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Vážený zákazník,
blahoželáme Vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý Vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako 
zákazník spoločnosti Immergas sa môžete za všetkých okolností spoľahnúť na odborný servis, ktorý je vždy dokonale pripravený zaručiť 
vám stály výkon Vášho kotla. Prečítajte si pozorne nasledujúce strany: môžete v nich nájsť užitočné rady pre správne používanie prístroja, 
ktorých dodržovanie Vám zaistí ešte väčšiu spokojnosť s výrobkom Immergasu.
Pre akúkoľvek potrebu zásahu a servisu kontaktujte Oprávnené Asistenčné Strediská: majú originálne náhradné diely a špecifickú prípravu 
zaisťovanú priamo výrobcom.
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( keď je jednotka 
pripojená k samostatnému zásobníku TÚV). 

asifikácia k a, a t

kvalifik fir
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Tento typ inštalácie je možný len v prípade, keď
ho povoľuje právo krajiny určenia zariadenia.
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1.3 INŠTALÁCIA VICTRIX HYBRID. 
Victrix Hybrid je potrebné nainštalovať podľa hydraulickej 
schémy (obr. 2). Ak je v systéme zásobník vody (voliteľná 
možnosť), urobte inštaláciu podľa schémy (obr. 3). 
Použiť možno len tieto zásobníky vody: 

- Inoxstor 200 - 300;
- Omnistor 300 - 500;
- Basic Magis Pro.

Pripojenie Victrix Hybrid k zásobníku Inoxstor 
vyžaduje spojiť sériovo dve existujúce špirály. 
Preto potom NIE JE možné pripojiť do systému aj 
solárne zariadenia.

  Informácie o dostupných zásobníkoch vody (rozmery, 
pripojenie, inštalácia, atď.) nájdete v príslušných návodoch. 
Základné požiadavky. 

POZOR! 
Minimálny požadovaný objem 
vody v systéme je 20 litrov. 
Ak táto podmienka nebude splnená, je 
potrebné nainštalovať inerciálny 
akumulátor (voliteľná výbava). 
Aby sa zaistil správny chod systému, 
kontrolujte, či prietok počas prevádzky 
nikdy neklesne pod 500 l/h. 

POZOR! 
Ak je obeh vo všetkých okruhoch 
vykurovania priestorov riadený 
ventilmi s diaľkovým spúšťaním, 
je dôležité zaistiť minimálny objem vody 
(20 litrov) aj keď sú všetky ventily 
zatvorené. 

Ak cirkuláciu v čo i len niektorých 
okruhoch vykurovania priestorov riadia 
ventily s diaľkovým spúšťaním, je 
dôležité zaistiť minimálny objem vody aj 
keď sú všetky ventily zatvorené. Jeden 
okruh v systéme musí byť vždy otvorený 
(bypass alebo neaktívna zóna), aby bolo 
možné používať niektoré funkcie, ako je 
napríklad protimrazová ochrana. 

POZOR! 
Zistite, či má expanzná nádoba 
zabudovaná vo vnútornej jednotke 
dostatočnú kapacitu 
pre obsluhu daného hydraulického 
okruhu. Ak to tak nie je, objednajte inú 

POZOR! 
Ak používate prečerpávacie čerpadlá, je 
potrebné nainštalovať hydraulický 
oddeľovač (nedodáva Immergas) za 
vnútornú jednotku. Medzi vnútornou 
jednotkou a hydraulickým oddeľovačom je 
potrebné zaručiť 

minimálne 20l. POZOR! 
Výstup z tepelného čerpadla 
(MHT) vonkajšej jednotky sa musí 
pripojiť na spiatočku zo systému (R) 
vnútornej 

Ak sa Victrix Hybrid používa s 
pripojeným zásobníkom vody, musí sa 
spiatočka do zásobníka (RU) napojiť na 
spiatočku vonkajšej jednotky (RHT). 
Pripojenie na spiatočku zásobníka, 
ktoré sa nachádza vo vnútornej jednotke 
(RU), sa nepoužíva a je potrebné ho 
zaslepiť. 

POZOR! 
Pri inštalovaní sady alebo pri 
údržbe kotla Victrix Hybrid vždy 
najprv vyprázdnite celý okruh 
systému, aby nebola ohrozená jeho 
elektrická bezpečnosť (viď odsek 
2.16 ). 



POZOR! 
Zariadenie pracuje s chladiacim 
plynom R32. 
Tento plyn je BEZZÁPACHOVÝ. 
Postupujte s najvyššou 

Len pre Audax.DK4. 

Pred inštaláciou a pri každej operácii, 
ktorá súvisí s chladiacim vedením 
dôsledne dodržiavajte pokyny v 
príručke 

 
k vonkajšej jednotke

3
kategórie  chladív s 
nízkou  horľavosťou: trieda 
A2L podľa normy ISO 817. 
Zaisťuje vysokú účinnosť pri 
nízkom negatívnom dopade na životné 
prostredie. Nový plyn má o tretinu nižší 
ekologický dopad v porovnaní s R410A a 
tým aj na globálne oteplenie (GWP 675). 



Hydraulická schéma Victrix Hybrid. 

Legenda: 
1 - Vnútorná jednotka Victrix 24HY  
2 - Vonkajšia jednotka Audax.DK4 
3 - Ovládací panel 
4 - Prívodný kohút studenej vody
5 - Prívodný kohút plynu 
6 - Prívodný kohút z tepelného 

čerpadla s odvzdušnením 
7 - Prívodný kohút výstupu  

z tepelného čerpadla  
s odvzdušnením 

8 - Obsluhovaný systém 

G - Prívod plynu 
AC - Výstup teplej úžitkovej vody
AF - Prívod studenej úžitkovej vody
SC - Odvod kondenzátu 
R -  Spiatočka zo systému  
M - Výstup do systému 
MHT - Výstup z tepelného čerpadla 
RHT - Spiatočka tepelného čerpadla 
 SA - Odvod vody z vonkajšej jednotky 

2 



Legenda: 
A23 - Vonkajšia jednotka Audax.DK4 
A33 - Ovládací panel Victrix Hybrid   
B2 - Sonda na zásobníku (voliteľné) 
B9 - Sonda na vstupe do TUV (voliteľné - pre tento model nie je k dispozícii) 
S20-230VAC - Priestorový termostat (voliteľné) 

4 

Schéma elektrických zapojení Victrix Hybrid. 

Správne zapojenie napájacieho kábla nájdete v 
  časti 1.11 tejto príručky. 
Na svorky 1 a 2 vo svorkovnici vo vnútornej jednotke 
možno pripojiť priestorový termostat 230VAC (voliteľné 
príslušenstvo). Spôsob pripojenia nájdete v časti 1,15. 
Vonkajšiu jednotku Audax.DK4 zapojíte na ovládací panel 
komunikačnými káblami zo svoriek “D+ - D-” tejto jednotky 
na svorky “5 - 6” ovládacieho panela. Prístup k elektrickým 
zapojeniam vonkajšej jednotky nájdete v príslušnej 
príručke. 
Zbernicu BUS vnútornej jednotky Victrix 24HY zapojíte na 
ovládací panel komunikačnými káblami zo svoriek “44 - 41” 
tejto jednotky na svorky “1 - 2” ovládacieho panela. Prístup 
k elektrickým zapojeniam nájdete v časti 1.11. 

  Na nízkonapäťovú komunikáciu s ovládacím panelom 
  sa používajú komunikačné káble, ktorými sa spoja svorky 
“24 - 25” na svorkovnici vnútornej jednotky so svorkami “7 
- 8” na ovládacom paneli. Prístup k elektrickým zapojeniam 

nájdete v časti 1.11.
Na pripojenie vstupnej sondy úžitkovej vody ako 
voliteľného príslušenstva, použite svorky “38 - 48” na 
svorkovnici vnútornej jednotky. Prístup k elektrickým 
zapojeniam nájdete v časti 1.11. 

4 
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Mráz môže spôsobiť škody v celom systéme. 
Victrix Hybrid je vybavený špeciálnymi 
funkciami, ktorých úlohou je  zabrániť 
zamŕzaniu hydraulických komponentov. Patrí k 
nim spustenie čerpadla a horáku vo vnútornej 
jednotke pri nízkej vonkajšej teplote.. Tieto 
funkcie dokážu chrániť jednotku až do týchto 
teplt: 

Vonkajšia jednotka: do teploty -15°C 
Vnútorná jednotka: do teploty -5°C 

Protimrazová ochrana Victrix Hybrid. 

POZOR! 
Ak je vnútorná jednotka 
nainštalovaná na mieste, kde môže 
teplota 
klesnúť pod 0°C, je potrebné obaliť 
potrubia úžitkovej vody aj kúrenia. 

Ak sa ovládací panel používa na termoreguláciu 
prostredia (a nie je namontovaný priestorový 
termostat), je k dispozícii aj funkcia 
protimrazovej ochrany priestoru (viď časť 3.22). 

Ak je nutné vonkajšiu jednotku nainštalovať 
na mieste, kde môže teplota klesnúť až pod -
5°C, ale maximálne do -15°C, je pre 
zabránenie zamŕzaniu dodržiavať 
nasledujúce pokyny: 
- Chrániť vykurovací okruh pred mrazom prídavkom

nemrznúcej kvapalnej zmesi podľa pokynov v
príslušnej časti príručky. Tým sa ochráni aj vonkajšia a
vnútorná jednotka vykurovacej sústavy.

- Chráňte okruh úžitkovej vody vnútornej jednotky pred
mrazom použitím špeciálnej protimrazovej súpravy,
ktorú možno objednať. Skladá sa z odporového telesa,
príslušných káblov a ovládacieho termostatu (pozorne
si prečítajte návod na montáž, ktorý je pribalený k tejto
doplnkovej súprave).

Ak je vonkajšia jednotka nainštalovaná v prostredí, kde 
môže teplota klesnúť 
pod -5°C po dobu troch dní po sebe a vyznačuje sa 
vysokou relatívnou vlhkosťou, je rozhodne nutné 
objednať a nainštalovať protimrazovú sadu, aby sa 
zabránilo zamrznutiu odvádzaného kondenzátu. 

