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A empresa Immergas S.p.A. declina qualquer tipo de responsabilidade por erros de impressão ou transcrição e reserva-se o direito de realizar modificações 
sem aviso prévio nos seus folhetos técnicos comerciais.

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
Nos termos da Diretiva “Aparelhos a Gás” 2009/142/CE , Diretiva "Compatibilidade Eletromagnética" 2004/108/CE, Diretiva "Rendimentos"92/42/
CE e Diretiva "Baixa Tensão 2006/95/CE.
O fabricante: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE), Itália

"DECLARA QUE: As caldeiras Immergas modelo: 
Victrix Pro 35 - 55 1 I
estão em conformidade com as Diretivas Comunitárias acima mencionadas

Mauro Guareschi

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

Assinatura:

Prezado Cliente,

Agradecemos pela escolha de um produto Immergas, de qualidade elevada, capaz de garantir bem-estar e segurança por muito tempo. Para o Cliente Immergas o 
Serviço de assistência autorizado está sempre à disposição, preparado e atualizado para garantir eficiência constante à sua caldeira. As páginas a seguir devem ser 
lidas com atenção: contêm sugestões úteis para a correta utilização do aparelho, que, se forem respeitadas, garantirão a sua satisfação com o produto Immergas.
O nosso Centro de Assistência Autorizado mais próximo deve ser contactado imediatamente pelo utilizador para a verificação inicial de funcionamento. O 
nosso técnico verificará as boas condições de funcionamento, fará os necessários ajustes de calibração e explicará o uso correto do gerador.
Em caso de necessidade de intervenção e manutenção ordinária o utilizador deve contactar os Centros Autorizados Immergas: eles têm os componentes originais 
e uma preparação específica recebida diretamente do fabricante. 

Advertências gerais

Todos os produtos Immergas são protegidos com embalagem adequada para o transporte. 
O material deve ser armazenado em locais secos e protegidos contra intempéries.
O manual de instruções é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao novo utilizador no caso de passagem de propriedade ou sucessão.
O manual deve ser conservado com cuidado e ser consultado atentamente pois as advertências fornecem indicações importantes para a segurança durante 
as fases de instalação, uso e manutenção.
Este manual de instruções contém informações técnicas relativas à instalação das caldeiras Immergas. No que diz respeito aos outros temas associados à 
instalação das caldeiras (a título exemplificativo: segurança nos lugares de trabalho, proteção do ambiente, prevenção contra acidentes), é necessário respeitar 
o que determina a norma vigente e os princípios da boa técnica.
Nos termos da legislação vigente, os sistemas devem ser projetados por profissionais habilitados, respeitando os limites dimensionais estabelecidos pela Lei. A 
instalação e a manutenção devem ser realizadas em conformidade com as normas em vigor, de acordo com as instruções do fabricante e do pessoal habilitado, 
profissionalmente qualificado, com competência técnica específica no setor dos sistemas, como previsto por lei.
A instalação ou a montagem errada do aparelho e/ou dos componentes, acessórios, kits e dispositivos podem causar problemas não previsíveis envolvendo 
pessoas, animais e objetos. As instruções que acompanham o produto devem ser lidas atentamente para realizar uma instalação correta.
A manutenção deve ser efetuada por técnico habilitado e o Serviço de assistência técnica Immergas representa a garantia de qualificação e profissionalidade.
O aparelho deve ser destinado somente ao uso expressamente previsto. Todo e qualquer tipo de uso diferente é considerado impróprio e potencialmente perigoso. 
Em caso de erros na instalação, no funcionamento ou na manutenção, causados pelo não cumprimento da legislação técnica em vigor, da norma ou das 
instruções contidas no presente manual (ou, de qualquer modo, fornecidas pelo fabricante) perde a validade qualquer responsabilidade contratual e extra-
contratual por eventuais danos e é anulada a garantia do aparelho. 
Para adicionais informações sobre as disposições normativas referentes à instalação dos geradores de calor a gás, consultar o o website Immergas no seguinte 
endereço: www.immergas.com
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1 INSTALAÇÃO DA 
CALDEIRA

1.1 ADVERTÊNCIAS PARA A 
INSTALAÇÃO.

Os aparelhos a gás Immergas devem ser instala-
dos apenas por técnicos do setor termo-hidráu-
lico qualificados profissionalmente.

As caldeiras Victrix Pro 35 1 I instaladas em 
bateria (2 ou mais) e as caldeiras Victrix Pro 
55 1 I em instalação individual ou em bateria 
podem ser instaladas ao ar livre ou em um local 
adequado (central térmica).
A instalação deve responder às prescrições de 
todas as leis e normas em vigor.
Apenas no caso de instalação individual, as 
caldeiras Victrix Pro 35 1 I podem estar situa-
das também em ambiente de uso doméstico de 
acordo com o previsto pela norma pertinente 
de instalação.

O local de instalação do aparelho e dos relativos 
acessórios Immergas deve possuir características 
(técnicas e estruturais) idóneas que permitam 
(sempre em condições de segurança, eficácia e 
facilidade):
- a instalação (de acordo com a legislação técnica 

e a norma técnica);
- as operações de manutenção (incluindo as 

programadas, periódicas, ordinárias, extraor-
dinárias);

- a remoção (até ao externo, em lugar destinado à 
carga e ao transporte dos aparelhos e dos com-
ponentes) assim como a eventual substituição 
dos mesmos por aparelhos e/ou componentes 
equivalentes.

Atenção: estas caldeiras devem ser utilizadas 
para o aquecimento do ambiente e semelhantes; 
servem para aquecer a água a uma temperatura 
inferior à de ebulição à pressão atmosférica; 
devem, portanto, ser conectadas a um sistema 
de aquecimento adequado ao seu desempenho 
e à sua potência.

Antes da instalação, verificar se o aparelho está 
íntegro e, se forem identificadas anomalias, 
entrar em contacto imediatamente com o re-
vendedor.
Os elementos da embalagem (grampos, pregos, 
sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem 
ser deixados ao alcance das crianças pois são 
potenciais fontes de perigo.
Nenhum objeto inflamável deve ser mantido 

junto ao aparelho (papel, panos, plástico, po-
liestireno, etc.). 
Em casos de anomalia, defeitos ou funcionamen-
to imperfeito, o aparelho deve ser desativado e 
deve-se entrar em contacto com uma empresa 
habilitada (como, por exemplo, o Centro de 
Assistência Técnica Immergas, que possui o 
conhecimento técnico específico necessário e 
dispõe de peças sobressalentes originais). 
Não fazer qualquer tipo de intervenção ou ten-
tativa de reparação. 
A não observação das advertências acima men-
cionadas determina a responsabilidade pessoal 
do utilizador e causa a anulação da garantia.
•	Normas	de	instalação:	estas	caldeiras	não	foram	

de modo algum projetadas para serem insta-
ladas em bases ou pavimentos (Fig. 1-1), mas 
para serem instaladas em paredes. A parede 
deve ser lisa, sem saliências e reentrâncias e 
deve permitir o acesso pela parte posterior. A 
instalação da caldeira na parede deve assegurar 
uma sustentação estável e eficaz ao próprio 
gerador. As buchas e parafusos de fixação (for-
necidos de fábrica) na presença um suporte de 
sustentação ou perfil de fixação, fornecidos com 
a caldeira, devem ser usados exclusivamente 
para fixá-la à parede; podem garantir adequada 
sustentação somente se inseridos corretamente 
(de acordo com os regulamentos de seguran-
ça e as normas em vigor) em paredes com 
tijolos maciços ou semimaciços. Em paredes 
construídas com tijolos ou blocos furados, 
estruturas com limites estáticos ou todas as 
formas construções diferentes daquelas acima 
citadas, é necessário efetuar uma verificação 
estática prévia do sistema de suporte. As cal-
deiras devem ser instaladas de modo a evitar 
choques ou adulterações.

N.B.: os parafusos de cabeça sextavada para 
as buchas presentes na embalagem, devem 
ser utilizados exclusivamente para fixação na 
parede do respetivo suporte para sustentação.

