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KOTŁY



50 LAT IMMERGAS
PAMIĘTAJĄC O HISTORII 
MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

Firma Immergas powstała 5 lutego 1964 roku, jako urzeczywistnienie marzeń jej założycieli 
o dostarczaniu na rynek produktów będących połączeniem nowatorskich rozwiązań 
technicznych, niezawodności i wyjątkowego włoskiego designu. Dziś, tak samo jak 50 lat 
temu, tysiące inżynierów, pracowników i współpracowników firmy Immergas na całym 
świecie kontynuuje misję założycieli firmy, stale kierując się celami, które firma postawiła 
sobie na samym początku istnienia. Jakość produktu, rozwój, innowacyjność. Firma 
jest obecna w ponad 40 krajach, posiada 9 oddziałów w Europie i jeden w Chinach. 
Współpracuje z największymi firmami dystrybucyjnymi na świecie, inwestuje w nowe 
fabryki oraz rozwój najnowocześniejszego zaplecza technologicznego. Każdego roku 
Immergas wprowadza na rynek nowe modele urządzeń, niejednokrotnie wyznaczając 
nowe kierunki rozwoju branży. 

Oferta Immergas to pełen asortyment wysokiej jakości kotłów kondensacyjnych, 
tradycyjnych, zasobników, pomp ciepła, tworzących kompletny system grzewczy 
dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Wychodząc naprzeciw 
światowym trendom w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, firma 
przykłada coraz większą wagę aspektom środowiskowym, poszerzając swoją ofertę  
o instalacje solarne i systemy fotowoltaiczne.



KOTŁY
TRADYCYJNE

Kotły gazowe charakteryzują się największym komfortem użytkowania spośród innych 
urządzeń grzewczych przeznaczonych dla domów jednorodzinnych oraz mieszkań. Są 
nowoczesne, ekologiczne i łatwe w obsłudze. Stanowią podstawowy element instalacji 
grzewczej, mogą także przygotowywać ciepłą wodę użytkową.

DWUFUNKCYJNY

Posiada dodatkowy przepływowy wymiennik do podgrzewania wody. Może więc – bez 
konieczności instalowania specjalnych urządzeń – ogrzewać dom i wodę użytkową. Jednak 
komfort korzystania z ciepłej wody w dużych domach, gdzie ilość punktów poboru wody 
jest większa, będzie wyższy przy zastosowaniu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem.

JEDNOFUNKCYJNY

Kocioł jednofunkcyjny ogrzewa jedynie wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Na 
ogół istnieje jednak możliwość podłączenia zasobnika do podgrzewania wody użytkowej. 
Pojemność zasobnika powinna być dostosowana do liczby osób korzystających z wody.

Z ZAMKNIĘTĄ LUB OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA

Kocioł z otwartą komora spalania pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się 
znajduje. Można go instalować, gdy kubatura pomieszczenia jest nie mniejsza niż 8 m3, oraz 
ma zapewniony stały dopływ powietrza i sprawną instalację wywiewną.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze z zewnątrz budynku. Wyrzut 
spalin i zasysanie powietrza są wymuszane przez wentylator, a proces spalania zachodzi 
wewnątrz odizolowanej od pomieszczenia hermetycznej komory. Przekłada się to na 
wyższą sprawność urządzenia oraz jego cichą pracę. Pomieszczenie, w którym zainstalujemy 
kocioł musi mieć min. 6,5 m3 i sprawną wentylację wywiewną.



Z WBUDOWANYM LUB WOLNOSTOJĄCYM ZASOBNIKIEM

Pełny komfort c.w.u. może zagwarantować połączenie kotła z zasobnikiem. Tego typu 
rozwiązania pozwalają na zgromadzenie w zasobniku ciepłej wody w ilości pozwalającej 
na zaspokojenie chwilowego zapotrzebowania, przekraczającego możliwości podgrzewu 
wody w sposób przepływowy. Wybór odpowiedniego modelu uzależniony jest między 
innymi od zapotrzebowania na c.w.u. Może to być rozwiązanie kompaktowe, czyli kocioł 
wiszący z wbudowanym zasobnikiem, lub kocioł współpracujący z wolnostojącym 
zasobnikiem. 