Tzv. protimrazové funkcie dokážu ochrániť 
vonkajšiu a vnútornú jednotku pred 
zamŕzaním (vrátane ochrany TÚV vo 
vnútornej jednotke do -15°C s odporovou 
sadou) len za týchto podmienok: 
- vnútorná jednotka musí byť správne pripojená na

prívod plynu
- jednotky aj ovládací panel musia byť správne pripojené

na elektrické napájanie a vzájomne prepojené
- obe jednotky aj ovládací panel musia byť nepretržite

napájané
- vnútorná jednotka nesmie byť prepnutá na “off ” ani

"stand-by"
- na vnútornej a vonkajšej jednotke nesmie byť hlásená

porucha (viď časť 2.13)
- základné komponenty jednotiek alebo protimrazovej

sady nesmú mať poruchu
Zo záruky sú vyňaté škody vzniknuté v dôsledku 
výpadku elektrického prúdu a nedodržiavania pokynov 
uvedených v nasledujúcej časti “Protimrazová ochrana 
systému prídavkom nemrznúcej zmesi”. 

Ak by uvedené podmienky neboli splnené 
(napríklad by došlo k výpadku elektrického 
prúdu), nedokážu funkcie protimrazovej 
ochrany zaručiť ochranu vonkajšej a vnútornej 
jednotky proti zamrznutiu. 
Preto je potrebné chrániť celý okruh pred zamrznutím 
nasledujúcim spôsobom: 
- Pridať do vykurovacieho okruhu nemrznúcu zmes

podľa pokynov v príslušnej časti príručky.
- Namontovať protimrazové ochranné ventily, ktoré

odvádzajú vodu zo systému skôr, než zamrzne.
Protimrazový ventil na ochranu vonkajšej jednotky je
súčasťou základnej výbavy. Posúďte potrebu
nainštalovať ochranné ventily aj na obsluhovanom
systéme. Viac podrobností nájdete v príslušnej časti
inštalačnej príručky pre vonkajšiu jednotku.



Chráňte vykurovací okruh pred mrazom tak, že 
do okruhu pridáte kvalitnú mrazuvzdornú 
kvapalinu, explicitne určenú na použitie vo 
vykurovacích systémoch, u ktorej výrobca 
zaručuje, že prípravok nepoškodí výmenník ani 
iné komponenty jednotiek. 
Mrazuvzdorná zmes nesmie byť zdraviu škodlivá. 
Vykurovací okruh tvorený jednotkami značky Immergas 
je vyrobený z materiálov odolných voči rozmrazovacím 
kvapalinám na báze propylénglykolov (za predpokladu, 
že sú zmesi správne pripravené). Prídavkom glykolu sa 
zníži bod mrazu vody. 
Koncentrácia sa volí v závislosti od toho, akú najnižšiu 
teplotu možno v danom prostredí očakávať a od toho, či 
si želáte alebo nie predchádzať prasknutiu alebo 
zamrznutiu systému. Zamrznutiu systému možno 
zabrániť väčším množstvom glykolu. Glykol pridávajte 
podľa údajov v tabuľke, ktorá nasleduje. 
Je potrebné pripraviť vodný roztok s triedou 
potenciálneho znečistenia vody 2 (EN 1717:2002). 
Dobu účinnosti a pokyny pre likvidáciu Vám poskytne 
dodávateľ. 

Protimrazová ochrana systému prídavkom nemrznúcej 
zmesi. 

Najnižšia 
predpoklad

aná 
vonkajšia 

teplota 

Predchádzanie 
popraskaniu 

Predchádzanie 
zamrznutiu 

-5°C 10
%

15
% 

-10°C 15
%

25
% 

-15°C 20
%

35
% 

-20°C 25
%

—

-25°C 30
%

— 

INFORMÁCIE 
- Ochrana potrubia proti popraskaniu: glykol

dokáže zabrániť prasknutiu potrubia, ale
NEZABRÁNI ZAMRZNUTIU kvapaliny, ktorá sa v
ňom nachádza.

- Ochrana proti zamrznutiu: glykol bráni zamŕzaniu
kvapaliny v potrubí.

POZNÁMKA 
- Požadovaná koncentrácia sa môže líšiť aj podľa

typu glykolu. VŽDY porovnajte údaje vo vyššie
uvedenej tabuľke s údajmi, ktoré uvádza
výrobca glykolovej zmesi. V prípade potreby sa
riaďte pokynmi od výrobcu glykolovej zmesi.

- Koncentrácia pridávaného glykolu NESMIE NIKDY
prekročiť 35%.

- Ak by kvapalina v systéme zamrzla, čerpadlo sa
NEDOKÁŽE uviesť do chodu. Nezabúdajte, že ak
predchádzate len nebezpečenstvu popraskania
systému, stále hrozí riziko zamrznutia kvapaliny, ktorá
je vo vnútri.

POZOR! 
Prítomnosť glykolu môže spustiť 
koróziu v systéme, 
pretože glykol bez inhibítorov má za 
prítomnosti kyslíka kyslú reakciu. Tento 
proces urýchľuje prítomnosťou medi a 
vysokej teploty. Kyslý, neinhibovaný 
glykol narušuje kovové plochy, kde 
vytvára elektrochemické články ako 
ohniská korózie. Korózia sa postupne 
šíri a spôsobuje vážne škody v systéme. 
Preto je dôležité: 
- najať odborníka, ktorý zaistí správnu

úpravu vody
- zvoliť glykol s obsahom inhibítorov

korózie, ktoré neutralizujú kyseliny
vznikajúce pri oxidácii glykolov

- nepoužívať glykol určený pre
automobily, pretože obsahuje
inhibítory korózie s obmedzenou
životnosťou a silikáty, ktoré by mohli
systém upchať a znepriechodniť.

- nepoužívať v systémoch, do ktorých sa
pridáva glykol, POZINKOVANÉ
POTRUBIA, pretože by v nich mohlo
dochádzať k rozpadu niektorých
zložiek inhibítora korózie, vyvolanej
glykolom.
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1.4 INŠTALÁCIA VONKAJŠEJ JEDNOTKY 
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa riaďte príručkou pre Audax.DK4. 



6

7

Vysvetlivky:
 A - 450 mm
 B - 350 mm
 C - 30 mm
 D - 30 mm
 E - 350 mm

6

Vysvetlivky:
 V - Elektrické pripojenie
 G - Prívod plynu

 AC - Výstup teplej úžitkovej vody
  AF - Vstup studenej vody
SC - Odvod kondenzátu (vnútorný priemer minimálne Ø 13 mm)
   R - Spiatočka z vykurovacej sústavy 
 M -Výstup do vykurovacej sústavy

4 44

PRIPOJENIA

PLYN
ÚŽITKOVÁ 
VODA SYSTÉM

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.7 INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY DO 
ZAPUSTENÉHO RÁMU (VOLITEĽNÉ).
Tento kotol je možné inštalovať vo vnútri zapusteného rámu 
Immergas, ktorý je dodávaný ako voliteľné príslušenstvo. Ďalšie 
súčasti nutné pre inštaláciu zapusteného rámu (držiaky) 
musia byť tiež zakúpené ako voliteľné príslušenstvo.

Pri inštalácii postupujte nasledovne:
- namontujte držiak (2) dovnútra zapusteného rámu zaskrutko-

vaním skrutiek (3) do predvŕtaných otvorov (Obr. 8);
kotol (4) zaveste na držiak (2) (Obr. 9);
kotol (4) zaistite pomocou držiakov (5), ktoré priskrutkujte ku
kotlu (4) pomocou skrutiek (6) (Obr. 10);
držiaky (5) sú určené pre vymedzenie pozície kotla uprostred
rámu (1). O stenu rámu sú iba opreté, nie je potrebné, aby boli
k samotnému rámu upevnené.

19
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Vysvetlivky:
 V - Elektrické pripojenie
 G - Prívod plynu

AC - Výstup teplej úžitkovej vody
AF - Vstup úžitkovej vody
SC - Odvod kondenzátu (vnútroný priemer 

minimálne Ø 13 mm) 

M - Výstup do vykurovacej sústavy
R - Spiatočka z vykurovacej sústavy

1 - Dopúšťací ventil kotla
2 - Vypúšťací ventil kotla
3 - Kontrolná zátka pre overenie zásahu a 
funkcie poistného ventilu 3 bar

1

2
3

G

V
AC

AF

R

SC

M
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Správne pripojenie ovládacieho panelu si podľa 
platných predpisov o elektrických inštaláciách 
vyžaduje vlastné, samostatné vedenie. Ak to nie 
je možné zaistiť, hrozí rušenie ďalšími 
elektrickými káblami, čo by mohlo viesť k 
problematickému fungovaniu ovládacieho 

l

14 

1.12 ZÁKLADNÉ ROZMERY VZDIALENÉHO OVLÁDAČA 

1.13 INŠTALÁCIA VZDIALENÉHO OVLÁDAČA
1) Oddeľte montážny rám od korpusu diaľkového

ovládacieho panelu tak, že skrutkovačom zatlačíte do
príslušnej západky (obr. 14). Diaľkový ovládací panel
musíte umiestniť ďaleko od tepelných zdrojov a na takom
mieste, kde je možné správne snímať teplotu v priestore.

2) Pri montáži diaľkového ovládacieho panelu použite
otvory na jeho zadnej stene, Pripevnite ho priamo na
stenu alebo na zápustnú krabicu pomocou priložených
skrutiek.

3)Diaľkový ovládací panel pripojte na svorky riadiacej
elektroniky podľa schémy elektrických zapojení.
Pripojenie sa realizuje pomocou vodičov, ktorých prierez
musí byť z rozsahu 0,50 mm2 až 1,5 mm2, a ich dĺžka
nesmie prekročiť 50 metrov.

4) Korpus diaľkového ovládacieho panelu upevnite na 
montážny rám zatlačením.
5) Po zapnutí napájania zariadení Victrix Hybrid počkajte 

cca 30 sekúnd, potom môžete pristúpiť k nastaveniam. Je to 
dôležité kvôli stabilizácii komunikácie medzi ovládacím 
panelom a zariadeniami Victrix Hybrid.