1.2 LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS. 
As caldeiras podem ser instaladas:
- ao ar livre;
- em locais externos, também adjacentes ao 

edifício abastecido, colocadas ao ar livre, desde 
que estruturalmente separadas e sem paredes 
comuns, ou então situadas na cobertura plana 
do edifício servido, sempre sem paredes co-
muns;

- em prédios destinados também para outro uso 
ou em locais inseridos na volumetria do prédio 
abastecido.

Tais locais deve ser destinados apenas aos sis-
temas térmicos e devem ter características em 
conformidade com o previsto pela legislação 
em vigor.

N.B.: apenas no caso de Victrix Pro 35 1 I 
em instalação individual é possível colocar o 
aparelho também em um lugar doméstico ou 
semelhante, de acordo com o previsto pela le-
gislação em vigor.

Atenção: a instalação de aparelhos alimentados 
a gás com densidade superior a 0,8 (G.P.L.) é 
permitida exclusivamente em locais acima do 
nível do chão, eventualmente comunicantes 
com outros locais também eles acima do nível 
do chão. Em ambos os casos o piso de passagem 
não deve apresentar elevações ou depressões que 
criem acumulações de gás que possam causar 
condições de perigo.

Altura do local de instalação.
Instalação de um único aparelho: a altura mínima 
do local deve ser de 2 m.

Instalação de vários aparelhos em bateria (2 ÷ 5 
Victrix Pro): consideradas as dimensões da cal-
deira, do coletor de fumos (a instalar com uma 
inclinação de 3%) e dos coletores hidráulicos, a 
altura mínima do local deve ser de 2,30 m.

As alturas acima indicadas permitem a correta 
instalação dos aparelhos e o respeito pelas nor-
mas técnicas em vigor.

Disposição dos aparelhos no local.
Aparelho individual: as distâncias entre um 
ponto qualquer externo da caldeira e as paredes 
verticais, horizontais do local devem permitir a 
acessibilidade aos órgãos de regulação, segurança 
e controlo e a manutenção ordinária. 

Vários aparelhos, não ligados entre si mas instala-
dos no mesmo local: a distância mínima a manter 
entre os vários geradores instalados na mesma 
parede deve ser de 200 mm, de modo a permitir a 
acessibilidade aos órgãos de regulação, segurança 
e controlo e a manutenção ordinária de todos os 
aparelhos instalados.

Instalação em bateria (2 ÷ 5 Victrix Pro): as 
indicações da correta instalação em bateria são 
fornecidas em uma documentação específica ou 
então no website www.immergas.com na secção 
alta potência.

SIM NÃO
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1.3 AREJAMENTO E VENTILAÇÃO DOS 
LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Os locais devem possuir uma ou mais aberturas 
permanentes de arejamento nas paredes externas. 
É permitida a proteção das aberturas de areja-
mento com grelhas metálicas, telas e/ou aletas 
de proteção contra a chuva desde que não seja 
diminuída a superfície de arejamento.
As aberturas de arejamento devem ser realiza-
das e colocadas de modo a evitar a formação 
de acumulações de gás, independentemente da 
conformação da cobertura.

Arejamento para instalação em locais exter-
nos. As superfícies livres mínimas, em função 
da capacidade térmica total, não devem ser 
inferiores a:
a) locais acima do nível do chão (S ≥ Q x 10)
  S > 350 cm2 para cada Victrix Pro 35 1 I
  S > 515 cm2 para cada Victrix Pro 55 1 I
  (ex: instalação de 3 Victrix Pro 35 1 I em 

bateria a superfície mínima é 350 x 3 = 1050 
cm2)

b) locais parcialmente subterrâneos e subterrâ-
neos até uma altura de -5 m da superfície de 
referência (S ≥ Q x 15).

  S > 525 cm2 para cada Victrix Pro 35 1 I
  S > 775 cm2 para cada Victrix Pro 55 1 I
  (ex: instalação de 3 Victrix Pro 35 1 I em 

bateria a superfície mínima é 525 x 3 = 1575 
cm2)

c) locais subterrâneos a uma altura -5 m e -10 
m da superfície de referência (S ≥ Q x 20 com 
um mínimo de 5000 cm2).

  S > 5000 cm2 para todas as configurações
Em todo o caso, cada uma das aberturas deve ter 
uma superfície livre mínima de 100 cm2.

Atenção: no caso de instalação de aparelhos 
alimentados a gás com densidade superior a 0,8 
(G.P.L.) em locais externos, acima do nível do 
chão, pelo menos 2/3 da superfície de arejamento 
devem ser realizados ao nível da superfície de 
passagem, com uma altura mínima de 0,2 m. 
As aberturas de arejamento devem estar a uma 
distância não inferior a 2 m, para capacidades 
térmicas não superiores a 116 kW e 4,5 m para 
capacidades térmicas superiores, de cavidade, 
depressões ou aberturas comunicantes com locais 
situados abaixo da superfície de passagem e de 
canalizações de drenagem.

Arejamento para instalação em prédios des-
tinados também para outro uso ou em locais 
inseridos na volumetria do prédio abastecido. 
A superfície de arejamento não deve ser inferior 
a 3000 cm2 em caso de gás natural e não deve ser 
inferior a 5000 cm2 em caso de G.P.L..

Consultar e fazer de qualquer modo sempre 
referência às prescrições das normas e de todas 
as leis em vigor.

1.4 INSTALAÇÃO EXTERNA.
A caldeira tem um grau de isolamento elétrico 
IPX5D e pode ser instalada também no exterior, 
sem necessidade de proteções adicionais.

Atenção: todos os kits opcionais potencialmente 
ligados à caldeira deverão ser protegidos em base 
ao seu grau de proteção elétrica.

1.5 PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO.
Temperatura mínima -5°C. A caldeira possui 
uma função anticongelamento que aciona a 
bomba e o queimador quando a temperatura da 
água do sistema contida na caldeira atinge um 
valor inferior a 5°C.
A função anticongelamento no entanto é asse-
gurada apenas se:
- a caldeira estiver corretamente conectada 

aos circuitos de alimentação de gás e energia 
elétrica;

- a caldeira for continuamente alimentada;
- o interruptor geral estiver inserido;
- a caldeira não estiver bloqueada devido a uma 

falha durante a ignição;
- os componentes principais da caldeira não 

estiverem avariados.
Nessas condições a caldeira estará protegida do 
gelo até uma temperatura ambiente de -5 °C.

Temperatura mínima -15°C. Caso a caldeira 
esteja instalada em locais com temperatura que 
possa alcançar valores inferiores a -5°C e se 
houver interrupção na alimentação do gás (ou 
a caldeira for bloqueada devido a uma falha 
durante a ignição) é possível que o aparelho 
fique congelado.
Para evitar riscos de congelamento, seguir atenta e 
cuidadosamente as seguintes instruções:
- Proteger do gelo o circuito de aquecimento 

introduzindo neste circuito um liquido anti-
congelante de boa qualidade, expressamente 
apropriado para uso em sistemas térmicos e 
com garantia do fabricante que não provoca 
danos ao permutador de calor e aos outros 
componentes da caldeira.

 O líquido anti-gelo não deve pôr em risco a 
saúde. É necessário seguir rigorosamente as 
instruções do fabricante do líquido no que se 
refere à percentagem necessária em relação à 
temperatura mínima da qual se deseja resguar-
dar o sistema. Deve ser realizada uma solução 
aquosa com classe de potencial poluição da 
água 2 (EN 1717).

Os materiais utilizados na realização do circuito 
de aquecimento das caldeiras Immergas resistem 
aos líquidos anticongelamento à base de etileno-
glicóis e glicóis propilénicos (se as misturas forem 
realizadas de acordo com as normas técnicas) .
Em relação à duração e eventual eliminação, 
seguir as instruções do fornecedor.
- Proteger do gelo o sifão de descarga de con-

densação e a respetiva descarga utilizando 
um acessório fornecido mediante solicitação 
(kit anticongelamento) constituído por duas 
resistências elétricas, respetiva cablagem e 
termóstato de controlo (ler atentamente as ins-
truções de montagem contidas na embalagem 
do kit de acessórios).