Kotły współpracujące z zasobnikami mogą mieć stosunkowo małą moc maksymalną, gdyż 
ciepło magazynowane jest w objętości zasobnika, a co za tym idzie proporcjonalnie niską 
moc minimalną i bardziej elastycznie dopasowywać się do zapotrzebowania na moc 
dla potrzeb c.o., a to w znacznym stopniu podnosi sprawność działania całego systemu 
grzewczego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KOTŁÓW TRADYCYJNYCH

Każdy z opisanych kotłów posiada automatyczne zabezpieczenie antyzamrożeniowe, 
które zapobiega uszkodzeniu urządzenia w przypadku wyjątkowo niskiej temperatury. 
Prosty w obsłudze system autodiagnostyki pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych 
nieprawidłowości w działaniu systemu grzewczego. Elektroniczny zapłon oraz 
elektroniczna modulacja płomienia pozwalają na dostosowanie parametrów kotła do 
zapotrzebowania cieplnego zarówno, na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i na 
potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej.



Kotły o nowoczesnej i eleganckiej budowie, łączące w sobie funkcjonalność  
i technologicznie zaawansowane rozwiązania wykorzystywane w technice grzewczej.

ZALETY KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH 
PRZEPŁYWOWYCH

• ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA
• CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD
• PEŁNE WYPOSAŻENIE
• INTUICYJNA OBSŁUGA
• NOWOCZESNY DESIGN
• MAŁE GABARYTY
• ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROŻENIOWE
• AUTODIAGNOSTYKA

KOTŁY DWUFUNKCYJNE
PRZEPŁYWOWE

SERIE KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH
PRZEPŁYWOWYCH:
• SERIA STAR 24 3 E
• SERIA MYTHOS 24 2 E
• SERIA MINI 3 E
• SERIA SUPERIOR kW



W tej kategorii znalazły się tradycyjne kotły wiszące z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 
o pojemności 45l. Wykonano go ze stali kwasoodpornej INOX, co gwarantuje solidność 
i długą żywotność.

KOTŁY DWUFUNKCYJNE
Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM

ZALETY KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH
Z ZASOBNIKIEM

• STAŁY DOSTĘP DO CIEPŁEJ WODY
• ROZWIĄZANIE KOMPAKTOWE
• AUTODIAGNOSTYKA
• ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROŻENIOWE

SERIE KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH
Z ZASOBNIKIEM:
• SERIA AVIO kW
• SERIA ZEUS kW



  
 
     
  
 
  

KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE

Kotły do obsługi centralnego ogrzewania z możliwością łatwego podłączenia zasobnika 
c.w.u. za pomocą fabrycznego zestawu podłączeniowego. 

• SERIA MINI X 3 E
• SERIA EOLO SUPERIOR 32 kW PLUS
• SERIA EOLO EXTRA 32 kW X

ZALETY KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH
• KOMPAKTOWE
• OSZCZĘDNE
• EKOLOGICZNE 
• NOWOCZESNA BUDOWA
• ŁATWY MONTAŻ
• STEROWANE POGODOWO
• ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROŻENIOWE
• AUTODIAGNOSTYKA

SERIE KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH:



SERIA STAR 24 3 E

Seria Star charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, nowoczesnym i eleganckim 
wzornictwem, wysoką jakością i zwiększoną funkcjonalnością. Kotły Nike / Eolo Star 
posiadają moc nominalną 24 kW zarówno przy produkcji ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania, jak i  dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Otwarta komora spalania w kotle Nike Star lub zamknięta w wersji Eolo Star daje możliwość 
dostosowania produktu do rożnych potrzeb użytkowników. 

Głębokość kotła wynosi zaledwie 24 cm, co sprawia, 
że jego umiejscowienie lub zabudowa jest całkowicie 

niekłopotliwa, dlatego świetnie sprawdzają się w małych 
domach i mieszkaniach, gdzie nie ma wydzielonej kotłowni. 

Cyfrowy wyświetlacz pozwala na intuicyjne sterowanie urządzeniem i łatwą kontrolę 
parametrów. Elektronika zastosowana w serii Star współpracuje z  cyfrowym modulującym 
sterownikiem pokojowym MINI Comando Remoto Digitale (MINI CRD), który umożliwia 
zdalne sterowanie kotłem. Co więcej, płynna modulacja mocy pozwala na jeszcze lepsze 
dopasowanie charakterystyki pracy do zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, co 
przekłada się na maksymalny komfort domowników oraz znaczące oszczędności.

