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Immergas, companie lider în produc]ia de centrale murale, prezint` ZEUS Superior kW, centrala cu
tehnologie inteligent` conceput` pentru a asigura un maxim de confort. Gra]ie unui boiler încorporat
capabil s` acumuleze pân` la 60 de litri de ap` cald` menajer`, ZEUS Superior kW garanteaz` o rezerv`
de ap` disponibil` oricând la temperatura dorit`. 
ZEUS Superior kW este disponibil la puteri de 24, 28 [i 32 kW.

VÂRFUL TEHNOLOGIEI ELECTRONICE

ZEUS SUPERIOR kW

Amplul display cu cristale lichide al lui ZEUS Superior kW, retroiluminat [i cu înalt` func]ionalitate,
garanteaz` o lectur` lejer` a tuturor informa]iilor principale privitoare la func]ionarea aparatului,
precum temperaturile setate pentru înc`lzire [i apa cald` menajer`, temperatura instala]iei de înc`lzire,
puterea instantanee, modul de func]ionare [i eventualele defec]iuni. Electronica avansat` a lui
ZEUS Superior kW determin` simplitatea [i rapiditatea regl`rii temperaturilor dorite sau a modurilor de
func]ionare var`/iarn`, gra]ie utiliz`rii intuitive a tastelor [i a selectoarelor laterale. Tehnologia acestei
noi centrale permite în plus vizualizarea altor informa]ii utile, ca num`rul de ore de func]ionare,
num`rul de aprinderi sau temperaturile externe minim` [i maxim`, ori setarea diverselor op]iuni, ca de
exemplu iluminarea continu` sau modul economic. Noua gam` ZEUS Superior kW se distinge printr-o
linie modern` [i elegant`: o reu[it` îmbinare de design, tehnologie [i func]ionalitate.



S~ VORBIM ÎN {OAPT~
Centralele din gama Zeus Superior kW
sunt echipate cu un ventilator cu tura]ie
variabil` care permite adaptarea
automat` a debitului la dimensiunea [i
configura]ia traseului tubulaturii de fum.
Acest sistem reduce la minim zgomotul
aparatului, garantând un confort acustic
total, chiar în înc`perea în care este
amplasat` centrala.

REGLARE AUTOMAT~ A CONFORTULUI AMBIENTAL
ZEUS Superior kW este capabil s` garanteze un

confort ambiental optim [i totodat` o important`

reducere a consumurilor gra]ie unei eficiente

termoregl`ri: centralele din gam` sunt prev`zute

pentru a fi racordate cu noua Super Comand` la

Distan]` AMICO (Super CDA) [i cu o sond` extern`.

Super CDA se substituie panoului de comand` al

centralei, preluând toate func]iile acesteia: dotat`

cu un display retroiluminat similar celui al

centralei, permite vizualizarea tuturor

informa]iilor de func]ionare, oferind în plus

informa]ii asupra umidit`]ii ambientului [i

prognoza meteo. Super CDA are de asemenea

func]ie de cronotermostat s`pt`mânal, permi]ând

programarea temperaturii ambientale dorite pe

dou` nivele (confort [i redus) [i poate asigura [i

rolul de programator al produc]iei zilnice de ap`

cald` menajer` pe dou` nivele de temperatur`.

Modelele ZEUS Superior kW pot fi racordate

op]ional, pe lâng` cele prezentate, [i la alte

dispozitive de termoreglare, precum Comanda la

Distan]` Amico (CDA), cronotermostate sau

termostate de ambient.

Super CAR



� Modele cu camer` de ardere etan[` [i tiraj for]at
� Boiler încorporat din o]el inox cu capacitate util`

de 60 litri
� Vas de expansiune sanitar 2 litri în dotare de serie
� By-pass reglabil
� Ventilator auto-adaptabil
� Protec]ie anti-înghe] p#n` la -5ºC
� Grup hidraulic multifunc]ional
� Posibilitate de conectare a unei sonde externe [i a

unei Comenzi la Distan]` (op]ionale)
� Posibilitate de gestionare a unor instala]ii cu mai

multe zone prin racordarea la casete distribuitoare (DIM), disponibile în 5 versiuni.

CENTRALE MURALE TRADI}IONALE
CU BOILER ÎNCORPORAT

ACCESORII OP}IONALE

Gama ZEUS Superior kW este disponibil` în trei
modele cu puteri utile de 24, 28 [i 32 kW. Acestea
pot oferi solu]ia perfect` pentru o mare varietate
de locuin]e, de la apartamente pân` la vile.
Toate modelele din gam` sunt echipate cu un
schimb`tor de c`ldur` primar cu circula]ie m`rit`
[i cu by-pass reglabil, pentru a garanta o mare
flexibilitate de adaptare la diferite tipuri de
instala]ii de înc`lzire.

FLEXIBILITATE DE INSTALARE

Model

Putere
util`
kW

Capacitate
util` boiler 

litri

Eficien]`
energetic`

Confort
sanitar

Grad de
protec]ie
electric`

Debit ap` cald`
(ΔT=30ºC)

Primele
10 min.