A proteção da caldeira contra fenómenos de 
congelamento é deste modo assegurada apenas se:
- a caldeira estiver corretamente conectada ao 

circuito de alimentação elétrica;
- o interruptor geral estiver inserido;
- os componentes do kit anticongelamento não 

estiverem avariados.
Nestas condições a caldeira estará protegida do 
gelo até uma temperatura de -15 °C.
Estão excluídos desta garantia danos causados 
pela interrupção no fornecimento de energia 
elétrica e não observação dos preceitos relatados 
na página anterior.
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1.6 DIMENSÕES PRINCIPAIS.

Altura (mm) Largura 
(mm)

Profundida-
de (mm)

843 442 457

Conexões

GÁS INSTALAÇÃO

G R M

3/4” 1”1/2 1”1/2

Legenda:
 V - Ligação elétrica
 G - Alimentação a gás
 R - Retorno do sistema
 M - Ida do sistema
 SC - Descarga de condensação 

(diâmetro interno mínimo Ø 
13 mm)

1.7 LIGAÇÃO DO GÁS (APARELHO 
CATEGORIA II2H3/P).

Nossas caldeiras são construídas para funcionar 
com gás metano (G20) e G.P.L. A tubagem de 
alimentação deve ser igual ou superior à conexão 
da caldeira 3/4” G.

N.B.: o tubo de abastecimento do gás combus-
tível deve ser devidamente dimensionado e em 
conformidade com as normas em vigor para 
proporcionar a capacidade correta de gás para 
o queimador, mesmo em condições de potência 
máxima do gerador, garantindo, deste modo, o 
bom desempenho do aparelho (dados técnicos). 
O sistema de junção deve ser realizado em con-
formidade com as normas.
Antes de realizar a conexão do gás é necessário 
realizar uma limpeza interna meticulosa de 
todos os tubos do sistema de abastecimento do 
combustível para remover eventuais resíduos que 
poderão comprometer o bom funcionamento da 
caldeira. Além disso, é necessário verificar se o 
gás da rede de distribuição corresponde ao tipo 
de gás para o qual a caldeira foi predisposta (ver 
a placa de dados da caldeira). Se forem diferentes, 
é necessário efetuar uma intervenção técnica na 
caldeira para adaptá-la a outro tipo de gás (ver 
conversão dos aparelhos em casos de mudança 
de gás). É importante verificar a pressão dinâmica 
da rede (gás metano ou GPL) utilizada para a 
alimentação da caldeira que deverá estar em 
conformidade com a EN 437 e respetivos anexos 
e com as normas técnicas locais em vigor, pois 
um nível insuficiente de pressão pode afetar a 
potência do gerador, causando transtornos ao 
utilizador.

Verificar se a ligação da torneira de gás foi executada 
corretamente.
Instalar no exterior do local no qual está presente 
o aparelho no tubo de abastecimento de gás, em 
posição visível e facilmente alcançável, uma válvula 
de interceção manual com manobra de fecho rápido 
para rotação de 90º e paragens de fim de curso 
nas posições de totalmente aberto ou totalmente 
fechado.
N.B.: o sistema interno de abastecimento de gás 
deve ser realizado em conformidade com as pres-
crições das normas e de todas as leis em vigor e com 
eventuais outras referências de boa técnica. Se o 
gerador não superar a capacidade térmica nominal 
máxima de 35 kW (Victrix Pro 35 1 I em instalação 
individual) basta seguir as disposições referidas nas 
normas técnicas em vigor.
Qualidade do gás combustível. O aparelho foi de-
senvolvido e projetado para operar com gás combus-
tível desprovido de impurezas; caso contrário, será 
necessário inserir filtros adequados a montante do 
aparelho, a fim de restaurar a pureza do combustível.
Reservatórios de armazenamento (em casos de 
alimentação efetuada através de GPL).
- Os reservatórios de armazenamento de GPL novos 

podem conter resíduos de gás inerte (nitrogénio) 
que “empobrecem” a mistura fornecida ao apare-
lho causando funcionamentos anómalos.

- Devido à composição da mistura de GPL pode 
ocorrer uma estratificação dos componentes da 
mistura durante o período de armazenamento nos 
reservatórios. Isso pode causar uma variação do 
poder calorífico da mistura fornecida ao aparelho 
e uma consequente alteração do seu desempenho.

1.8 CONEXÃO HIDRÁULICA.
Atenção: antes de realizar as ligações da cal-
deira para que não seja anulada a garantia no 
módulo de condensação, lavar cuidadosamente 
o sistema térmico (tubagens, radiadores, etc.) 
com produtos específicos desengordurantes e 
desincrustantes, capazes de remover quaisquer 
resíduos que possam prejudicar o bom funcio-
namento da caldeira.

Prescreve-se um tratamento químico da água da 
instalação térmica, conforme a norma em vigor, 
para preservar a instalação das incrustações (por 
ex. depósitos de calcário), da formação de lamas 
e outros depósitos nocivos.

É aconselhável disponibilizar no sistema um 
filtro para a recolha e a separação das impurezas 
presentes no sistema (filtro separador de sujida-
de). Para que se evitem depósitos, incrustações 
e corrosões no sistema de aquecimento, devem 
ser respeitadas as prescrições presentes na norma 
técnica em vigor, que diz respeito ao tratamento 
da água nos sistemas térmicos de uso doméstico. 

As ligações hidráulicas devem ser efetuadas de 
forma racional, utilizando as conexões que se 
encontram no perfil de fixação da caldeira. A 
descarga da válvula de segurança da caldeira deve 
ser ligada a um funil de descarga fornecido com a 
caldeira, mas não instalado, que por sua vez deve 
ser ligado a um tubo de esgoto. Caso contrário, 
o fabricante da caldeira não será responsável se 
ocorrer uma intervenção da válvula de descarga 
com consequente alagamento do local.
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Atenção: a Immergas não se responsabiliza por da-
nos causados pela inserção de dispositivos automá-
ticos de enchimento que não sejam da sua marca.

Para satisfazer os requisitos de sistema estabeleci-
dos pela EN 1717 e respeitando as normas técnicas 
locais em vigor no que diz respeito à poluição da 
água potável, recomenda-se a adoção de um kit 
antirrefluxo que deve ser utilizado a montante da 
conexão de entrada de água fria da caldeira. Além 
disso é recomendável que o fluido termovetor (por 
exemplo: água + glicol) introduzido no circuito 
primário da caldeira (circuito de aquecimento) 
pertença às categorias 1, 2 ou 3 definidas na norma 
EN 1717.

Atenção: para preservar a durabilidade e as caracte-
rísticas gerais de eficiência do aparelho recomenda-se 
a instalação de um adequado dispositivo para o 
tratamento da água se a água da rede de distribuição 
hídrica possuir características que possam provocar 
a formação de depósitos calcários.

Descarga de condensação. Para a descarga da água 
de condensação produzida pelo aparelho é neces-
sário fazer uma ligação à rede de esgotos usando 
tubos que sejam capazes de resistir às condensações 
ácidas, tendo o Ø interno de pelo menos 13 mm. 
O sistema de ligação do aparelho à rede de esgotos 
deve ser realizado de modo a evitar o congelamento 
do líquido nele contido. Antes da colocação em 
funcionamento do aparelho, certificar-se de que 
a condensação possa ser evacuada corretamente. 
Além disso, é necessário seguir as normas em vigor 
e as disposições nacionais e locais em vigor para a 
descarga de águas residuais.
Após o primeiro acendimento verificar se há con-
densa no sifão (párag. 1.21)

1.9 LIGAÇÃO ELÉTRICA.
Todas as operações descritas abaixo devem ser 
efetuadas somente quando o aparelho estiver 
desconectado da rede de alimentação elétrica. 