Kotły Star zabezpieczono przed przegrzaniem oraz zadbano o dłuższą żywotność 
wymiennika dzięki wyposażeniu w automatyczny by-pass c.o., będący użytecznym 
elementem układów c.o. z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi, czy zaworami 
strefowymi. 

Proces instalacji kotła został maksymalnie uproszczony dzięki 
bardzo małej wadze urządzenia, jak i funkcjonalnemu 

zestawowi podłączeniowemu.

NIKE STAR 24 3 E - Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
EOLO STAR 24 3 E - Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA



ZALETY KOTŁÓW STAR 3 E:
•	 niewielkie rozmiary
•	 mikroprocesorowa płyta sterująca z cyfrowym wyświetlaczem
•	 funkcja regulacji czasowej mocy palnika
•	 automatyczny by-pass



Nowoczesny design i małe rozmiary sprawiają, że nowe kotły MYTHOS są doskonałym 
rozwiązaniem dla osób szukających niewielkiego urządzenia bez rezygnacji z komfortu.

Zaprojektowane tak, aby usprawnić instalację i konserwację, 
kotły MYTHOS są również proste w użytkowaniu dzięki 

intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

Wieloletnią trwałość zapewniają między innymi materiały, które zostały wykorzystane  
w procesie produkcji. Wymiennik pierwotny wykonany jest z miedzi, a wymiennik wtórny 
ze stali nierdzewnej INOX.

Zaktualizowany software elektroniki kotła umożliwia połączenie kotła do najnowszych 
dedykowanych sterowników. Kotły serii MYTHOS mogą współpracować również  
z dowolnym termostatem pokojowym ON/OFF wyposażonym w wyjście bezpotencjałowe

SERIA MYTHOS 24 2 E
NIKE MYTHOS 24 2 E - Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
EOLO MYTHOS 24 2 E - Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA



ZALETY KOTŁÓW MYTHOS 24 2 E:
•	 niewielkie wymiary
•	 możliwość współpracy z zasobnikiem solarnym
•	 regulowany by-pass c.o.



Kocioł MINI wyposażono w podświetlany wyświetlacz, ułatwiający intuicyjne sterowanie 
kotłem. 

System autodiagnostyki sygnalizuje wszelkie odchylenia 
pracy układu, a współpraca z szeroką gamą sterowników 

Immergas, w tym ze sterownikami pogodowymi, gwarantuje 
wymierne oszczędności w zużyciu gazu. 

Zastosowanie elektronicznie modulowanego palnika oraz dwóch sond NTC do niezależnej 
kontroli temperatury obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej umożliwia 
bardzo precyzyjną kontrolę pracy urządzenia, a co za tym idzie zwiększenie komfortu  
i ekonomiki pracy. 

Elektronika kotła jest dodatkowo dostosowana do współpracy z buforowym zasobnikiem 
solarnym.

SERIA MINI 3 E
MINI NIKE 24 3 E - Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
MINI EOLO 24/28 3 E - Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA



ZALETY KOTŁÓW MINI 3 E:
•	 niewielkie wymiary
•	 cyfrowy wyświetlacz
•	 miedziany wymiennik pierwotny
•	 przystosowany do współpracy z zasobnikiem solarnym
•	 automatyczny by-pass



EOLO SUPERIOR 32 KW - KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ 
KOMORĄ SPALANIA
EOLO SUPERIOR 32 KW PLUS - KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY 
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

SERIA SUPERIOR KW

Eolo Superior kW to rodzina kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. W jej skład 
wchodzi model dwufunkcyjny przepływowy oraz model jednofunkcyjny o mocy 32 kW 
do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym.

Z integrowana grupa hydrauliczna oraz unikatowe 
rozwiązanie „Aqua Celeris” zastosowane w serii Superior 

kW zapewniają natychmiastową produkcję cieplej wody  
w momencie odkręcenia kranu.

Kotły Superior kW to połączenie nowoczesnego wzornictwa i funkcjonalności. Wyrazem 
tego jest panel sterujący, który został maksymalnie uproszczony, a jego obsługa jest 
bardzo przyjazna dla użytkownika. Centralnym elementem informującym o trybie pracy 
kotła oraz zmianach parametrów jego pracy jest duży, estetyczny wyświetlacz LCD  
o delikatnym błękitnym podświetleniu.