1.14 VONKAJŠIA TEPLOTNÁ SONDA 
V základnej výbave vonkajšej jednotky je je sonda, ktorá 
sníma vonkajšiu teplotu. Túto sondu môže ovládací panel 
využívať na riadenie termoregulácie. 

Na vnútornú ani vonkajšiu jednotku nie je možné 
pripájať žiadne dodatočné sondy na meranie 
vonkajšej teploty. 

13 
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1.15 PRIESTOROVÝ PROGRAMOVATEĽNÝ TERMOSTAT
(VOLITEĽNÉ) 
Vnútorná jednotka je vybavená tak, aby mohla pracovať s 
programovateľnými priestorovými tzv. 
chronotermostatmi, ktoré možno zakúpiť ako voliteľné 
príslušenstvo (obr. 15). 

Chronotermostat Immergas umožňuje: 
- nastaviť dve hodnoty teploty v prostredí: dennú (teplota

komfort) a nočnú (znížená teplota)
- nastaviť týždenný program so štyrmi zapnutiami a

vypnutiami za deň
- zvoliť najvhodnejší pracovný režim:
•

Pripája sa na svorky 1 a 2, ako je znázornené na schéme 
elektrických zapojení. Kontakt ON/OFF termostatu musí byť 
tzv. „čistý“. 
Vodiče sa pripájajú na svorkovnicu, umiestnenú v 
ovládacom paneli vnútornej jednotky. Pre získanie prístupu 
k pripojovacím svorkám musíte odmontovať kryt; 
postupujte podľa časti 1.11. 

•  
•manuálny režim (s nastaviteľnou teplotou). 
•automatický chod (podľa nastaveného programu).
•vynútená zmena automatickej regulácie (dočasná
manuálna zmena nastavenej teploty oproti programu)
Chronotermostat Immergas sa napája 2 alkalickými
batériami 1,5 V typ LR 6.

Všetky programovateľné termostaty Immergas sa zapájajú 
len 2 vodičmi. Pozorne si prečítajte návod na montáž a 
použitie, ktoré sa nachádzajú v sade príslušenstva. 

1.16 KONFIGUROVATEĽNÝ VÝSTUP 230 VAC 
Na elektronickej doske vnútornej jednotky sa nachádza 
konfigurovateľné relé s výstupom na svorky 5 a 6 (pre 
získanie prístupu k pripojovacím svorkám musíte 
odmontovať kryt; viď 1,11. Možnosti naprogramovania 
parametra „P3“ sú uvedené v časti venovanej 
programovaniu elektronickej dosky. 

POZOR! 
Výstup svoriek 1 a 2 ovládacieho panelu: 
230V / 50Hz. 

 
 
 

Priestorový chronotermostat sa používa vtedy, 
keď je odstavená teplotná sonda na ovládacom 
paneli. 

POZOR! 
Pred vykonaním akýchkoľvek 
elektrických zapojení odpojte prívod 
elektrického napájania na zariadenia 
Victrix Hybrid. 

15 

POZOR! 
Ovládací panel musíte nainštalovať aj ak 
sa používa priestorový chronotermostat! 
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Všetky kotle majú maximálny experimentálne dosiahnuteľný
odporový faktor o hodnote 100.
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Pozn.: pre výber rozmerov odvodu spalín s využitím komerčných 
komponentov postupujte v súlade s tabuľkou parametrov 
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9

Sada krytu obsahuje:
 1 ks Kryt
 1 ks Krycie veko
 1 ks Tesnenie
 1 ks Pásik pre utiahnutie tesnenia
 1 ks Viečko pre zakrytie otvoru 

sania

Sada odťahu spalín obsahuje:
 1 ks Tesnenie
 1 ks Výfuková príruba Ø 80
 1 ks Koleno 90° Ø 80
 1 ks Výfukové potrubie Ø 80
 1 ks Manžeta

18
Pozn.: tento typ inštalácie (na čiastočne chránenom mieste), 
nie je vhodný pre klimatické podmienky Slovenska!
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Súprava obsahuje:
Č. 1 - Tesnenie (1)
Č. 1 - Koncentrické koleno Ø 60/100 (2)
Č. 1 - Koncentrický koncový diel nasávanie/odvod Ø 60/100 (3)
Č. 1 - Vnútorná manžeta (4)
Č. 1 - Vonkajšia ružica (5)

Súprava prírubového adaptéra obsahuje:
Č. 1 - Tesnenie (1)
 Č. 1 - Adaptér Ø 80/125 (2)

Súprava Ø 80/125 obsahuje:
Č. 1 - Koncentrické koleno Ø 80/125 na 87° (3)
 Č. 1 - Koncentrický koncový diel nasávanie/výfuk o priemere  

Ø 80/125 (4)
 Č. 1 - Vnútorná manžeta (5)
 Č. 1 - Vonkajšia ružica (6)
Ostatné komponenty súpravy sa nepoužívajú.
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POZN.: pokiaľ je kotol inštalovaný v oblastiach, kde môžu byť veľmi 
nízke teploty, je k dispozícii špeciálne vybavenie proti zamrznutiu, 
ktoré môže byť namontované ako doplnková súprava v alternatíve 
k štandardnej.
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Súprava obsahuje:
Č. 1 - Tesnenie (1)
Č. 1 - Koncentrická hrdlová príruba (2)
Č. 1 - Ružica (3)
Č. 1 - Hliníková doska (4)
Č. 1 - Koncentrické potrubie nasávanie/výfuk Ø 60/100 (5)
Č. 1 - Pevný polkruhový diel (6)
Č. 1 - Pohyblivý polkruhový diel (7)
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Súprava prírubového 
adaptéra obsahuje:
Č. 1 - Tesnenie (1)
 Č. 1 - Adaptér  

Ø 80/125 (2)

Súprava Ø 80/125 obsahuje:
Č. 1 - Ružica (3)
Č. 1 - Hliníková doska (4)
Č. 1 - Pevný polkruhový diel (5)
Č. 1 - Pohyblivý polkruhový diel (6)
Č. 1 - Koncentrický diel nasávanie/výfuk o priemere Ø 80/125 (7)
Ostatné komponenty súpravy sa nepoužívajú.

Súprava obsahuje:
Č. 1 - Tesnenie výfuku (1)
Č. 1 - Upevňovacie tesnenie príruby (2)
Č. 1 - Príruba s drážkou na nasávaní (3)
Č. 1 - Príruba s drážkou na výfuku (4)
Č. 2 - Koleno 90° Ø 80 (5)
Č. 1 - Koncový nasávací diel Ø 80 (6)
Č. 2 - Vnútorné manžety (7)
Č. 1 - Vonkajšia ružica (8)
Č. 1 - Výfukové potrubie Ø80 (9)

* pre skompletizovanie konfigurácie C53 zaistite tiež konco-
vý výfukový diel na streche „zelenej série“.

Nie je prípustná konfigurácia na stenách naproti budove.
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Systémy pre zavedenie pevných potrubí Ø 60, flexibilných potrubí 
Ø 50 a Ø 80 a pevných potrubí Ø 80 „zelenej série“ sa môžu inšta-
lovať výhradne pre domáce použitie a s kondenzačnými kotlami
Immergas.
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ecific
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POZN.: graf sa vzťahuje na celý životný cyklus zariadenia. Majte 
teda na pamäti bežné i mimoriadne údržby, zahrňujúce vyprázd-
nenie a naplnenie tohto systému.
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POZN.: nastavenie (Parameter A3) musí byť prispôsobený 
charakteristike vykurovacieho systému a kotla.
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 A = Využiteľný výtlak na výstupe zariadenia so zatvoreným obtokom bypass
 B = Príkon obehového čepadla so zatvoreným obtokom bypass (šrafovaná oblasť) 
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Vysvetlivky:
 1 - Expanzná nádoba
 2 - Horák

3 - Zapaľovacia / ionizačná elektróda 
4 - Nasávacie vzduchové potrubie 
5 - NTC sonda výstupu z kotla

 6 - Ventilátor
7 - Sifón odvodu kondenzátu
8 - Prietokový spínač úžitkovej vody
 9 - Plynová tryska
 10 - Plynový ventil

11 - Výmenník ohrevu TÚV
12 - Vypúšťací ventil kotla
13 - Sonda TÚV 

14 - Odberné miesta (vzduch A) - (spaliny F) 
15 - NTC sonda spalín
 16 - Kondenzačný modul
 17 - Venturiho trubica
18 - NTC sonda spiatočky
19 - Spínač tlaku kotla
20 - Automatický odvzdušňovací ventil
 21 - Obehové čerpadlo
22 - Poistný ventil 3 bar
 23 - By-pass
24 - Trojcestný ventil (motorický)
25 - Kontrolná zátka zásahu poist. ventilu 

26 - Plniaci ventil kotla

6
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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 

2.1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 

POZOR! 
• Chráňte závesnú vnútornú jednotku pred 

priamym pôsobením výparov
z varných dosiek.

• Victrix Hybrid môžu používať aj deti staršie 
než 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, 
alebo osoby bez skúseností alebo znalostí, a 
to pod dohľadom alebo po oboznámení sa s 
bezpečným spôsobom používania zariadenia 
a po pochopení nebezpečenstva, ktoré pri 
práci so zariadením môže hroziť. Deti sa so 
zariadením Victrix Hybrid nesmú hrať. 
Čistenie a údržbu, ktoré zaisťuje používateľ, 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či 
vývody pre nasávanie vzduchu/odťah spalín 
(ak sa používajú) nie sú upchaté, a to ani 
prechodne.

• Pri každom dočasnom odstavení vnútornej 
jednotky postupujte takto:
a)  vyprázdnite vodovodnú inštaláciu, ak 

nemáte k dispozícii protimrazovú ochranu
b)  odstavte elektrické napájanie, prívod vody 

a plynu.
• V prípade opráv alebo údržby zariadení 

umiestnených v blízkosti potrubí alebo 
dymovodov a ich príslušenstva, vypnite 
Victrix Hybrid a po skončení týchto prác dajte 
odborníkmi skontrolovať funkčnosť potrubí 
aj príslušenstva.