O sistema elétrico deve ser realizado em confor-
midade com as normas técnicas e todas as leis em 
vigor. A caldeira tem, em todas as suas partes, 
grau de proteção IPX5D. A segurança elétrica 
máxima é obtida somente quando o aparelho 
está devida e perfeitamente ligado a um sistema 
de instalação à terra, efetuado em conformidade 
com as normas de segurança em vigor.

Atenção: a empresa Immergas S.p.A. declina 
qualquer tipo de responsabilidade por danos 
causados às pessoas ou objetos decorrentes da 
falta de instalação à terra da caldeira e do não 
cumprimento das normas técnicas específicas.

Verificar se o sistema elétrico é adequado à po-
tência máxima absorvida pelo aparelho, indicada 
na placa de dados que se encontra na caldeira. 
As caldeiras são equipadas com um cabo de 
alimentação elétrica especial, de tipo “X” sem 
ficha. O cabo de alimentação deve ser conectado 
a uma rede de 230 V ± 10%/50 Hz observando as 
polaridades L-N e a instalação à terra  dessa 
rede que deve ter um interruptor omnipolar com 
categoria III de sobretensão. 
O interruptor geral deve ser instalado no exterior 
dos locais, em posição sinalizada e acessível.
Se for necessário substituir o cabo de alimen-
tação, entrar em contacto com uma empresa 
habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência 
Técnica Immergas ). O cabo de alimentação deve 
seguir o percurso indicado (Fig. 1-3).
Se for necessário substituir o fusível de rede na 
placa de terminais de ligação, utilizar um fusível 
rápido de 3,15A.
Para a alimentação geral do aparelho pela rede 
de distribuição elétrica é proibido o uso de adap-
tadores, tomadas múltiplas e extensões elétricas.

Importante: é obrigatório, no caso de utilização 
do regulador de bateria e zonas, predispor duas 
linhas separadas de acordo com as normas em 
vigor em matéria de sistemas elétricos. As tu-
bagens da caldeira nunca devem ser utilizadas 
como tomadas de terra do sistema elétrico ou 
telefónico. Certificar-se de que isso não ocorra 
antes de executar a ligação elétrica da caldeira.

• Instalação com sistema a funcionar com 
baixa temperatura direta. A caldeira pode 
alimentar diretamente um sistema de baixa 
temperatura limitando o valor do parâmetro 
“P02” que define a temperatura de ida do 
gerador. Nesse caso é oportuno inserir em 
série à alimentação da caldeira, uma segurança 
constituída por um termóstato tendo uma tem-
peratura limite de 55 °C. O termóstato deve ser 
posicionado no tubo de ida do sistema a uma 
distância de mais de 2 metros da caldeira.

Cabo de 
alimentação

Reset externo
230 Vac

ALARME 
CONTACTOS SECOS
MÁX 1. A. 230 VAC

ENTRADA 
ANALÓGICA 

0÷10 V

RELÉ EXTERNO
(opcional)

BOBINA 230 Vac
MÁX 0.1 A

FUSE
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1.10 COMANDOS PARA 
TERMORREGULAÇÃO (OPCIONAL).

A caldeira está preparada para a aplicação do 
regulador de bateria e zonas, do gestor de zona 
e da sonda externa.
Estes componentes estão disponíveis como kits 
separados da caldeira e podem ser fornecidos 
mediante solicitação. 
Ler atentamente as instruções para a montagem 
e o uso contidas no kit acessório.

•	O	regulador	de	bateria	e	zonas	(Fig.	1-5)	é	liga-
do à caldeira através de dois fios e é alimentado 
a 230V permitindo:

 - gerir um circuito hidráulico com 2 zonas mis-
turadas (válvula misturadora); 1 zona direta; 
1 unidade ebulidor e respetivos circuladores;

 - sistema de auto-diagnóstico para exibir no 
ecrã eventuais anomalias durante o funcio-
namento.

 - definir dois valores de temperatura ambiente: 
um para o dia (temperatura comfort) e um 
para a noite (temperatura reduzida); 

 - gerir a temperatura da água sanitária (em 
combinação com um ebulidor);

 - gerir a temperatura de ida da caldeira em 
função da temperatura externa;

 - escolher o estado de funcionamento desejado 
entre as várias alternativas possíveis para cada 
um dos circuitos hidráulicos:

 - funcionamento contínuo com temp. comfort 
[conforto];

 - funcionamento contínuo com temp. reduzida;
 - funcionamento contínuo com temp. anticon-

gelamento ajustável.

•	Gestor	de	zona	(Fig.	1-6).	O	painel	gestor	de	
zona permite ao utilizador, além das funções 
descritas no item anterior, ter sob controlo e 
ao alcance todas as informações importantes 
relativas ao funcionamento do aparelho e do 
sistema de aquecimento, dando a possibili-
dade de intervir confortavelmente e alterar 
os parâmetros previamente definidos, sem a 
necessidade de deslocar-se no local onde está 
instalado o regulador de bateria e zonas. O 
cronotermóstato climático instalado no gestor 
de zona permite ajustar a temperatura de ida 
para o circuito de aquecimento em função 
das necessidades reais do ambiente, de modo 
a obter o valor da temperatura desejado com 
extrema precisão, proporcionando assim uma 
redução do custo de gestão. Permite além disso 
ver a temperatura ambiente e a temperatura 
externa efetiva (quando há sonda externa). O 
gestor de zona é alimentado diretamente pelo 
termorregulador de bateria através de 2 fios.

Ligação elétrica termorregulação (Fig. 1-4). 

As ligações elétricas da termorregulação devem 
ser efetuadas na placa de terminais na caldeira 
eliminando a ponte X40.

- Termóstato ou crono-termóstato ambiente 
On/Off: deve ser ligado aos terminais  “E” e “F”. 
Certifique-se de que o contacto do termóstato 
On/Off seja independente da tensão de rede, 
caso contrário a placa eletrónica de regulação 
pode ser danificada.

- Regulador de sequência e zonas: deve ser liga-
do através dos terminais 37 e 38 aos terminais 
“M” e “O” respeitando a polaridade, a ligação 
com polaridade errada, apesar de não causar 
danos ao termorregulador, não permite o seu 
funcionamento.

O eventual termóstato ou cronotermóstato de 
ambiente On/Off deve ser ligado aos terminais 
“E” e “F” eliminando a ponte X40 (Fig. 1-4). 
Certifique-se de que o contato do termóstato 
On/Off seja independente da tensão de rede, 
caso contrário a placa eletrónica de regulação 
pode ser danificada. O eventual regulador de 
bateria e zonas deve ser conectado através dos 
terminais 37 e 38 aos terminais “M” e “O” na 
placa de terminais de conexão na caldeira res-
peitando a polaridade e eliminado a ponte X40, 
(Fig. 1-4) a ligação com polaridade errada, mesmo 
não danificando o termorregulador, não permite 
o seu funcionamento.

1.11 SONDA EXTERNA DE 
TEMPERATURA.

A caldeira está preparada para a aplicação da 
sonda externa (Fig. 1-7) disponível como kit op-
cional. Para o posicionamento da sonda externa 
consultar o folheto de instruções.
A sonda pode ser diretamente ligada à instalação 
elétrica da caldeira e permite diminuir automa-
ticamente a temperatura máxima de ida para 
o circuito de aquecimento quando aumenta a 
temperatura externa, de modo a ajustar o calor 
fornecido ao sistema em função da variação da 
temperatura externa. 
A ligação elétrica da sonda externa deve ser 
feita aos terminais G e J na placa de terminais 
de ligação à caldeira (Fig. 1-4).
De fábrica a sonda externa não está habilitada, é 
necessário definir os parâmetros “P14” e “P15” 
para o seu correto funcionamento. A relação en-
tre temperatura de ida ao sistema e temperatura 
externa é determinada pelas curvas representa-
das no diagrama (parâmetro “P14”) e da confi-
guração do offset (parâmetro “P15”) (Fig. 1-8).

Se “P32” for maior de “P15”,  a programação será 
limitada ao mínimo de “P32”.

Se “P32” for menor de “P15”,  “P32” não é 
considerado.