Produc]ie
continu`

ZEUS Superior 24 kW 24 60 ��� ��� IPX5D 153 l 11,3 l/min.

ZEUS Superior 28 kW 28 60 ��� ��� IPX5D 166 l 13,7 l/min.

ZEUS Superior 32 kW 32 60 ��� ��� IPX5D 189 l 15,3 l/min.

Cod Denumire
3.016577 Super Comand` la Distan]` Amico (Super CDA)
3.011236 Comand` la Distan]` Amico (CDA)
3.013305 Comand` telefonic` re]ea fix`
3.017182 Comand` telefonic` re]ea GSM
3.014083 Sond` temperatur` extern`
3.014438 Cronotermostat digital s`pt`mânal
3.014439 Radio-cronotermostat digital s`pt`mânal (f`r` fire)
3.011668 Plac` gestiune pentru instala]ii cu maxim 3 zone
3.015350 Plac` cu relee configurabile
3.015380 Kit recirculare a.c.m. cu pomp`



NOUL CONCEPT DE CONFORT SANITAR

UN REAL CONFORT PENTRU TINE

Boilerul din o]el inox al lui ZEUS Superior kW reprezint` o rezerv` de ap` cald` menajer` inepuizabil` [i
întotdeauna disponibl` la temperatura dorit`. Aceast` caracteristic` permite ca ZEUS Superior kW s`
garanteze un confort maxim [i s` asigure  simultan debitul necesar mai multor utilizatori, cum ar fi cazul
folosirii în acela[i timp a du[ului [i a mai multor robine]i.
O rezerv` de ap` cald`, întotdeauna la temperatura dorit`, este disponibil` [i în cazul unei utiliz`ri
prelungite, ca de exemplu în cazul umplerii unei c`zi: ZEUS Superior kW va reface continuu temperatura
apei din boiler, garantând confortul maxim.

Nivelul confortului sanitar oferit de o central` este reglementat de norma european` EN 13203-1 care,
în evaluarea acestuia, atribuie un punctaj de pân` la maxim 3 stele; printre parametrii lua]i în considerare
pentru evaluare se num`r` timpul de a[teptare a apei calde, stabilitatea temperaturii acesteia la
modificarea debitului [i timpul de stabilizare a acestei temperaturi.
Gama ZEUS Superior kW, datorit` boilerului s`u din o]el inox cu capacitate de 60 litri [i electronicii
avansate, a ob]inut clasificarea de 3 stele, maximum posibil!



Legend` V Racord electric
G Alimentare cu gaz
R Retur instala]ie înc`lzire
M Tur instala]ie înc`lzire
RC Recirculare
AC Ie[ire ap` cald` menajer`
AF Intrare ap` rece
A Admisie aer/evacuare fum
B Admisie aer

ZEUS Superior 32 kWZEUS Superior 24 kW ZEUS Superior 28 kW
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Racorduri

Gaz Instala]ie înc`lzire Circuit sanitar

G R M RC AC AF

1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Date tehnice Unit`]i de m`sur` ZEUS Superior 24 kW ZEUS Superior 28 kW ZEUS Superior 32 kW

Cod
GAZ METAN

GPL
3.018508

3.018508GPL
3.018509

3.018509GPL
3.018510

3.018510GPL

Putere termic` maxim` în focar kW 25,6 29,8 33,6

Putere termic` minim` în focar kW 10,6 13,3 14,2

Putere termic` util` maxim` kW 24,0 28,0 31,7

Putere termic` util` minim` kW 9,3 11,9 12,5

Randament termic util la 100%Pn (80/60ºC) % 93,7 93,9 94,3

Randament termic util la 30%Pn (80/60ºC) % 90,3 91,2 90,9

Debit de gaz la putere nominal`* m3/h 2,71 3,16 3,56

Emisii CO* mg/kWh 101 106 100

Emisii NOx* mg/kWh 139 130 146

Capacitate util` boiler inox AISI 316L litri 60 60 60

Debit ap` cald` menajer` în primele 10 min.
(ΔT=30ºC)

l/min 15,3 16,6 18,9

Debit ap` cald` menajer` în produc]ie continu`
(ΔT=30ºC)

l/min 11,3 13,7 15,3

Presiune maxim` circuit sanitar bar 8 8 8

Capacitate vas de expansiune circuit sanitar litri 2 2 2

Presiune maxim` circuit înc`lzire bar 3 3 3

Capacitate vas de expansiune circuit înc`lzire litri 10 10 10

Greutate central` plin` kg 126,9 129,6 131,3

* cu gaz metan

Sarcin` hidraulic` disponibil`
pentru instala]ie

la tura]ie maxim` cu
by-pass-ul închis

la tura]ie maxim` cu
by-pass-ul par]ial deschis

la tura]ie maxim` cu
by-pass-ul deschis