• Na čistenie Victrix Hybrid a jeho jednotlivých 
častí nepoužívajte prípravky, ktoré sú ľahko 
horľavé.

• V miestnosti, v ktorej je nainštalovaný Victrix 
Hybrid, neuskladňujte horľaviny.

Teploty sa na ovládacom paneli a displeji 
vnútornej jednotky zobrazujú s chybou  
+/- 3°C, zapríčinenou poveternostnými 
podmienkami ktoré nesúvisia so zariadením. 

POZOR! 
Voda zahriata na teplotu nad 50 °C 
môže spôsobiť vážne popáleniny. 
Pred použitím 
vždy najprv skontrolujte teplotu vody. 

POZOR! 
Pri používaní ktoréhokoľvek 
komponentu, ktorý využíva elektrickú 
energiu, je potrebné dodržiavať tieto 
základné pravidlá: 
- nedotýkajte sa zariadenia Victrix 

Hybrid mokrými alebo vlhkými 
časťami tela ani bosými nohami

- neťahajte za elektrické káble
- nenechávajte vnútornú jednotku 

vystavenú nepriazni počasia (dážď, 
slnečné žiarenie atď.)

- používateľ nesmie svojpomocne 
vymeniť napájací kábel vnútornej 
jednotky

- v prípade poškodenia kábla vnútornej 
jednotky vypnite Victrix Hybrid a 
požiadajte profesionálneho odborníka
o jeho výmenu

- ak dlhší čas nemienite používať Victrix 
Hybrid, je vhodné vypnúť vypínač 
elektrického napájania; v takom 
prípade si pozrite aj pokyny pre 
protimrazovú ochranu Victrix Hybrid 
(časť 1.3)

•

•

Neotvárajte zariadenia Victrix
Hybrid a nerobte v nich žiadne 
úpravy.
Nedemontujte a neodstavujte 
nasávacie a odvádzacie potrubia.

• Používajte výlučne používateľské 
rozhrania, uvedené v tejto časti príručky.

• Po zariadeniach Victrix Hybrid nelezte a 
nepoužívajte ich ako nosné plochy.

2
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Pre udržanie hybridného tepelného čerpadla v 
dobrom technickom stave a dlhodobé 
zachovanie jeho bezpečnostných charakteristík, 
účinnosti a spoľahlivosti, ktorými sa Victrix 
Hybrid vyznačuje, e nutná pravidelná 
každoročná údržba v súlade s pokynmi 
uvedenými v časti „Ročné prehliadky a servis 
Victrix Hybrid”. Každoročná údržba je nevyhnutným 
predpokladom pre  uplatnenie záruky Immergas. 

Vykonanie vstupnej kontroly Autorizovaným 
technickým servisom Immergas je nevyhnutnou 
podmienkou pre účinnosť zmluvnej záruky 
Immergas a zaručuje vysoké kvalitatívne 
štandardy, ktoré sú nevyhnutné pre dlhodobé 
zachovanie spoľahlivosti, účinnosti a 
efektívnosti zariadenia. 

2.2 ČISTENIE A ÚDRŽBA 

2.3 AKTIVÁCIA ZMLUVNEJ ZÁRUK 

Po dokončení všetkých inštalačných prác (vrátane 
naplnenia systému, elektrického zapojenia a pripojenia 
prípadných voliteľných prvkov) kontaktujte servisného 
partnera Immergas a požiadajte o uvedenie zariadenia do 
prevádzky.  
Zmluvný servisný partner Immergas vykoná všetky 
predpísané vstupné skúšky pre Victrix Hybrid a súčasne 
oboznámi používateľa s prevádzkou zariadenia. 

POZOR! 
Po skončení životnosti sa toto 
zariadenie nesmie likvidovať 
ako bežný odpad z domácnosti 
ani vyhodiť do životného 
prostredia; 
odovzdajte zariadenie na likvidáciu 
špecializovanej firme s potrebným 
oprávnením. Pokyny pre likvidáciu Vám 
na požiadanie poskytne výrobca. 

POZOR! 
Ak cítite spáleninu alebo zbadáte, 
že z niektorého zo zariadení  
Victrix Hybrid uniká dym, vypnite 
Victrix Hybrid, odpojte elektrické 
napájanie, zatvorte hlavný prívod plynu, 
otvorte okná a kontaktujte 
kompetentnú firmu (napríklad servisné 
stredisko Immergas). 

POZOR! 
Ak zaznamenáte v budove zápach plynu: 
- zatvorte prívod na
plynomer alebo hlavný prívod

- ak je to možné, zatvorte prívodný ventil
plynu do zariadenia

- ak je to možné, otvorte okná a dvere,
aby vznikol prievan

- nepoužívajte otvorený oheň (napríklad
zapaľovače, zápalky)

- nefajčite
- nepoužívajte elektrické vypínače,
zásuvky, zvončeky, telefóny a domofóny
v budove

- obráťte sa na odborníka (napríklad
technický servis Immergas).

4
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Legenda: 
1 - Hlavný volič parametrov; nastavenie sa ukladá do pamäte stlačením 
2 - Ľavé kontextové tlačidlo 
3 - Pravé kontextové tlačidlo 
4 - Displej 42 

2.5 PREHĽAD FUNKCIÍ 
Po zapnutí sa zariadenie uvedie do stavu, v ktorom bolo pri 
poslednom vypnutí. Stlačte tlačidlo „Modo“ pre cyklické 
listovanie dostupných režimov a nastavte ten, ktorý 
požadujete. 
  Aktuálne nastavený pracovný režim udáva 
  ikona vľavo dole (obr. 43). 

Na hlavnom zobrazení vidíme rôzne informácie, a to v 
závislosti od nakonfigurovania systému: 

Uprostred displeja  je uvedená teplota nameraná snímačom 
umiestneným v ovládacom paneli. 
V spodnej časti displeja je uvedený parameter, ktorý možno 
meniť (závisí to od nakonfigurovania systému). Hodnotu 
zmeníme otáčaním hlavného voliča, ktorý potom stlačíme 
pre uloženie zmeny do pamäte. 
V závislosti od konfigurácie systému možno vidieť tieto údaje: 
- Nastavenie prostredia: požadovaná teplota v zóne.
- Nastavenie výstupu: požadovaná teplota na výstupe zo

systému do zóny.
- Offset výstup: zmena vykurovacej krivky vonkajšej sondy.

Infor
mácia 

Opis TÚV (teplá 
úžitková 

voda) 

Kúrenie Protimrazová 
ochrana 

Stand-by Vypnuté Vypnuté Vypnuté VonkJ 

LETO Zapnuté Vypnuté Aktívne 

ZIMA Zapnuté Zapnuté Aktívne 

Inform
ácia 

Opis 

 nn Vonkajšia teplota (nameraná vonkajšou sondou, ak je 
zapojená) 

Prebieha vykurovanie priestorov 

Prevádzka pri teplote komfort 

Prevádzka pri teplote economy 

Prevádzka v manuálnom režime 

Vonkajšia sonda je zapojená 

Porucha 

4

4

2

1

3

iscalda e to



 
 

 
 

 

 

• Prázdninový program (  ). Prevádzku celého zariadenia 
možno v prípade potreby zastaviť na presne stanovené 
obdobie. Otvorte ponuku “Hodiny a Programy”, vyberte 
“Prázdninový program” a nastavte obdobie, počas ktorého 
má byť zariadenie nečinné, Počas tohto obdobia sa systém 
nebude riadiť naprogramovanými kalendármi.
Počas nastaveného prázdninového obdobia naďalej 
funguje protimrazová ochrana.

2.6 REŽIM KOMFORT / ECONOMY / MANUÁLNY 
CHOD 

Po nastavení kalendárov a prípadne aj naprogramovaní dní 
sústava ďalej pracuje automaticky a prepína sa z režimu 
„komfort“ na „economy“ podľa toho, ako ste to nastavili. 
• Komfort (  ). V čase, keď systém pracuje v režime 

Komfort, sa vedľa pracovného režimu zobrazuje príslušná 
ikona. 

• Economy (  ). V čase, keď systém pracuje v režime
Economy, sa vedľa pracovného režimu zobrazuje
príslušná ikona.

• Manuálne ovládanie (  ). Ak je ovládací panel
nastavený tak, aby riadil teplotu v prostredí, možno
hodnotu požadovanú pre teplotu v prostredí aj príslušný
časový rozsah meniť ručne priamo na paneli.
Ak sa teplota prostredia reguluje priamo na ovládacom
paneli, otáčaním hlavného voliča nastavíte teplotu
prostredia a jeho stlačením sa vykonaná zmena potvrdí. O
tejto zmene informuje na displeji symbol “  ”. Zmena
zostane platná až do nasledujúcej zmeny časového
intervalu v používanom naprogramovanom kalendári.

2.7 PREVÁDZKA S VONKAJŠOU SONDOU 
(AUDAX.DK4). 

V základnom prevedení sa teplota na výstupe do sústavy 
vykurovania prostredia riadi vonkajšou sondou, čiže podľa 
nameranej vonkajšej teploty. Vykurovaciu krivku je možné 
zmeniť len na ovládacom paneli. Používanie vonkajšej 
sondy možno vypnúť podľa pokynov v podkap. 3.6. 

2.8 HODINY A PROGRAMY 
V tejto ponuke sa nastavuje dátum a čas systému ako aj 
časové intervaly pre prevádzku v režime Komfort a 
Economy. 
• Dátum a čas. Pri prvom zapnutí diaľkového ovládacieho

panelu alebo po výpadku elektrického prúdu je potrebné
nastaviť dátum a čas, a to nasledujúcim spôsobom.
- Stlačte tlačidlo “Menu” (poz. 3 obr. 42), stlačte hlavný

volič (poz. 1 obr. 42), aby ste zvolili “Hodiny a Programy”,
potom “Dátum a čas”.

- Po otvorení ponuky nastavte hodnoty pre jednotlivé
zvýraznené parametre tak, že budete otáčať hlavným
voličom a po nastavení uložíte novú hodnotu do pamäte
stlačením hlavného voliča. Potvrdením voľby sa objaví
nasledujúci parameter.