N.B.: em caso de ligação da sonda externa ao re-
gulador de bateria o parâmetro “P14” da caldeira 
deve estar definido como “0” e a gestão da sonda 
externa é solicitada ao regulador de bateria.

Nota: o presente gráfico é realizado com o valor de offset (P15) a 30 °C (va-
lor de default), modificando o valor de offset é modificada consequen-
temente a origem da curva da temperatura de ida e não a inclinação..

   Ex: com Offset = 40 a origem do gráfico é 40 e não 30 °C. e a curva 5 
com  TE = -4°C, TM passa de 60°C a 70°C.
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1.12 SISTEMAS DE EXAUSTÃO 
IMMERGAS.

A Immergas fornece separadamente das caldei-
ras, várias soluções para a instalação de terminais 
para a aspiração do ar e descarga dos fumos cuja 
ausência impede o funcionamento do aparelho.

Atenção: a caldeira deve ser instalada com 
um dispositivo de aspiração do ar e evacuação 
de fumos à vista ou inspecionável original 
Immergas "Série Verde" como previsto pela 
norma em vigor.

As condutas em material plástico não podem 
ser instaladas no exterior, para secções de 
comprimento superior a 40 cm sem adequada 
proteção dos raios UV e dos outros agentes 
atmosféricos.

Essa tubagem de evacuação de fumos possui 
uma etiqueta de identificação com a seguinte 
gravação: “apenas para caldeiras de conden-
sação”.

•	Configuração de tipo B com câmara aberta e 
tiragem forçada. A caldeira sai da fábrica em 
configuração de tipo “B23”.

 A sucção de ar é feita diretamente a partir 
do local no qual a caldeira está instalada 
através de aberturas específicas situadas na 
parte traseira da caldeira e a evacuação dos 
fumos em chaminé individual ou diretamente 
para o exterior. A caldeira nesta configuração é 
classificada como tipo B23(conforme as normas 
UNI 297 e as respetivas normas em vigor).

 Com esta configuração:
 - a aspiração do ar é feita diretamente no local 

onde o aparelho está instalado;
 - a descarga de fumos deve ser ligada a uma 

chaminé específica ou canalizada diretamente 
para o exterior.

 - As caldeiras com câmara aberta de tipo B não 
devem ser instaladas em locais comerciais, de 
produção artesanal ou industrial nos quais 
seão utilizados produtos que produzem va-
pores ou substâncias voláteis (por exemplo: 
vapores de ácidos, colas, tintas, solventes, 
combustíveis, etc..) e também pó (como, por 
exemplo, pó gerado durante o processamento 
da madeira, pó de carvão, de cimento, etc) 
que podem provocar sérios danos aos com-
ponentes e comprometer o funcionamento 
do aparelho.

•	Configuração de tipo C com câmara estanque 
e tiragem forçada. A caldeira sai de fábrica 
em configuração de tipo “B23”, para mudar a 
configuração da caldeira em tipo "C" (câma-
ra estanque e tiragem forçada) é necessário 
desmontar o adaptador Ø 80, o esquadro e 
a guarnição presente na tampa da caldeira e 
instalar tubagem de evacuação de fumos.

•	União	de	 encaixe	para	 tubos	ou	 extensões	 e	
cotovelos concêntricos. Para instalar e ligar 
eventuais tubos de extensão aos outros ele-
mentos da tubagem de evacuação de fumos 
é necessário: inserir o tubo concêntrico ou o 
cotovelo concêntrico com lado macho (liso) 
no lado fêmea (com guarnições de lábio) do 
elemento previamente instalado até o completo 
encaixe para obter a correta junção e estanqui-
dade dos elementos.

 Atenção: se houver necessidade de encurtar o 
terminal de descarga e/ou o tubo de extensão 
concêntrico, considerar que o tubo interno 
deve sempre sobressair 5 mm em relação ao 
tubo externo.

•	N.B.: como boa prática de segurança reco-
menda-se não obstruir, nem mesmo tempo-
rariamente, o terminal de aspiração/descarga 
da caldeira.

•	N.B.: durante a instalação das condutas hori-
zontais é necessário ter uma inclinação mínima 
das condutas de 3% em direção à caldeira e 
instalar a cada 3 metros uma abraçadeira de 
reforço com bucha.

•	Extensão máxima. Cada componente tem 
uma resistência correspondente a um certo 
comprimento em metros de tubo do mesmo 
diâmetro (parág. 1.13). Em caso de instalações 
onde for necessário utilizar vários tipos de com-
ponentes, subtrair do comprimento máximo 
permitido do kit o comprimento equivalente 
ao componente adicionado.

 Exemplo: se for necessário adicionar uma 
curva de 90º a um sistema concêntrico Ø 125 
é necessário subtrair 1,9 m ao comprimento 
máximo permitido.

•	Posicionamento das guarnições (de cor pre-
ta) para a tubagem de evacuação de fumos 
"série verde". Prestar atenção para colocar a 
guarnição correta (para curvas ou extensões) 
(Fig. 1-9):

 - guarnição (A) com marcas, a utilizar para as 
curvas;

 - guarnição (B) sem marcas, a utilizar para as 
extensões.

 N.B.: caso a lubrificação dos componentes (já 
realizada pelo fabricante) não seja suficiente, 
remover usando um pano seco o lubrificante 
residual, em seguida, para facilitar a inserção, 
polvilhar as peças com pó de talco fornecido 
no kit. 
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1.13 TABELAS DOS FATORES DE COMPRIMENTOS EQUIVALENTES.

TIPO DE CONDUTA
Comprimento equi-

valente em metros de 
tubo Ø 80

Tubo Ø 80 m 1
Descarga

1,0 m

Terminal completo descarga Ø 80 m 1 Descarga

2,6 metros

Terminal de descarga Ø 80
Descarga

1,6 m

Curva 90° Ø 80
Descarga

2,1 metros

Curva 45° Ø 80
Descarga

1,3 m

Terminal completo de descarga  
vertical Ø 80

Descarga
3 metros

TIPO DE CONDUTA
Comprimento equiva-

lente em metros de tubo 
concêntrico Ø 80/125

Tubo concêntrico Ø 80/125 1 metro
1,0 m

Curva 90° concêntrica Ø 80/125

1,9 m

Curva 45° concêntrica Ø 80/125

1,4 metros

Terminal completo de aspiração-des-
carga concêntrico horizontal Ø 80/125

5,5 m

Terminal de aspiração-descarga concên-
trico horizontal Ø 80/125

4,7 metros

Terminal completo de aspiração-descarga 
concêntrico vertical Ø 80/125

3,4 metros

Terminal de aspiração-descarga concên-
trico vertical Ø 80/125

2,7 metros
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O kit contém:
 N° 1 - Adaptador Ø 80/125 (1)
 N° 1 - Guarnição (2)
 N° 1 - Curva concêntrica Ø 80/125 a 87° (4)
 N° 1 - Terminal concêntrico asp./descarga  

Ø 80/125 (5)
 N° 1 -  Remate interno (6)
 N° 1 - Remate externo (7)

1.14 INSTALAÇÃO KITS HORIZONTAIS 
CONCÊNTRICOS.

Configuração de tipo C com câmara estanque 
e tiragem forçada.

A instalação deste terminal deve estar em con-
formidade com todas as leis e normas em vigor 
que autorizam, em tais casos, a descarga através 
da parede para caldeiras de condensação de 
baixo NOx.

O posicionamento do terminal (em relação a 
distâncias de aberturas, edifícios adjacentes, su-
perfície de passagem, etc.) deve ser sempre feito 
em conformidade com as normas técnicas em 
vigor assim como as referências de boa técnica 
(ex: EN 15287) para geradores de capacidade 
térmica única nominal máxima não superior a 35 
kW (ex: Victrix Pro 35 1 I em única instalação) 
e também para geradores de capacidade térmica 
nominal máxima superior a 35 kW.

Este terminal permite a aspiração do ar e a des-
carga dos fumos diretamente na parte externa 
da habitação. O kit horizontal pode ser instalado 
com saída posterior, lateral esquerda e lateral 
direita. Para a instalação com saída dianteira é 
necessário utilizar a haste e uma curva mecânica 
concêntrica de encaixe, para garantir o espaço 
útil para efetuar os testes exigidos por lei no 
momento da primeira colocação em serviço.