Elektronika wykorzystana w urządzeniach serii Superior kW umożliwia współpracę kotła ze 
sterownikiem Super CAR. Podłączenie tego sterownika to nie tylko dodatkowe elementy 
komfortu użytkowania (przeniesienie wszystkich funkcji panelu na sterownik), ale również 
podniesienie ekonomiki pracy kotła. Podłączenie sondy zewnętrznej umożliwia bowiem 
pracę pogodową (uzależnioną od temperatury na zewnątrz budynku).

Zestaw Eolo Superior kW PLUS stworzony został z myślą o użytkownikach, których 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest większe, np.: ze względu na dużą ilość punktów 
jej poboru lub większą liczbę mieszkańców. Komfort ciepłej wody użytkowej zapewnia 
wolnostojący zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 80, 120 lub 200 
litrów. 

Superior kW to technologicznie zaawansowane rozwiązania wykorzystywane w technice 
grzewczej, takie jak elektroniczny regulator przepływu, który utrzymuje stałą zadaną przez 
użytkownika temperaturę ciepłej wody. Kotły mogą współpracować z hydraulicznymi 
rozdzielaczami strefowymi D.I.M., które umożliwiają w prosty sposób podział na niezależne 
strefy grzewcze, zarówno grzejnikowe, jak i podłogowe.

        

            
             

           
             

 

    
     

     

        
          

          
         

        

           
       

        

            
             

  



ZALETY KOTŁÓW SUPERIOR KW:
•	 duży, cyfrowy wyświetlacz LCD 
•	 pełna współpraca ze sterownikiem pogodowym Super CAR
•	 komfort c.w.u. dzięki zastosowaniu automatycznego regulatora 

przepływu oraz systemu „Aqua Celeris” w modelach 
dwufunkcyjnych

•	 automatyczny by-pass c.o.
•	 możliwość współpracy z rozdzielaczami strefowymi DIM



Seria Avio/Zeus kW to tradycyjne kotły wiszące z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.  
o pojemności 45l. Wykonano go ze stali kwasoodpornej INOX, co gwarantuje solidność  
i długą żywotność.

D zięki wbudowanemu zasobnikowi komfort ciepłej wody 
zostaje zachowany, nawet gdy jej zużycie jest duże. 

Kotły Avio/Zeus kW wyróżniają się wyszukanym designem oraz kompaktowymi wymiarami 
co sprawia, że pasują do każdego domu. Zmniejszone wymiary umożliwiają instalacje 
urządzeń nawet na bardzo małych powierzchniach. 

Panel kontrolny kotłów został wyposażony w tradycyjne gałki dla prostoty użytkowania 
oraz intuicyjnego ustawiania temperatury. 

W kotłach Avio/Zeus kW zastosowano nowoczesną elektronikę, która umożliwia 
współpracę ze sterownikiem CAR lub Super CAR wraz z sondą zewnętrzną. Dzięki nim 
uzyskujemy maksimum komfortu użytkowania oraz optymalizujemy pracę kotła.

AVIO 24 KW – Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA

ZEUS 24 / 28 KW – Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

SERIA AVIO / ZEUS kW



ZALETY KOTŁÓW AVIO / ZEUS KW:
•	 kompaktowe wymiary
•	 45 litrowy wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej INOX 
•	 informacja o temperaturze i funkcjach kotła 

wizualizowane za pomocą diod LED
•	 grupa hydrauliczna z wbudowanym by-passem c.o.



SERIA MINI X 3 E

Mini Nike/Eolo X 24 3 E to nowoczesne jednofunkcyjne kotły gazowe służące do 
ogrzewania pomieszczeń. Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. przez wbudowany 
zawór trójdrożny, sterowany z automatyki kotła, rozszerza zastosowanie kotłów z tej serii  
o funkcję przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kotły wyposażone są w mikroprocesorowy system 
sterowania i regulacji pozwalający na dokładniejszą 

kontrolę parametrów pracy. Cyfrowy wyświetlacz o zmiennej 
barwie ułatwia komunikację z użytkownikiem.

Kotły z tej serii przystosowane są do współpracy z dowolnym termostatem pokojowym 
(on/off ) lub cyfrowym sterownikiem modulującym CRD/MINI CRD oraz z automatyką 
pogodową CAR V2 z sondą zewnętrzną.