- Po naprogramovaní parametrov stlačte tlačidlo
“Potvrdiť”.

• Časové intervaly. Diaľkový ovládací panel umožňuje
naprogramovať 4 kalendáre so 4 internými časovými
intervalmi pre prevádzku v režime komfort. V čase mimo
tieto nastavené intervaly bude zariadenie pracovať v
režime Economy.
Tieto 4 nastavené 4 kalendáre možno podľa potreby
priradiť jednotlivým dňom v týždni a funkcii TUV.

- Stlačte tlačidlo “Menu”, potom stlačením hlavného voliča
(poz. 1 obr. 42) zvoľte “Hodiny a Programy”, nakoniec
“Časové intervaly”.

- Po otvorení ponuky nastavte hodnoty pre jednotlivé
zvýraznené parametre tak, že budete otáčať hlavným
voličom a po nastavení uložíte novú hodnotu do pamäte
stlačením hlavného voliča. Potvrdením voľby sa objaví
nasledujúci parameter.

- Po naprogramovaní parametrov stlačte tlačidlo “Potvrdiť”.

• Program pre zónu a Program pre úžitkovú vodu. V
tejto ponuke sa priraďujú časové intervaly (Kalendáre od
1 do 4) určitej zóne alebo TUV. Kalendár možno priradiť
pre jeden deň alebo skupinu dní. (jeden deň, pondelok -
piatok, sobota - nedeľa, pondelok - sobota, pondelok -
nedeľa).
Čiže pre každý jednotlivý deň môžete nastaviť 4 rozličné
programy.
Pre zjednodušenie výberu je v dolnej časti grafické
zobrazenie kalendára, ktorý práve vyberáte (obr. 46).

„economy

4

IMPOSTA DAProgramma Orario Risc.TA E ORA

Annulla Conferma

Calendario: 1

[1]1] 06:15 08:30 [3] 17:45 - 23:00
[2]2 1:30 - 13:45 [4] 24:00 - 24:00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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IMPOSTA DAProgramma per Zona 1TA E ORA

Esci Indietro

Giorno/i: Lunedì - Domenica
Calendario: 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

46

IMPOSTA DATA E ORA

Annulla Conferma

GIORNOGIORNO ANNO

Data: 24 Apr 2014
ORA MINU TO

Ora: 15 56

44

IMPOSTA DAProgramma vacanzeTA E ORA

Annulla Conferma

            GIORNO    MESE         ANNO

Inizio: 0202 08 20
Fine: 2323 08 20

Attiva vacanze: Si
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Pre potvrdenie novej hodnoty parametra stlačte hlavný volič. 2.9 MENU NASTAVENIA 
Stlačte tlačidlo „Menu“ pre sprístupnenie zoznamu 
parametrov, pomocou ktorých sa upravuje práca zariadenia 
podľa potreby používateľa. Medzi jednotlivými ponukami, 
ku ktorým sa dostanete stláčaním kontextových tlačidiel 
„doprava“ alebo „doľava“, sa pohybujete otáčaním hlavného 
voliča. Voľbu zvýraznenej ponuky potvrdíte stlačením 
voliča. 
Ďalším stláčaním môžete vstupovať do nižších úrovní 
ponúk alebo sa vrátiť na predchádzajúcu úroveň stlačením 
kontextového tlačidla „Naspäť“. Na priamy odchod z ponúk  
slúži tlačidlo „Odchod“; po jeho stlačení sa zobrazí úvodné 
zobrazenie štandardnej prevádzky. 

K dispozícii sú nasledujúce ponuky: 

HLAVNÁ PONUKA 
Názov Opis 

Set Point Zóna Nastavenie pracovných parametrov pre prevádzku v danej zóne 
Set Point TUV Nastavenie pracovných parametrov pre úžitkovú vodu 

Hodiny a Programy Nastavenie dátumu, času a časových intervalov prevádzky 
Informácia Zobrazenie pracovných parametrov systému 

Archív porúch Zobrazenie posledných 10 hlásení poruchy 
Servis Ponuka chránená heslom, vyhradená pre oprávneného servisného technika 
Jazyk Nastavenie zobrazovacieho jazyka na diaľkovom ovládacom paneli 

Set Point TUV 

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľsk
é 
nastavenie 

Set Komfort Teplota teplej úžitkovej vody v režime Komfort 30 ÷ 60 °C 50 
Set Economy Teplota teplej úžitkovej vody v režime Economy 30 ÷ 45 °C 30 

Dezinfekcia Spustenie dezinfekcie teplej úžitkovej vody OFF - 24 hodín 
– 7 dní 

OFF 

* Možnosť “24 hodín” znamená, že sa funkcia spustí každý deň o 02:00. Možnosť “7 dní” znamená, že sa funkcia spustí vždy v pondelok o 02:00. 

Ponuka Set Point Zóna 

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľsk
é 
nastavenie 

Set Komfort 
kúrenie Teplota vo vykurovanej zóne v režime Komfort 15 ÷ 35 °C 20 

Set Economy 
kúrenie Teplota vo vykurovanej zóne v režime Economy 5 ÷ 25 °C 17 

Set Výstup 
s PT 

Teplota na výstupe v režime kúrenia s priestorovým 
termostatom 20 ÷ 80 °C 40 

Set Maximálna 
teplota na výstupe 

Maximálna teplota na výstupe do systému s aktívnou sondou 
teploty prostredia 

20 ÷ 80 °C 50 

Offset výstupu pre 
kúrenie Offsetová teplota pre vykurovanú zónu - 15 ÷ + 15°C 0 

4

Menu

Esci Indietro

Set Point Zona       [ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]

Set Point Sanitario  
Orologio e Programmi  
Informazioni  
Storico Anomalie [ ... ]
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Ponuka Hodiny a programy

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľsk
é 
nastavenie 

Dátum a čas Nastavenie aktuálneho dátumu a času 

Časové intervaly Nastavenie časových intervalov pre prevádzku v režimoch 
Komfort a Economy 
Kalendár 1 Interval 1 ON 0-24, 0-45 00:00 

Program zóny Časov naprogramovanie zóny 

Zóna: pondelok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: utorok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: streda CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: štvrtok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: piatok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: sobota CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Zóna: nedeľa CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Program TUV Časové naprogramovanie ohrevu úžitkovej vody 

TUV - pondelok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - utorok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - streda CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - štvrtok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - piatok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - sobota CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

TUV - nedeľa CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Program Redukovaný 
režim Časové naprogramovanie v redukovanom režime 

Redukovaný režim - pondelok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - utorok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - streda CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - štvrtok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - piatok CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - sobota CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Redukovaný režim - nedeľa CAL1, CAL2, 
CAL3,CAL4 CAL1 

Prázdninový program 

Nastavenie obdobia, počas ktorého zariadenie odstaví ohrev 
vody ako aj kúrenie resp. ochladzovanie prostredia. 
Po skončení naprogramovaného obdobia sa spustia funkcie, 
ktorý boli predtým aktívne. 

Vypnuté 
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Ponuka Informácie 
Názov Opis 

Výstupná teplota z VonkJ Teplota na výstupe z vonkajšej jednotky 
Teplota návrat do VonkJ Teplota na spiatočke do vonkajšej jednotky 
Výstupná teplota z VnútJ Teplota na výstupe z vnútornej jednotky 

Vonkajšia teplota Vonkajšia teplota nameraná vonkajšou jednotkou 
Set vypočítaná teplota v systéme Požadovaná teplota na výstupe 

Teplota TUV Teplota vody v zásobníku vody (v tejto verzii sa nepoužíva) 
Softvérová verzia dosky VnútJ Revízia softvéru elektronickej dosky vo vnútornej jednotke 
Softvérová verzia dosky VonkJ Revízia softvéru elektronickej dosky vo vonkajšej jednotke 

Softvérová verzia gateway VonkJ Revízia softvéru gateway dosky vo vonkajšej jednotke 
Softvérová verzia meniča VonkJ Revízia softvéru meniča vo vonkajšej jednotke 

Softvérová verzia displeja Revízia softvéru displeja na ovládacom paneli 
Pracovný režim Režimy: Off / Kúrenie / TUV / Protimrazová ochrana / Protimrazová ochrana prostredia / 

Rozmrazenie 

Ponuka Archív porúch 
Opis 

Zobrazenie posledných 10 porúch, viď podkap. 2,13 

Ponuka Servis

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 
nastavenie 

Používateľsk
é 
nastavenie 

Ponuka chránená heslom, vyhradená pre oprávneného 
servisného technika 

Ponuka Jazyk 

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľsk
é 
nastavenie 

Jazyk Nastavenie zobrazovacieho jazyka na diaľkovom ovládacom 
paneli 

ITA 
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12 - Nepoužité u tohto typu
13 - Nepoužité u tohto typu
14 - Režim kúrenia aktívny
15 - Indikátor nastavenia teploty 

vykurovania
16 - KVnútorná jednotka v režime 
Stand-by
17 - Prevádzka v režime zima
18 - Prevádzka v režime leto
19 - Indikátor teploty, informácií 
vnútornej jednotky a poruchových 
kódov
 20 - Nepoužité u tohto typu
21 - Kotol zablokovaný, nutné 

odblokovanie pomocou tlačidla 
„RESET“
22 - Indikátor nastavenia teploty 
TÚV

Vysvetlivky:

1 - Tlačidlo Off / Stand-by / Leto / Zima 
(Nepoužité u tohto typu)
2 - Tlačidlo Informácie
3 - Tlačidlo Reset
4 - Tlačidlo pre zníženie teploty TÚV 
(Nepoužité u tohto typu)
5 - Tlačidlo pre zvýšenie teploty TÚV 
(Nepoužité u tohto typu)
6 - Tlačidlo pre zvýšenie teploty vykurovania 
(Nepoužité u tohto typu)
7 - Tlačidlo pre zníženie teploty vykurovania 
(Nepoužité u tohto typu)
8 - Tlakomer kotla
9 - Režim ohrevu TÚV aktívny
10 - Vnútorná jednotka pripojená k 
Vzdialenému ovládaču
11 - Horák v prevádzke + stupeň aktuálneho 
výkonu
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2.13 SIGNALIZÁCIA PORÚCH A VÝSTRAH NA OVLÁDACOM 
PANELI 