•	Grelha	externa.	O	terminal	de	aspiração/des-
carga, se corretamente instalado, apresenta-se 
no exterior do edifício de modo agradável. 
Certificar-se de que o remate em silicone de 
anteparo externo esteja corretamente encos-
tado à parede externa.

Kits horizontais de aspiração - descarga Ø 
80/125. Montagem kit (Fig. 1-10): instalar o 
adaptador Ø 80/125 (1) no furo central da cal-
deira até ao encosto. Fazer deslizar a guarnição 
(2) ao longo do adaptador (1) até à sua ranhura, 
em seguida fixá-la à tampa através da placa em 
chapa (3) anteriormente desmontada. Inserir o 
adaptador (4) com lado macho (liso) até encai-
xá-lo no adaptador (1). Inserir o tubo terminal 
concêntrico Ø 80/125 (5) com lado macho (liso) 
na extremidade fêmea da curva (4) (com guarni-
ções de lábio) até ao completo encaixe e verificar 
se já foi inserido o respetivo remate interno (6) 
e externo (7); deste modo obtém-se a união e a 
estanquidade dos elementos que compõem o kit.

•	Comprimento	máximo	(L	MAX)	(Fig.	1-11).	O	
kit com esta configuração pode ser prolongado 
até uma medida máx. de 8,0 m para a Victrix 
Pro 35 1 I e di 14,5 m para a Victrix Pro 55 1 
I, incluindo o terminal em grelha e a curva 
concêntrica na saída da caldeira.

L MAX
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1.15 INSTALAÇÃO KITS VERTICAIS 
CONCÊNTRICOS.

Configuração de tipo C com câmara estanque 
e tiragem forçada.

Kit vertical concêntrico de aspiração e descarga. 
Este terminal permite a aspiração do ar e a 
descarga dos fumos diretamente no ambiente 
externo da habitação em sentido vertical.

N.B.: o kit vertical com telha de alumínio permite 
a instalação em terraços e telhados que possuam 
uma inclinação máxima de 45% (25° aprox.) e a 
distância entre a cobertura terminal e o tampão 
(260 mm) deve ser sempre respeitada. 

Kit vertical com telha de alumínio Ø 80/125.
Montagem kit (Fig. 1-13): instalar o adaptador 
Ø 80/125 (1) no furo central da caldeira até ao 
encosto. Fazer deslizar a guarnição (2) ao longo 
do adaptador (1) até à sua ranhura, em seguida 
fixá-la à tampa através da da placa em chapa (3) 
anteriormente desmontada. Instalação da telha 
falsa em alumínio: substituir as telhas com a 
chapa de alumínio (5), e instalar de modo que a 
água de chuva possa ser drenada. Posicionar o 
tampão fixo (6) sobre a telha de alumínio, e inse-
rir o tubo de aspiração-descarga (7). Conectar o 
terminal concêntrico Ø 80/125 com lado macho 
(liso) à extremidade fêmea do adaptador (1) (com 
guarnições de lábio), até ao completo encaixe e 
verificar a presença e correta posição do remate 
(4) para obter a junção e a estanquidade dos 
elementos que compõem o kit.

•	Comprimento	máximo	(L	MAX)	(Fig.	1-13).	O	
kit com esta configuração pode ser prolongado 
até uma medida máx. de 11,5 m para a Victrix 
Pro 35 1 I e de 18,0 m para a Victrix Pro 55 1 I, 
incluindo o terminal.

O kit contém:
N° 1 - Adaptador Ø 80/125 (1)
N° 1 - Guarnição (2)
N° 1 - Remate (4)
N° 1 - Telha de alumínio (5)
N° 1 - Tampão fixo (6)
N° 1 - Terminal concêntrico asp./

descarga Ø 80/125 (7)
N° 1 - Tampão móvel (8)

L 
M

A
X m

áx. 45%
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O kit contém:
N° 1 - Terminal de descarga Ø 80 em aço 

(1)

O kit contém:
N° 1 -  Remate (1)
N° 1 - Terminal de 

descarga Ø 
80

1.16 INSTALAÇÃO COM TERMINAIS 
VERTICAIS Ø 80.

Configuração de tipo B com câmara aberta e 
tiragem forçada.

Kit vertical Ø 80 (material plástico para in-
teriores).
Montagem kit (Fig. 1-14): instalar o terminal Ø 
80 (2) no furo central da caleira até ao encosto, 
certificando-se de ter já inserido o remate (1), 
deste modo será obtida a estanquidade e a junção 
dos elementos que compõem o kit.

•	Comprimento	máximo	(L	MAX)	(Fig.	1-15).	O	
kit com esta configuração pode ser prolongado 
até uma medida máx. de 24,0 m para a Victrix 
Pro 35 1 I e de 30,0 m para a Victrix Pro 55 1 I, 
incluindo o terminal. 

Utilizando o terminal vertical Ø 80 para a 
descarga direta dos produtos da combustão, 
é necessário reduzir o terminal (ver cotas fig. 
1-16), também neste caso é necessário inserir o 
remate (1) de vedação encaixando-o na tampa 
da caldeira.

Kit vertical Ø 80 (em aço para exteriores).
Montagem kit (Fig. 1-17): instalar o terminal Ø 
80 (1) no furo central da caldeira até ao encaixe, 
deste modo será obtida a estanquidade e a junção 
dos elementos que compõem o kit.

O terminal Ø 80 em aço permite instalar a caldei-
ra no exterior efetuando a descarga diretamente, 
o terminal não pode ser reduzido e uma vez ins-
talado tem uma extensão de 630 mm (Fig. 1-18).

L 
M
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O kit contém:
N° 1 - Curva 90° Ø 80 (1)
N° 1 - Terminal de descarga Ø 80 (2)
N° 1 - Remate interno (3)
N° 1 - Remate externo (4)

1.17 INSTALAÇÃO COM TERMINAIS 
HORIZONTAIS Ø 80.

Configuração de tipo B com câmara aberta e 
tiragem forçada. 

Kit horizontal Ø 80 com descarga através da 
parede.
Montagem kit (Fig. 1-19): instalar a curva Ø 80 
(1) com lado macho (liso) no furo central da 
caldeira até ao encaixe. Conectar o tubo de des-
carga (2) com lado macho (liso) ao lado fêmea da 
curva (1) até o completo encaixe, certificando-se 
de ter já inserido o remate interno (3) e externo 
(4); deste modo será obtida a estanquidade e a 
junção dos elementos que compõem o kit.

Kit horizontal Ø 80 com descarga da con-
duta de evacuação de fumos. Montagem kit 
(Fig. 1-21): instalar a curva Ø 80 (1) com lado 
macho (liso) no furo central da caldeira até ao 
encaixe. Conectar o tubo de descarga (2) com 
o lado macho (liso) ao lado fêmea da curva (1) 
até o completo encaixe certificando-se de ter já 
inserido o remate interno (3); deste modo será 
obtida a estanquidade e a junção dos elementos 
que compõem o kit.

•	Comprimento	máximo	(L	MAX)	(Fig.	1-20	e	
22). O kit com esta configuração pode ser pro-
longado até uma medida máx. de 24,0 m para 
a Victrix Pro 35 1 I e de 30,0 m para a Victrix 
Pro 55 1 I, incluindo o terminal.

O kit contém:
N° 1 - Curva 90° Ø 80 (1)
N° 1 - Tubo de descarga Ø 80 (2)
N° 1 - Remate interno (3)

L MAX

L MAX

Inclinação mínima 1,5%
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1.22 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO 
SISTEMA A GÁS.