MINI 3E PLUS / ECO PLUS – Zestaw kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik, oprócz funkcji centralnego ogrzewania, ma 
zapewniony również komfort c.w.u. Istnieje możliwość zastosowania zestawu recyrkulacji, 
który zapewni dostarczenie c.w.u. praktycznie w momencie otwarcia punktu poboru 
wody.

Połączenie kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej pozwala na 
optymalne wykorzystanie możliwości kotła.

Zestawy występują w wersji PLUS – z zasobnikiem ze stali kwasoodpornej o pojemności 
80, 120 lub 200 litrów oraz w wersji ECO PLUS – z zasobnikiem ze stali emaliowanej  
o pojemności 100 lub 160 litrów.

MINI NIKE X 24 3 E - Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA
MINI EOLO X 24 3 E - Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA



ZALETY KOTŁÓW MINI X 3E:
•	 cyfrowy wyświetlacz
•	 zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury  

w kotle
•	 automatyczny by-pass



Eolo Extra 32 kW X jest wiszącym, jednofunkcyjnym kotłem grzewczym z zamkniętą 
komora spalania. Urządzenie posiada elektroniczny zapłon oraz płynną elektroniczną 
modulację palnika, co daje użytkownikowi wymierne oszczędności eksploatacyjne.

Kotły EOLO EXTRA 32 kW X są fabrycznie wyposażone 
w sterownik pogodowy Comando Amico Remoto 

pełniący również funkcję panelu sterującego kotła, realizację 
programów czasowych cykli grzewczych oraz (po podłączeniu 
sondy zewnętrznej) pracę pogodową.

Kotły EOLO EXTRA 32 kW X dzięki swojej konstrukcji mają możliwość współpracy  
z fabrycznymi zestawami hydraulicznych rozdzielaczy strefowych D.I.M. To rozwiązanie 
umożliwia niezależne sterowanie różnymi strefami centralnego ogrzewania (podłogowa, 
grzejnikowa lub dowolna ich konfiguracja – maksymalnie do pięciu stref). 

Wbudowany zawór trójdrogowy umożliwia podłączenie zasobnika i realizację funkcji 
podgrzewaczy wody.

EOLO EXTRA KW X – KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY 
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

SERIA EOLO EXTRA



ZALETY KOTŁA EOLO EXTRA 32 KW X:
•	 kompaktowa budowa
•	 ukryty panel sterujący
•	 sterownik CAR jako wyposażenie fabryczne kotła 



ZASOBNIKI
Głównym zadaniem zasobnika jest zapewnienie bardziej ekonomicznej pracy kotła oraz 
zwiększenie komfortu korzystania z c.w.u. W ofercie Immergas dostępne są dwa rozwiązania 
w postaci kotła z wbudowanym zasobnikiem lub z zasobnikiem stojącym. Podejmując 
decyzję związaną z wyborem sposobu produkcji ciepłej wody użytkowej należy wziąć 
pod uwagę między innymi takie czynniki jak: ilość łazienek, rodzaj odbiorników c.w.u., czy 
ilość domowników.

Kotły jednofunkcyjne, współpracujące z zewnętrznym zasobnikiem zapewniają pełny 
komfort korzystania z ciepłej wody. Tego typu rozwiązania pozwalają na zgromadzenie 
w zasobniku ciepłej wody w ilości pozwalającej na zaspokojenie chwilowego 
zapotrzebowania, przekraczającego możliwości podgrzewu wody w sposób przepływowy 
– czyli przez kocioł dwufunkcyjny przepływowy. Co to oznacza?

W zależności od tego, jakiej wielkości mamy zasobnik (80, 100 czy 200 l), możemy  
w nim zgromadzić taką ilość cieplej wody, który zapewni nam, na co dzień komfort i nie 
spowoduje sytuacji, w której np. biorąc prysznic, doznamy niemiłego rozczarowania  
w postaci zimnego strumienia. Dlatego objętość zasobnika powinna być odpowiednio 
dobrana i zaplanowana, uwzględniając takie czynniki jak: jednoczesne korzystanie z wody 
w wielu punktach w domu (np. wanna prysznic, kuchnia), czasu trwania poborów i czasu 
przerwy między poborami, niezbędny do uzupełnienia ciepła w zasobniku. Co więcej, 
do zasobnika można podłączyć instalację cyrkulacji c.w.u., która sprawia, że w punktach 
poboru mamy ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu.