Systém hlási prípadnú poruchu zobrazením výstrahy s 
kódom danej poruchy (obr. 50). 
Hlásenie sa zresetuje stlačením tlačidla Reset (pre 
zresetovateľné poruchy). Stlačením tlačidla “Odchod” sa 
vrátite na hlavné zobrazenie a na poruchu upozorňuje 
symbol  . 
Archív zaznamenaných porúch otvoríte v ponuke “Archív 
porúch”, kde sú zoradené podľa času posledné hlásené 
poruchy (posledných 10) (obr. 51). Zoznamom sa listuje 
otáčaním hlavného voliča. 
V ponuke “Archív porúch” možno zoznam porúch vymazať, 
keď pre “Reset porúch” zvolíme Áno. 
Chyby týkajúce sa vnútornej jednotky sú signalizované aj 
na jej vlastnom paneli. 

vrátite na hlavné zobrazenie a na poruchu upozorňuje 

3

IMPOSTANOMALIAA DATA IN CORSO E ORA

Esci Reset

Anomalia n. x x x

IMPOSTA DAStorico AllarmiTA E ORA

Esci Indietro

Indice storico: 1
Codice allarme: x x x

Anomalia n. x x x

alle 15:07 ilalle 1alle 15:0
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Zoznam porúch na vonkajšej jednotke 
Kód 

poruchy Signalizovaná porucha Príčina Stav kotla / Riešenie 

1006 Anomália sondy na 
spiatočke Snímač teploty vody na vstupe udáva anomálnu hodnotu (1) 

1008 Anomália sondy na 
výstupe 

Snímač teploty vody na výstupe udáva anomálnu hodnotu (1) 

1015 
Anomálny nárast teploty na 
výstupe (pri ohreve 
úžitkovej vody) 

Podozrivý nárast teploty vody na výstupe z vonkajšej 
jednotky počas ohrevu úžitkovej vody (1) 

1016 
Anomálny nárast teploty na 
výstupe 

Podozrivý nárast teploty vody na výstupe z vonkajšej 
jednotky (1) 

1019 Prehriata voda v systéme Prehriatie v okruhu vody (1) 

1020 
Anomálne napájacie 
napätie 

Problém s elektrickým napätím privádzaným na vonkajšiu 
jednotku (fázovanie napájania) (1) 

1021 Vysoký tlak 
Problémy s teplotou vo výparníku/kondenzátore vonkajšej 
jednotky (teplota vo výparníku pod 0 °C alebo teplota v 
kondenzátore  59,5 °C a viac) 

(1) 

1022 Prehriatie Prehriatie na snímačoch vonkajšej jednotky (1) 

1024 
Prehriatie v zásobníku 
vody Vysoká teplota v zásobníku TUV (1) 

1026 Maximálny čas ohrevu vody 
v zásobníku TUV Čas ohrevu úžitkovej vody je dlhší než 6 hodín (1)

1032 Anomália sondy kvapaliny Snímač teploty kvapalnej fázy udáva anomálnu hodnotu (1) 

1036 
Porucha riadiacej 
dosky Porucha riadiacej dosky EEPROM (1) 

1039 Vysoký tlak Zasiahol tlakový spínač pre vysoký tlak (1) 

1040 
Upozornenie na vysoký 
tlak 

Snímač tlaku nameral hodnotu blízku zásahovému 
nastaveniu spínača 16x za 300 minút (1) 

1043 Preťažený kompresor Bolo zistené prehriatie meniča na kompresore (1) 

1044 
Porucha spustenia 
kompresora Porucha otáčania motora kompresora (1) 

1045 Porucha ventilátora Zablokované koleso ventilátora pri spustení (1) 
1046 Porucha ventilátora Porucha otáčania kolesa ventilátora (1)

1050 Preťaženie kompresora Príliš vysoká spotreba prúdu na kompresore (1) 

1054 
Anomália teploty v 
zásobníku vody Anomálny nárast teploty TUV (1) 

1057 Nesprávne napájacie 
napätie kompresora 

Napájacie napätie kompresora je pred zapnutím mimo 
požadovaný rozsah 

(1) 

1060
Chyba vysokotlakového 
spínača Vysokotlakový spínač má poruchu (1)

1064 
Porucha spustenia 
kompresora Kompresor sa nedokáže správne uviesť do činnosti (1) 

1065 Chyba kompresora Napájanie kompresora - nesprávny BUS (1) 

1066 
Anomália sondy vonkajšej 
teploty 

Snímač teploty vonkajšieho ovzdušia hlási anomálnu 
hodnotu (1) 

1072 Vysoká teplota odvodu Teplota na odvode z kompresora je príliš vysoká. (1) 

1077 
Vysoká teplota vonkajšej 
batérie Teplota vonkajšej batérie je vysoká (1) 

1078 
Vysoký tlak na 
vonkajšej batérii Teplota vonkajšej batérie je príliš vysoká (1) 

(1) Ak zablokovanie alebo porucha pretrváva, požiadajte o pomoc špecializovaný servis (napr. servisné stredisko Immergas). 
(2) Túto poruchu možno overiť jedine v zozname porúch v ponuke “Informácie”. 



Kód 
poruchy Signalizovaná porucha Príčina Stav kotla / Riešenie 

1079 Anomália snímača tlaku Nameraný tlak chladiaceho plynu je mimo rozsah (1) 

1081 Anomália sondy na 
odvode 

Anomálna signalizácia snímača teploty na odvode z 
kompresora (1) 

1083 
Anomália sondy 
vonkajšej batérie Snímač teploty vonkajšej batérie hlási anomálnu hodnotu (1) 

1103 Vysoká teplota na meniči Príliš vysoká teplota na doske meniča (1) 

1104 Anomálny nárast teploty 
na meniči Teplota na chladiacich lopatkách meniča je príliš vysoká (1) 

1105 Nadprúd na meniči Na meniči bol nameraný nadprúd (1) 

1118 
Anomália sondy 
na meniči Anomália snímača teploty na meniči (1) 

1119 Chýba chladivo Vo vonkajšej jednotke nie je chladivo (1) 

1123 
Anomálne napájacie 
napätie Anomálne napájacie napätie (1) 

1128 Chybná komunikácia 
vonkajšej jednotky Chybná komunikácia menič - hydronický modul (1) 

(1) Ak zablokovanie alebo porucha pretrváva, požiadajte o pomoc špecializovaný servis (napr. servisné stredisko Immergas). 
(2) Túto poruchu možno overiť jedine v zozname porúch v ponuke “Informácie”.



ff

Ak je tlak nižší než 1 bar (pri studenom zariadení) je potrebné vy-
konať opätovné nastavenie pomocou kohútika, ktorý sa nachádza 
na spodnej časti kotla (časť 1 obr. 11).
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Vysvetlivky:
 1 - Plynový ventil
2 -   Úžitkový prietokový spínač
3 - Plynová tryska
 4 -       Obmedzovať toku
5 -  Sonda TÚV
6 - Sifón pre vypúšťanie kondenzátu
 7 - Plniaci kohútik zariadenia
8 - Úžitkový tepelný výmenník
 9 - Expanzná nádoba systému
 10 - Výstup pretlaku
11 -   Miešač vzduch / plyn
12 -  Nábehová sonda
13 -  Zapaľovacia / detekčná sviečka
14 - Trubka prívodu vzduchu     
15 - Sonda spalín
 16 -   Šachta pre analýzu spalín
17 - Šachta pre analýzu vzduchu

 18 - Horák
19 -   Spiatočková sonda
20 - Ventilátor
21 - Odvzdušňovací ventil
 22 - Obehové čerpadlo vnút. jednotky
23 -  Presostat zariadenia
24 - Trojcestný ventil (motorizovaný) 
25 -   By-pass
26 - Vypúšťací kohútik zariadenia
27 - Bezpečnostný ventil 3 bar
28 - Kontrolná zátka zásahu poist. ventilu

 G - Prívod plynu
AC - Výstup teplej úžitkovej vody

 AF - Vstup TÚV
 SC - Odvod kondenzácie
 R - Spiatočka zariadenia

M - Vstup do systému
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3.6 PROGRAMOVANIE VICTRIX HYBRID Ako je uvedené 
nižšie, zmenou parametrov možno prácu systému prispôsobiť 
určitým špecifickým požiadavkám. 
Stlačte pravé tlačidlo „Menu“ a otáčajte hlavný volič, kým sa 
neobjaví ponuka „Servis“; stlačte volič pre potvrdenie 
voľby. Zadajte požadovaný prístupový kód a upravte 
hodnoty pracovných parametrov podľa potreby. 

Ponuka Servis -> Definícia zóny 

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 

nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Ovládacie rozhranie Určenie zariadenia, ktoré sa používa na termoreguláciu Diaľk.P. / P.T. Diaľk.P. 

Ohrievacia sada Zapnutie/vypnutie ohrievacej sady ÁNO / NIE Nie 
Glykol Použitie nemrznúcej zmesi v systéme ÁNO / NIE Nie 

Ponuka Servis
Názov Opis Rozsah

Definícia zóny Podponuka pre nastavenie zariadenia pre zónu - 
Definícia systému Podponuka pre zadanie zariadení zapojených do systému - 
Termoregulácia Podponuka pre nastavenie termoregulácie - 

Integrovaný režim Podponuka pre nastavenie doplnkového ohrievania - 
Tepelné čerpadlo Podponuka parametrov pre prevádzku tepelného čerpadla - 

Informácie Podponuka s informáciami o systéme - 
Obnovenie 

továrenských 
nastavení 

Slúži na obnovenie hodnôt, nastavených výrobcom, pre všetky parametre ÁNO / NIE 

Ponuka Servis -> Definícia systému 

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 

nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Znížená hlučnosť Voľba úrovne hluku TepČ 

Nie 
Úroveň 1 
Úroveň 2: 
Úroveň 3: 

Nie

Min. rýchlosť 
obehu Hodnota najnižšej použitej rýchlosti 10 - 100 % 50 % 

Max. rýchlosť 
obehu Hodnota najvyššej použitej rýchlosti 10 - 100 % 100 % 

Delta T VonkJ Rozdiel teplôt, ktorý sa musí udržať pri prevádzke VonkJ 5 - 10 5 
Delta T VnútJ Rozdiel teplôt, ktorý sa musí udržať pri prevádzke VnútJ 5 - 20 10 

Práca čerpadla 
Obehové čerpadlo môže pracovať dvoma spôsobmi. 
- Prerušovane: v zimnom režime je činnosť čerpadla riadená

priestorovým termostatom alebo ovládacím panelom. 
- Nepretržite: v zimnom režime je čerpadlo vždy v činnosti. 