Para a colocação em serviço do sistema é neces-
sário referir-se à norma técnica em vigor. Esta 
divide os sistemas, ou seja, as operações para co-
locação em serviço, em três categorias: sistemas 
novos, sistemas modificados, sistemas reativados.
Em especial, para sistemas a gás de nova reali-
zação é necessário:
- abrir as portas e janelas;
- evitar trabalhar na presença de faíscas e chamas 

abertas;
- purgar o ar contido nas tubagens;
- verificar a estanquidade do sistema interno 

de acordo com as indicações fornecidas pelas 
normas técnicas em vigor (para o "teste de 
estanquidade" de sistemas abastecidos com 
geradores individuais ou em bateria de ca-
pacidade térmica nominal superior a 35 kW, 
referir-se às normas locais pertinentes.

1.23 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DA 
CALDEIRA (ACENDIMENTO).

Para a emissão da Declaração de Conformidade 
prevista pelas normas em vigor, é necessário 
tomar as seguintes providências para a colocação 
em serviço da caldeira (as operações referidas a 
seguir devem ser realizadas apenas por pessoal 
qualificado e apenas na presença dos encarrega-
dos das operações):
- verificar a estanquidade do sistema interno em 

função das indicações fornecidas pelas normas 
em vigor. Até pressões de funcionamento de 
40 mbar é possível utilizar a metodologia de 
teste prevista pelas normas técnicas em vigor 
também para sistemas abastecidos com apa-
relhos individuais (ou aparelhos em bateria) 
de capacidade térmica nominal superior a 
35 kW. Para pressões superiores, referir-se à 
legislação em vigor e/ou outros métodos de 
eficácia comprovada;

- verificar se o gás utilizado corresponde ao tipo 
de gás para o qual a caldeira foi predisposta;

- verificar se foram eliminadas todas as causas 
externas que podem provocar formações de 
bolsas de combustível;

- efetuar o acendimento da caldeira e controlar 
todo o processo;

- verificar se o número de rotações do ventilador 
é aquele indicado no manual (Par. 3.17);

- verificar o correto funcionamento e o tempo de 
resposta do dispositivo de segurança em casos 
de interrupção no fornecimento de gás;

- verificar o funcionamento do interruptor geral 
situado a montante da caldeira e na caldeira;

- verificar se o terminal concêntrico de aspira-
ção/descarga (se houver) está obstruído.

Não colocar a caldeira em serviço se um só destes 
controlos tiver resultado negativo.
N.B.:  somente no fim das operações de colocação 
em função por parte do instalador, o serviço de 
Assistência Técnica Autorizado Immergas pode 
efetuar gratuitamente a verificação inicial da cal-
deira (referido no item 2.1 do manual) necessária 
para a ativação da garantia convencional Immer-
gas. O certificado de inspeção inicial e garantia são 
fornecidos para o utilizador.

1.18 ENTUBAMENTO DE CHAMINÉS OU 
DE ABERTURAS TÉCNICAS.

O entubamento é uma operação mediante a qual, 
com a introdução de um ou mais tubos, realiza-
se um sistema para a evacuação dos produtos 
da combustão de um aparelho a gás constituído 
pela combinação de um tubo para o entubamen-
to com uma chaminé, conduta de evacuação 
dos fumos ou abertura técnica existente ou de 
nova construção (mesmo nos edifícios novos). 
Para o entubamento devem ser utilizados tubos 
declarados adequados pelo fabricante para essa 
finalidade, seguindo os modos de instalação 
e uso indicados pelo próprio fabricante, e as 
prescrições das normas em vigor.

Sistema para entubamento Immergas Ø 80 . 
O sistema de entubamento Ø 80 flexível "Série 
Verde" deve ser utilizado apenas com caldeiras 
de condensação Immergas.
Em todo o caso, as operações de entubamento 
devem respeitar as prescrições contidas na norma 
e na legislação técnica em vigor; em especial, no 
final dos trabalhos e em correspondência à co-
locação em serviço do sistema entubado, deverá 
ser preenchida a declaração de conformidade. 
Deverão também ser seguidas as indicações do 
projeto ou da relação técnica, nos casos previs-
tos pela norma e legislação técnica em vigor. O 
sistema ou os componentes do sistema têm uma 
vida técnica em conformidade com as normas 
em vigor, desde que:

- seja utilizado em condições atmosféricas e am-
bientais médias, como definidas pelas normas 
em vigor (em especial, as normas relativas a: 
ausência de fumos, poeiras ou gás que alterem 
as normais condições termofísicas ou químicas; 
subsistência de temperaturas dentro do inter-
valo padrão de variação diária, etc.).

- A instalação e a manutenção sejam efetuadas 
de acordo com as indicações fornecidas pelo 
fabricante e de acordo com as prescrições da 
norma em vigor.

- O máximo comprimento que pode ser per-
corrido pela secção vertical entubada Ø 80 
flexível é equivalente a 24,0 m para a Victrix 
Pro 35 1 I e a 30,0 m para a Victrix Pro 55 1 
I. Tal comprimento é obtido considerando o 
terminal completo de descarga, 1m de tubo Ø 
80 em descarga, as duas curvas a 90° Ø 80 em 
saída da caldeira para conectar-se ao sistema de 
entubamento e duas mudanças de direção do 
tubo flexível no interior da chaminé/abertura 
técnica.

1.19 DESCARGA DOS FUMOS COM 
CALDEIRA EM BATERIA.

As caldeiras instaladas em bateria compostas de 2 
a 5 geradores, podem ser agrupadas em uma única 
conduta de fumos, que possa convergir na conduta 
de evacuação de fumos. 
A Immergas fornece separadamente às caldeiras um 
sistema de descarga de fumos apropriado e original.

1.20 ENCHIMENTO DO SISTEMA.
Após ligar a caldeira, fazer o enchimento do sistema. 
O enchimento deve ser efetuado lentamente, de 
modo que as bolhas de ar contidas na água possam 
libertar-se e sair através dos sistemas de purga da 
caldeira e da instalação de aquecimento.
A caldeira incorporou duas válvulas de purga 
automáticas situadas no circulador e no módulo 
de condensação. Certificar-se de que a tampa 
esteja desapertada. Abrir as válvulas de purga dos 
radiadores. As válvulas de purga dos radiadores 
devem ser fechadas quando delas começa a sair 
apenas água. 

N.B.: durante estas operações, deixar a bomba de 
circulação funcionar em intervalos, atuando no 
interruptor geral situado no painel de comando. 
Efetuar a purga da bomba de circulação desaparafu-
sando a tampa dianteira e mantendo o motor ligado. 
Apertar novamente a tampa após esta operação.

Atenção: esta caldeira não está equipada com 
vaso de expansão no sistema. É obrigatório ins-
talar um vaso de expansão fechado, para garantir 
o correto funcionamento da caldeira. O vaso 
de expansão deve estar em conformidade com 
a diretiva europeia em vigor. As dimensões do 
vaso de expansão dependem dos dados relativos 
ao sistema de aquecimento; instalar um vaso cuja 
capacidade satisfaça os requisitos exigidos pelas 
normas em vigor (recolha "R").

1.21 ENCHIMENTO DO SIFÃO DE 
RECOLHA DE CONDENSAÇÃO.

Ao primeiro acendimento da caldeira é possível 
que saiam produtos da combustão pela descarga 
de condensação; verificar depois de alguns minu-
tos de funcionamento se os fumos da combustão 
pararam de sair pela descarga de condensação. 
Isto significa que o sifão se terá enchido de uma 
altura de condensação tal que não permite a 
passagem dos fumos.

B23
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1.25 KITS DISPONÍVEIS MEDIANTE 
SOLICITAÇÃO.

•	Kit	termorregulador	de	bateria	e	zonas.
•	Kit	de	suporte	para	a	fixação	do	termorregula-

dor na parede.
•	Kit	gestor	de	zona.
•	Kit	termóstato	ambiente	modulante.
•	Kit	sonda	externa.
•	Kit	sonda	de	ida	do	sistema.
•	Kit	sonda	funcionamento	sanitário	para	ebuli-

dor externo.
•	Kit	anticongelamento	com	resistência	-15	°C.
•	Kit	de	hastes	de	segurança	da	caldeira	indivi-

dual.
•	Kit	de	hastes	de	 segurança	das	 caldeiras	 em	

bateria.