Kotły współpracujące z zasobnikami mogą mieć stosunkowo małą moc maksymalną, 
ponieważ c iepło magazynowane jest w objętości zasobnika . W połączeniu  
z proporcjonalnie niską mocą minimalną otrzymujemy możliwość bardziej elastycznego 
dopasowywania zapotrzebowania na moc dla potrzeb c.o. Dzięki temu wzrasta sprawność 
działania całego systemu grzewczego. 

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ ZASOBNIK EMALIOWANY



OFERTA ZASOBNIKÓW
W ofercie Immergas wyróżniamy dwa rodzaje zasobników, które zostały podzielone ze 
względu na rodzaj wykorzystanego materiału.

ZASOBNIKI C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX
Zabudowane w estetycznej obudowie dopasowanej wyglądem do kotłów Immergas. 
Posiadają standardowo zamontowane naczynie przeponowe c.w.u. oraz grupę 
bezpieczeństwa c.w.u. 8 bar. Zastosowanie stali nierdzewnej INOX, jako materiał zarówno 
płaszcza zasobnika, jak i wężownicy grzejnej gwarantuje wysoką trwałość i niezawodność. 
Dwie niezależne, podwójnie zwijane wężownice pozwalają na podłączenie dodatkowego 
źródła ciepła takie jak: termokominek, kolektory słoneczne etc. (opcja po zastosowaniu 
zestawu podłączeniowego).

ZASOBNIKI EMALIOWANE
Dzięki prostym aczkolwiek niezawodnym rozwiązaniom technicznym doskonale 
sprawdzają się w różnych warunkach. Podwójne emaliowanie wewnętrznej 
powierzchni zbiornika w dużym stopniu ogranicza odkładanie się kamienia 
kotłowego oraz zabezpiecza naczynie wewnętrzne zasobnika przed korozją. 
Dodatkowa anoda magnezowa obniża różnicę potencjałów pomiędzy wodą  
a pokrytym emalią płaszczem zasobnika, co praktycznie eliminuje ogniska korozji 
elektrochemicznej. Dostęp do wnętrza jest ułatwiony dzięki dużej średnicy otworu 
rewizyjnego, co ma znaczenie np. przy okresowym czyszczeniu wnętrza zasobnika.



DANE TECHNICZNE

SERIA STAR 24 3 E
J.m. NIKE STAR 

24 3 E
EOLO STAR 

24 3 E
Komora spalania - otwarta zamknięta

Wymiary (wys / szer / gł) mm 751 / 440 / 240 NIKE
756 / 440 / 240 EOLO

Moc kotła kW 9,5÷23,6 (c.o.) 
7,0÷23,6 (c.w.u.)

11,5÷23,8 (c.o.) 
6,8÷23,8 (c.w.u.)

Użyteczna sprawność cieplna przy mocy 
nominalnej /minimalnej % 91,1 / 90,3 93,4 / 90,2

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷80
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 6

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 35÷55
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 11,1

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 24,6 / 25,3 29,0 / 29,7
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 105 135
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D IPX5D

SERIA MYTHOS 24 2 E
J.m. NIKE MYTHOS 

24 2 E
EOLO MYTHOS 

24 3 E
Komora spalania - otwarta zamknięta

Wymiary (wys / szer / gł) mm 751 / 440 / 240 NIKE
756 / 440 / 240 EOLO

Moc kotła kW 9,5÷23,6 (c.o.) 
7,0÷23,6 (c.w.u.)

9,0÷24,0 (c.o.) 
7,2÷24,0 (c.w.u.)

Użyteczna sprawność cieplna przy mocy 
nominalnej /minimalnej % 89,8 / 88,8 91,7 / 87,3

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 38÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 6

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30÷60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 10,7 10,9

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 24,2 / 26,1 29,2 / 31,1
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 100 130
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D IPX5D



SERIA MINI 3 E
J.m.

MINI
NIKE 24 3 E EOLO 24 3 E EOLO 28 3 E

Komora spalania - otwarta zamknięta zamknięta

Wymiary (wys / szer / gł) mm
785 / 440 / 240 NIKE

781 / 440 / 240 EOLO
781 / 440 / 340 EOLO 28

Moc kotła kW 9,4÷23,8 (c.o.) 
7,0÷23,8 (c.w.u.)