Preruš. / 
Nepretr. Preruš. 

Hysteréza TUV Hodnota, ktorú treba odrátať od nastavenej hodnoty pre TUV 
(setpoint) pre výpočet teploty, pri ktorej sa spustí ohrev vody v 
zásobníku

1 - 20 3 

Časová regulácia 
uprednostnenia 
TÚV 

V zimnom režime sa kotol po dokončení ohrevu TUV prepne do 
režimu vykurovania priestorov, ak to teplotné pomery v 
obsluhovanom priestore vyžadujú. Toto nastavenie predstavuje 
časový interval, počas ktorého vnútorná jednotka:čaká pred 
prepnutím pracovného režimu, aby bola rýchlo a komfortne 
splnená prípadná ďalšia požiadavka na ohrev úžitkovej vody. 

0 - 100 sekúnd 
(krok 10 s) 

20 sekúnd 

Časová regulácia 
zapínania kúrenia Vnútorná jednotka: je vybavená elektronickým časovým 

regulátorom, ktorý bráni príliš častému štartovaniu horáka vo 
vykurovacom režime. 

0 - 600 sekúnd 
(krok 10 s) 

180 
sekúnd 

4



Ponuka Servis -> Termoregulácia

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Použitie vonkajšej 
sondy 

Nastavenie práce snímača vonkajšej teploty. ÁNO / NIE Áno 

Set Minimum na 
výstupe 

Minimálna teplota, ktorú pre výstup môže zadať používateľ, ak sa 
nepoužíva vonkajšia sonda,  S nainštalovanou vonkajšou sondou je to 
minimálna teplota na vstupe do vykurovaného prostredia pri 
maximálnej vonkajšej teplote 

20 ÷ 45 30 

Set Maximum na 
výstupe 

Maximálna teplota, ktorú pre výstup môže zadať používateľ, ak sa 
nepoužíva vonkajšia sonda, S nainštalovanou vonkajšou sondou je to 
maximálna teplota na vstupe do vykurovaného prostredia pri 
minimálnej vonkajšej teplote 

35 ÷ 80 50 

Minimálna teplota 
vonku 

S nainštalovanou vonkajšou sondou určuje, pri akej vonkajšej teplote 
bude pracovať sústava na dosiahnutie maximálnej teploty na výstupe 

-25 ÷ +15 °C -5 

Maximálna teplota 
vonku 

S nainštalovanou vonkajšou sondou určuje, pri akej vonkajšej teplote 
bude pracovať sústava na dosiahnutie minimálnej teploty na výstupe 

-5 ÷ +45 °C 25 

Modulácia teploty 
prostredia 

Možnosť nastaviť prácu ovládacieho panelu ako modulačný ON/OFF 
systém.  Nastavenie „ÁNO“: Teplota na výstupe sa bude meniť v 
závislosti od nastavenej hodnoty pre teplotu vo vykurovanom priestore. 
Nastavenie „NIE“: Teplota na výstupe sa bude udržiavať na konštantnej 
hodnote, až kým vo vykurovanom priestore nebude dosiahnutá 
požadovaná teplota. 
Samozrejme, že v prípade použitia sondy pre meranie vonkajšej teploty 
sa bude teplota na výstupe do vykurovaného priestoru meniť v 
závislosti od zvolenej ekvitermickej krivky. 

ÁNO / NIE Áno 

Zotrvačnosť alebo 
veľkosť 

Určuje rýchlosť odozvy zariadenia podľa toho, ako je naprojektovaný 
obsluhovaný systém/priestor. 
Príklad: 
5 obsluhovaný systém má nízku tepelnú zotrvačnosť 
10 obsluhovaný systém štandardných rozmerov s radiátormi 
20 obsluhovaný systém s vysokou tepelnou zotrvačnosťou (napr. 
podlahové kúrenie) 

1 ÷ 20 10 

Zapnutie protimraz. 
ochrany 

Zapnutie protimrazovej ochrany ÁNO / NIE Áno 

Teplota protimraz. 
ochrana 

Nastavenie teploty v priestore, pri ktorej sa uvedie do činnosti 
protimrazová ochrana 

3 ÷ 10 °C 5 °C 

Vypnutie protimraz. 
ochrany VonkJ 

Vypnú sa všetky protimrazové ochrany tepelného čerpadla ÁNO / NIE Nie

Ponuka Servis -> Definícia systému

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Časová regulácia 
nábehovej fázy 

pri kúrení 

Nábehová fáza vnútornej jednotky pre dosiahnutie maximálneho 
nastaveného výkonu pri vykurovaní 

0 - 840 sekúnd 
(krok 10 s) 

180 sekúnd 

Odložené zapnutie 
kúrenia 

Vnútorná jednotka je nastavená tak, aby sa pri požiadavke na kúrenie 
ihneď zapla. V prípade špeciálnych inštalácií (napríklad zónové 
vykurovanie s hnanými termostatickými ventilmi a pod.) môže byť 
vhodné oneskoriť zapnutie. 

0 - 600 sekúnd 
(krok 10 s) 

0 

Ponuka Servis -> Integrovaný režim 

Názov Opis Rozsah Továrenské 
nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Doplnkový zdroj TUV Umožňuje použiť VnútJ pre podporu TUV ÁNO / NIE Áno 

Doplnkový zdroj 
kúrenia 

Umožňuje použiť VnútJ pre podporné vykurovanie priestorov ÁNO / NIE Áno 

Čakanie integr. TUV Čas čakania na dosiahnutie nastavenej hodnoty, po ktorého uplynutí sa 
spustí doplnkové resp. podporné ohrievanie úžitkovej vody 

10 - 240 
(krok 5 minút) 

20’ 

Čakanie integr. 
kúrenie 

Čas čakania na dosiahnutie nastavenej hodnoty, po ktorého uplynutí sa 
spustí doplnkové resp. podporné vykurovanie priestorov 

10 - 240 
(krok 5 minút) 

20’ 

Spôsob integrácie Určuje, ako bude prácu kondenzačnej jednotky dopĺňať tepelný 
generátor. Sú dve možnosti: automaticky alebo manuálne 

Auto - Man Man 

Teplota man. aktivácie Keď vonkajšia teplota klesne pod túto hodnotu, zapne sa doplnkový 
zdroj ohrevu. 

-15 ÷ 35 °C 0 



Ponuka Servis -> Integrovaný režim

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 

nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Rozsah podpory 
Ak je teplota na výstupe z vonkajšej jednotky nižšia než 
nastavená hodnota mínus rozsah podpory delené 2, v takom 
prípade po uplynutí času odkladu spustenia sa uvedenie do 
činnosti vnútorná jednotka. 

0 ÷ 15 °C 3 

Cena elektriny F1 Tu sa zadáva cena elektrickej energie v €/kWh pre pásmo 1 0 ÷ 2,55 
€/kWh 

0,23 

Cena elektriny F2 Tu sa zadáva cena elektrickej energie v €/kWh pre pásmo 2 0 ÷ 2,55 
€/kWh 

0,23 

Cena elektriny F3 Tu sa zadáva cena elektrickej energie v €/kWh pre pásmo 3 0 ÷ 2,55 
€/kWh 

0,23 

Cena plynu 

Tu sa zadáva cena zemného plynu v €/m3. 

Hodnotu pre ostatné plyny sa vypočíta vynásobením 
odberateľskej ceny plynu korekčným koeficientom, ktorý sa 
uvádza v nasledujúcej tabuľke: 

0 ÷ 2,55 €/m3 0,95 

Ponuka Servis -> Tepelné čerpadlo -> Pracovné 
parametre 

Názov Opis 
Výstupná teplota 

VonkJ Okamžitá teplota na výstupe z vonkajšej jednotky 

Teplota návrat do 
VonkJ Teplota na spiatočke do vonkajšej jednotky 

Set vypočítaná 
teplota v systéme Teplota na výstupe stanovená vonkajšou jednotkou 

Set vypočítaná 
teplota TUV Teplota TUV stanovená vonkajšou jednotkou 

Výst. teplota 
kompresora Teplota na kompresore vonkajšej jednotky 

Tepl. chlad. 
výmenníka Teplota chladiva vo výmenníku 

Tepl. Výparník Teplota na výparníku 
Vonkajšia teplota Teplota vo vonkajšom prostredí 

Frekvencia 
kompresora Aktuálna frekvencia kompresora 

Max. frekv. 
kompresora Maximálna frekvencia, ktorú môže kompresor dosiahnuť za daných podmienok 

Štart čerpadla z 
VonkJ Z bezpečnostných dôvodov sa spustí obehové čerpadlo 

Štart VnútJ z VonkJ Z bezpečnostných dôvodov sa spustí kotol 

Používaný plyn Korekčný 
koeficient 

Zemný plyn 1 
Vzduch obohatený 

propánom 
0,79 

LPG (m3) 0,38 
LPG (L) 1,45 

Ponuka Servis -> Tepelné čerpadlo 
Názov Opis 

Pracovné parametre Podponuka s pracovnými parametrami 
Stav Podponuka s informáciami o prevádzkovom stave 

Údržba Podponuka s informáciami o servisných zásahoch 



Ponuka Servis -> Tepelné čerpadlo -> Stav
Názov Opis 

Inicializácia TepČ Informuje o ukončení inicializačnej fázy na vonkajšej jednotke 
Tepelné čerpadlo 

funguje Informuje, že tepelné čerpadlo je k dispozícii 

Protimrazová 
ochrana 
TepČ 

Informuje o spustení protimrazovej ochrany na tepelnom čerpadle 

Defrost Informuje, že na vonkajšej jednotke prebieha odmrazovanie 
Hot Start Informuje o spustení zariadenia za tepla v TUV 
Cold Start Informuje o spustení zariadenia za studena 

