificador* 3.022147

*Útil para sistemas radiantes que também funcionam no arrefecimento.

Resistência elétrica para sistemas de aquecimento

18



Depósito de Inércia
O volume mínimo de água é importante principalmente para o funcionamento correto do ciclo de 
descongelamento. Por este motivo, os volumes mínimos de água a garantir são: AUDAX 6 l / kW e 
MAGIS PRO ErP 7 l / kW para todos os sistemas de aquecimento. Além disso, é bom verificar se os 
desumidificadores têm pelo menos 3 l / kW (teor de água no circuito do sistema desumidificador). 

*** É pré-configurado para instalação de AUDAX na parte superior da caixa (exceto modelos 18 e 21).

Tipo Código

Depósito horizontal com capacidade de 25 litros***
Dimensões (A x L x P)  mm 425 x 910 x 450 3.027842

Depósito horizontal com capacidade de 75 litros***
Dimensões (A x L x P)  mm 425 x 910 x 450 3.027843

Depósito horizontal com capacidade de 100 litros***
Dimensões (A x L x P) mm 425 x 1240 x 450 3.027844

Depósito horizontal com capacidade de 200 litros***
Dimensões (A x L x P) mm 821 x 1240 x 450 3.027845

Depósito vertical com capacidade de 50 litros para instalação 
exterior acoplada a AUDAX 6/8 3.027539

Depósito de 75 litros instalação mural e de chão 3.027288

Kit de suporte para depósito amortecedor de 75 litros  3.027290

Dimensões (Ø x A) mm
512 x 717

Dimensões (A x L x P) mm
820 x 360 x 360

KITS OPCIONAIS
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MAGIS PRO ErP
Bombas de calor de ar / água unidades separadas compostas por um
unidade exterior e uma unidade hidrónica interior 



SOLUÇÃO IDEAL PARA UMA CASA NOVA
Disponível em três versões (5, 8 e 10 kW), essas soluções de sistema são ideais para novos edifícios 
residenciais com classe energética muito alta, mesmo em zonas com temperatura externa extremamente 
baixa.

PROTECÇÃO IDEAL ANTI-GELO
O circuito de água é completamente protegido contra o congelamento, já que pode ser instalado no interior 
do edifício; MAGIS PRO ErP é a solução ideal para regiões muito frias.

SOLUÇÃO COMPACTA
O módulo hidrónico separado abriga as principais partes do sistema hidráulico, tais como: kit de resistência 
suplementar para o sistema (opcional), vaso de expansão, válvula desviadora de 3 vias para o A.Q.S.

BAIXO IMPACTO ESTÉTICO
A unidade externa é menor que as bombas de calor hidrónicas comuns, proporcionando maior flexibilidade 
de instalação fora do prédio ou em uma varanda.

INSTALAÇÃO FÁCIL
As MAGIS PRO ErP podem ser usadas em soluções independentes de aquecimento, arrefecimento e A.Q.S 
ou conectados a grupos hidrónicos para realizar soluções embutidas ou internas TRIO V2 / TRIO MONO V2 
PRO.
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RAPAX V2
Bomba de calor produção de água quente



CONSUMO REDUZIDO E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
A gama de produção de água quente RAPAX V2 reduzem significativamente as emissões poluentes em 
comparação com os tradicionais produtores de água quente a gás. Graças a uma bomba de calor, eles 
usam o calor do ar como fonte de energia renovável para o aquecimento da água. Através de um contato 
elétrico, eles também podem armazenar no depósito de água quente o calor produzido com o sistema 
fotovoltaico na caldeira. A versão RAPAX 300 SOL V2 pode ser combinada com um sistema de aquecimento 
solar de circulação forçada para reduzir ainda mais o consumo de energia.

OPERAÇÃO SILENCIOSA
RAPAX V2 têm um baixo  impacto sonoro no campo, sendo adequados para instalação em áreas de 
convivência.

INSTALAÇÃO FÁCIL
As RAPAX V2 também podem ser instalados em áreas não aquecidas, como garagem, lavandaria ou quarto 
de arrumos; eles não exigem trabalho extenso além de buracos para descarga de ar em soluções que 
exigem sucção e exaustão externa.

SIMPLICIDADE E FACILIDADE DE USO

GAMA PARA TODAS AS NECESSIDADES
A gama RAPAX V2 oferece 2 modelos de chão com 270 litros de armazenamento em aço vitrificado (RAPAX 
300 V2 e RAPAX 300 SOL V2 com serpentina solar) e 1 modelo suspenso com 100 litros de capacidade, em 
aço vitrificado (RAPAX 100 V2). Toda a gama representa uma excelente alternativa à energia solar; Pode ser 
utilizado em sistemas construídos para trabalhar sem gás para a produção de água quente sanitária e em 
combinação com uma bomba de calor para aquecimento / arrefecimento. 
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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

App Immergas TOOLBOX

Available on Available on 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