9,3÷24,0 (c.o.) 
7,2÷24,0 (c.w.u.)

11,2÷28,0 (c.o.) 
8,5÷28,0 (c.w.u.)

Użyteczna sprawność cieplna przy 
mocy nominalnej /minimalnej % 91,0 / 89,3 93,6 / 90,3 94,3 / 91,1

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 6 8

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30÷60
Wydajność c.w.u. przy pracy 
ciągłej (ΔT=30°C) l/min 11,4 11,5 13,6

Ciężar kotła pustego / 
napełnionego kg 26,1 / 28,6 32 / 34,5 38 / 40,8

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 95 130 130
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D IPX5D IPX5D

SERIA SUPERIOR kW
J.m.

EOLO SUPERIOR
32 kW 32 kW PLUS

Komora spalania - zamknięta
Wymiary (wys / szer / gł) mm 830 / 440 / 350
Moc kotła kW 10,5÷32,0
Sprawność cieplna przy mocy 
nominalnej/minimalnej % 93,1 / 91,0

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 8

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30÷60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 15,3 -

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 46,0 / 53,3
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 195 165
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D



DANE TECHNICZNE

SERIA AVIO/ZEUS kW
J.m. AVIO 24 kW

Komora spalania - otwarta
Wymiary (wys / szer / gł) mm 900 / 580 / 380
Moc kotła kW 9,5÷23,7 
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej/minimalnej % 90,4 / 88,0
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Pojemność nominalna zbiornika wyrównawczego c.o. l 10
Zakres regulacji temperatury c.w.u.. °C 20÷60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) l/min 11,5
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 50,0 / 96,1
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 93,5
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D

J.m. ZEUS 24 kW ZEUS 28 kW
Komora spalania - zamknięta
Wymiary (wys / szer / gł) mm 890 / 580 / 380
Moc kotła kW 9,3÷24,0 11,0 ÷28,0 
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej/
minimalnej % 94,1 / 90,4 93,9 / 90,6

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 10

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 20÷60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej 
(ΔT=30°C) l/min 11,5 13,4

Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 54,0 / 100,1 58,0 / 104,6
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 140 145
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D IPX4D



SERIA MINI X
J.m. MINI NIKE X 

24 3 E
MINI EOLO X 

24 3 E
Komora spalania - otwarta zamknięta

Wymiary (wys / szer / gł) mm 785 / 440 / 240 NIKE
781 / 440 / 240 EOLO

Moc kotła kW 9,4÷23,8 (c.o.) 
7,0÷23,8 (c.w.u.)

9,3÷24,0 (c.o.) 
7,2÷24,0 (c.w.u.)

Użyteczna sprawność cieplna przy mocy 
nominalnej /minimalnej % 91,0 / 89,3 93,6 / 90,3

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Pojemność nominalna zbiornika 
wyrównawczego c.o. l 6

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 10÷60
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 25,5 / 28,0 32,0 / 34,5
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 95 130
Stopień ochrony elektrycznej - IPX4D IPX5D

EOLO EXTRA
J.m. EOLO EXTRA

32 kW X
Komora spalania - zamknięta
Wymiary (wys / szer / gł) mm 775 / 520 / 250
Moc kotła kW 10,5÷32,0
Sprawność cieplna przy nominalnej / minimalnej % 93,2 / 91,6
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 35÷85
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego c.o. l 8
Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 41,0 / 44,0
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Moc zainstalowana W 180
Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D

Wartości podane w tabelach danych technicznych zależne są od czynników 
zewnętrznych, takich jak np. twardość wody, zakamienianie układu, warunki 
atmosferyczne etc. i mogą ulec zmianie w czasie eksploatacji urządzenia.

Opublikowane dane dotyczą fabrycznie nowego urządzenia, testowanego 
w warunkach laboratoryjnych.

Producent zaleca coroczny przegląd urządzenia w ykonany przez 
Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  zakresie 
danych technicznych, dążących do popraw y jakości produktu, bez 
konieczności uzasadniania tych zmian.



IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. (42) 649 36 00, fax (42) 649 36 01
www.immergas.com.pl 

Najlepsi fachowcy z branży grzewczej:
www.autoryzowanyinstalator.pl