Ponuka Servis -> Tepelné čerpadlo -> Údržba 

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 
nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Pump down Funkcia, ktorá zaistí odstránenie plynu na výmenníku voda/plyn Off / On 
Test ohrievacej sady Vynútený výstup kontroly sady pre ochranu proti mrazu VonkJ Off / On 

Ponuka Servis -> Informácie 

Názov Opis Rozsah Továrensk
é 
nastavenie 

Používateľské 
nastavenie 

Rýchlosť čerpadla Rýchlosť otáčania obehového čerpadla 0 - 100 % 

Prietok čerp. Informuje, že v systéme prebieha cirkulácia 0 - 2000 l/h 
(len čítanie) 

Trojcestný ventil 
TUV 

Stav trojcestného ventilu TUV TUV - Kúrenie 
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3.23 PRINCÍP ČINNOSTI 
- Režim vykurovania priestorov. Pri požiadavke na

spustenie ohrevu vo vykurovacom režime rozhodne
elektronický modul v závislosti na vonkajšej teplote a na
nastavenej hodnote teploty pre vykurované priestory, či
sa uvedie do činnosti vonkajšia jednotka alebo (pri
extrémne nepriaznivej vonkajšej teplote) vnútorná
jednotka (obr. 67):
Elektronický riadiaci modul na základe parametrov,
zadaných v ponuke Integrovaný režim na ovládacom
paneli rozhodne, ktorý tepelný zdroj bude použitý.
Vnútorná jednotka sa môže spustiť vtedy, keď vonkajšie
klimatické podmienky umožňujú chod vonkajšej jednotky.
Môže sa tak stať po uplynutí času podľa parametra
„Čakanie integr. kúrenie“.
Ďalšou možnosťou je zadať určitú hodnotu vonkajšej teploty,
pri ktorej sa zariadenie prepne (manuálny režim pre
parameter “Spôsob integrácie”, keď teplota bude rovnaká
ako “Teplota manuálnej aktivácie”). Požiadavka na TUV sa
uspokojí prednostne pred prípadnou požiadavkou na
vykurovanie priestorov.

Prevádzka v režime TUV. 

Set TUV 
60 °C 

50 °C 

40 °C 

35 °C 

-15 °C -12 °C 5 °C 35°C 
Vonkajšia 
teplota 

Prevádzka vo vykurovacom režime 

Set ÚK  

Max 

55 °C 

Min 
-15 

Čas integrovaného ohrevu 

Vonkajšia teplota  

67 

Pracuje len 
vnútorná 
jednotka 

Pracuje 
vonkajšia 
jednotka 

Ak sa po uplynutí času 
činnosti nedosiahne 
nastavená teplota, 

zapne sa vnútorná 
jednotka 

Pracuje len 
vnútorná 
jednotka 

Pracuje vonkajšia jednotka 

Systém podľa vonkajšej teploty 
vypočíta čas činnosti; po jeho 
uplynutí sa 
zapne aj vnútorná jednotka

25 
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Množstvo TÚV pri nepretržitom odbere teplej vody (∆T 30°C) l/min 14,10



4.4 TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VONKAJŠEJ JEDNOTKY 
Nasledujúce údaje sa vzťahujú na vonkajšiu jednotku Audax.DK4. 

Audax.DK4 
Menovité hodnoty pre aplikácie s nízkou teplotou* 
Menovitý vykurovací výkon kW 3,98 
Príkon kW 0,87 
COP kW/kW 4,55 

Menovité hodnoty pre aplikácie s miernou teplotou** 
Menovitý vykurovací výkon kW 3,80 
Príkon kW 1,15 
COP kW/kW 3,30 

Menovité hodnoty pre aplikácie so strednou teplotou*** 
Menovitý vykurovací výkon kW 3,32 
Príkon kW 1,33 
COP kW/kW 2,50 

* Stav v režime kúrenia: voda vo výmenníku tepla si udržiava teplotu 30 °C - 35 °C, vonkajšia teplota ovzdušia 7
°C db/6 °C wb. Výkon v súlade s EN 14511. 

** Stav v režime kúrenia: voda vo výmenníku tepla si udržiava teplotu 40 °C - 45 °C, vonkajšia teplota ovzdušia 7 °C db/6 °C wb. 
*** Stav v režime kúrenia: udržiava sa teplota 47 °C - 55 °C, vonkajšia teplota ovzdušia 7 °C db/6 °C wb. Výkon v súlade s EN 14511. 

Parametre vonkajšej jednotky 
Pracovný rozsah teplôt prostredia °C -15 ÷ 35 
Množstvo vody l 2,0 
Max. pracovný tlak vo vykurovacom okruhu kPa 300 

Pripojenie k elektrickej sieti/elektrické pripojenie V/Hz 230 / 50 
Maximálny príkon A 10,3 
Elektrická ochrana zariadenia - IPX4D 

Hmotnosť prázdnej vonkajšej jednotky kg 45,0 
Hmotnosť naplnenej vonkajšej jednotky kg 47,0 



4.5 INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU (PODĽA NARIADENIA 811/2013) 

Stredná teplota (47-55) 

Parameter Hodnota Chladnejšie 
oblasti 

Stredne 
teplé oblasti 

Teplejšie 
oblasti 

Ročná spotreba energie pri 
vykurovaní (QHE) kWh/rok 4770 3800 1674 

Sezónna energetická 
účinnosť 
vykurovania priestoru ( ηs) 

ηs % 121 128 157 

Menovitý tepelný výkon kW 6,00 6,00 5,00 
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Tabuľka pre aplikácie so strednou teplotou (47-55) 
Model: Victrix Hybrid 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda: áno 

Tepelné čerpadlo voda/voda: nie 

Tepelné čerpadlo soľanka/voda: nie 

Tepelné čerpadlo s nízkou teplotou: nie 

S doplnkovým výhrevným zariadením: áno 

Zariadenie so zmiešaným ohrevom tepelným čerpadlom: áno 
Uvedené parametre sa vzťahujú na aplikácie so strednou teplotou, s výnimkou tepelných čerpadiel s nízkou teplotou. U tepelných čerpadiel s 
nízkou teplotou sa parametre uvádzajú pre aplikácie s nízkou teplotou. 

Parametre sa uvádzajú pre stredne teplé klimatické podmienky. 

Prvok Symbol Hodnota jednotky Prvok Symbol Hodnota jednotky 

Menovitý tepelný výkon Pnominale 6,00 kW 
Sezónna energetická 
účinnosť vykurovania 
priestorov 

ηs 128 % 

Deklarovaná výhrevná kapacita s čiastkovou spotrebou pri 
vnútornej teplote 20°C a vonkajšej teplote Tj 

Deklarovaný koeficient účinnosti pri vnútornej teplote 20°C 
a vonkajšej teplote Tj 

Tj = – 7 °C Pdh - kW Tj = – 7 °C COPd - – 

Tj = + 2 °C Pdh 3,2 kW Tj = + 2 °C COPd 3,19 – 

Tj = + 7 °C Pdh 2,1 kW Tj = + 7 °C COPd 4,52 – 

Tj = + 12 °C Pdh 0,9 kW Tj = + 12 °C COPd 6,42 – 

Tj = bivalentný bod Pdh 3,2 kW Tj = bivalentný bod COPd 3,19 – 

Tj = medzná pracovná teplota Pdh 4,4 kW Tj = medzná pracovná tepl. COPd 2,49 – 

pre tepelné čerpadlá vzduch/voda: Tj 
= – 15 °C 
(ak TOL < – 20 °C) 

 
Pdh - kW 

pre tepelné čerpadlá 
vzduch/voda: Tj = – 15 °C 
(ak TOL < – 20 °C) 

COPd - – 

Bivalentný bod Tbiv 2 °C 
pre tepelné čerpadlá 
vzduch/voda: Medzná 
pracovná teplota 

TOL - 3 °C 

Opakovateľnosť intervalov 
vykurovacej schopnosti 

Pcych - kW Účinnosť opakovateľnosti 
intervalov 

COPcyc 
alebo 
PERcyc 

- – 

Súčiniteľ straty účinnosti Cdh 1,0 — 
Medzná pracovná teplota 
pre ohrev vody WTOL - °C 

Energetická spotreba v iných než aktívnych režimoch Doplnkové výhrevné zariadenie

Vypnuté POFF 0,015 kW Menovitý tepelný výkon Psup 6,00 kW 

Vypnutý termostat PTO 0,015 kW 
Energetický zdroj plyn Stand-by PSB 0,015 kW 

Vyhrievanie krytu PCK 0,000 kW 

Ostatné prvky 

Kontrola kapacity Premenná 
Pre tepelné čerpadlá 
vzduch/voda: menovitý 
prietok vzduchu, vonku 

— 1698 m3/h 

Hladina akustického výkonu, 
vnútri/vonku 

vnút. - von 
LWA 

48 - 59 dB Pre tepelné čerpadlá voda 
alebo soľanka/voda: 
menovitý prietok soľanky 
alebo vody, výmenník 
tepla, vonku 

— - m3/h 

Ročná spotreba energie QHE 3800 kWh 
alebo 

GJ 
Pre zmiešané výhrevné zariadenia s tepelným čerpadlom 

Deklarovaný profil spotreby - Energetická účinnosť 
ohrevu vody 

ηwh - % 

Denná spotreba elektriny Qelec - kWh Denná spotreba paliva Qfuel - kWh 

Ročná spotreba energie AEC - kWh Ročná spotreba paliva AFC - GJ 

Kontakt Immergas S.p.A. via Cisa Ligure 95 
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* určí sa podľa tabuľky 6 nariadenia 811/2013 v prípade „zostavy“ vrátane vnútornej jednotky zabudovanej v tepelnom 
čerpadle. V takom prípade sa musí Victrix Hybrid považovať za hlavnú jednotku zostavy.

____







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

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

This instruction booklet 
is made of ecological paper
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