Carga hidráulica disponível para a instalação.

Vazão (l/h)

Ca
rg

a 
hi

dr
áu

lic
a 

(k
Pa

)

Victrix Pro 35 - 55 1 I

1.24 BOMBA DE CIRCULAÇÃO.
As caldeiras da série “Victrix Pro 1 I” são 
fornecidas com circulador incorporado com 
regulador elétrico de velocidade com três po-
sições. A caldeira não funciona corretamente 
quando o mecanismo circulador trabalha na 
velocidade mínima (primeira posição). Para 
obter um funcionamento ideal da caldeira nas 
novas instalações é aconselhável deixar a bomba 
de circulação trabalhar na velocidade máxima. O 
circulador é dotado de condensador.

Eventual desbloqueio da bomba. Se o circulador 
estiver bloqueado após um longo período de 
inatividade, desapertar a tampa frontal e utilizar 
uma chave de fendas para mover o veio do motor. 
Efetuar esta operação com extrema cautela para 
não danificar nenhum componente.

Legenda:
 A = Altura manométrica disponível para o sistema na velocidade máxima
 B = Altura manométrica disponível para o sistema na segunda velocidade

•	Kit	válvula	de	três	vias	para	o	acoplamento	da	
Unidade ebulidor externa.

•	Kit	disjuntor	hidráulico	de	caldeira	individual.
•	Kit	coletores	hidráulicos	de	ligação	com	duas	

caldeiras em bateria.
•	Kit	coletor	hidráulico	de	caldeira	adicional	em	

bateria.
•	Kit	coletor	de	descarga	de	fumos	com	regula-

dores de vazão com duas caldeiras em bateria.
•	Kit	coletor	de	descarga	de	fumos	com	regulador	

de vazão com caldeira adicional em bateria
•	Kit	horizontal	concêntrico	Ø80/125.
•	Kit	vertical	concêntrico	Ø80/125.
•	Kit	horizontal	Ø	80	com	descarga	da	conduta	

de evacuação de fumos.
•	Kit	 terminal	 horizontal	Ø80	 com	descarga	

através da parede.
•	Kit	terminal	vertical	Ø80.
Todos os kits mencionados acima são fornecidos 
completos e juntamente ao manual de instruções 
para a correta instalação e utilização.
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1.26 COMPONENTES DA CALDEIRA.

Legenda:
 1 - Placa eletrónica
 2 - Válvula de gás
 3 - Bico de gás
 4 - Acoplamento com alojamento para venturi
 5 - Ventilador de ar
 6 - Sonda NTC de regulação de ida do sistema
 7 - Termóstato de segurança de sobreaquecimento
 8 - Vela de deteção
 9 - Tampa do coletor
 10 - Tampa do módulo de condensação
 11 - Acendedor
 12 - Vela de ignição
 13 - Sonda de fumos
 14 - Válvula de purga do ar módulo de condensação
 15 - Exaustor de fumos

 16 - Cavidades de extração (ar A) - (fumos F)
 17 - Termofusível de segurança do permutador
 18 - Válvula de purga do ar manual
 19 - Módulo de condensação
 20 - Termóstato segurança permutador (ao rearmamen-

to manual)
 21 - Queimador
 22 - Tubo aspiração de ar
 23 - Sonda NTC de regulação de retorno do sistema
 24 - Medidor de vazão do sistema
 25 - Válvula de purga do ar 
 26 - Circulador
 27 - Sifão de condensação
 28 - Coletor de ida
 29 - Válvula de segurança 4 bar
 30 - Torneira de gás
 31 - Funil de descarga
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1.27 ESQUEMA HIDRÁULICO COM OPCIONAL.

Legenda:
 1 - Gerador
 2 - Cavidade porta-termómetro
 3 - Pressóstato de segurança de mínima
 4 - Sonda para bolbo de válvula de corte de gás
 5 - Manómetro
 6 - Anel amortecedor
 7 - Torneira porta-manómetro
 8 - Termómetro
 9 - Termóstato rearmamento manual
 10 - Conexão para vaso de expansão
 11 - Pressóstato rearmamento manual
 12 - Válvula de interceção de combustível
 13 - Vaso de expansão
 14 - Válvula de três vias de ligação ao ebulidor
 15 - Coletor hidráulico/misturador
 16 - Filtro latão recolha de lodos

Atenção: os elementos sensíveis dos interrup-
tores térmicos automáticos de regulação e de 
bloqueio e do termómetro (não fornecidos 
de série com gerador) deverão ser colocados 
como descrito nas instruções da instalação em 
conformidade com as disposições da recolha 
"R". Caso os geradores não estejam instalados 
em bateria de acordo com as instruções e os kits 
originais Immergas os elementos sensíveis devem 
ser instalados na tubagem de ida ao sistema de 
aquecimento, mergulhados na corrente de água 

a não mais de 0,5 metro da saída do gerador.
As caldeiras devem ser instaladas nas configu-
rações e com os seus kits de bateria e segurança 
originais Immergas. A Immergas S.p.a. declina 
qualquer responsabilidade caso o instalador não 
utilize os dispositivos e os kits originais Immergas 
ou os utilize de modo impróprio.
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1.28 EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO DE CALDEIRA INDIVIDUAL.
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2 INSTRUÇÕES DE USO E 
MANUTENÇÃO

2.1 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Cuidado: para preservar a integridade da cal-
deira e manter inalteradas no decorrer do tempo 
as características de segurança, rendimento e 
fiabilidade que são próprias da caldeira, é ne-
cessário fazer uma manutenção com frequência 
mínima anual, de acordo com as indicações do 
ponto “controlo e manutenção anual do apare-
lho”. A manutenção anual é indispensável para 
não perder o direito à garantia convencional 
da Immergas. No que se refere às operações de 
limpeza e manutenção, é recomendável que o 
utilizador estipule sempre contratos anuais com 
o Serviço Autorizado de Assistência Immergas 
mais próximo.

2.2 AREJAMENTO E VENTILAÇÃO DOS 
LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Consultar o capítulo "Arejamento e ventilação 
dos locais de instalação" do presente manual e 
fazer sempre, de qualquer modo, referência às 
prescrições das normas e de todas as leis em 
vigor.

2.3 ADVERTÊNCIAS GERAIS.
A caldeira não deve ser utilizada por crianças e 
pessoas inexperientes.
Como boa prática de segurança, certificar-se 
de que o terminal concêntrico de aspiração-ar/
descarga-fumos (se houver) não esteja, ainda que 
temporariamente, obstruído.
Para desativar a caldeira temporariamente é 
necessário:
a) efetuar o esvaziamento do sistema de forneci-

mento de água, quando não é previsto o uso 
de produtos anticongelamento;

b) efetuar a interrupção da alimentação elétrica, 
de água e de gás.

N.B.: em caso de intervenções de manutenção da 
caldeira que impliquem o fechamento de uma ou 
de ambas as torneiras de interceção do sistema, 
a caldeira deve estar desligada.
No caso de obras ou manutenções de estruturas 
situadas em proximidade dos tubos ou disposi-
tivos para descarga dos fumos e relativos acessó-
rios, desligar o aparelho e entrar em contacto com 
pessoal técnico qualificado após a conclusão dos 
trabalhos para uma verificação do bom estado e 
eficiência dos tubos e de todos os dispositivos.
Não limpar o aparelho e seus componentes com 
produtos e substâncias facilmente inflamáveis.
Não armazenar ou deixar recipientes e subs-
tâncias inflamáveis no local de instalação do 
aparelho.

•	Atenção: a utilização de um componente 
qualquer que utilize energia elétrica implica o 
cumprimento de algumas regras fundamentais, 
descritas a seguir:

 - não tocar o aparelho com partes do corpo 
molhadas e nem se estiver descalço;

 - não puxar os cabos elétricos;
 - o cabo de alimentação do aparelho nunca 

deve ser substituído pelo utilizador;
 - caso o cabo esteja danificado, desligar o apa-

relho e entrar em contacto exclusivamente 
com pessoal técnico competente e qualificado 
para a substituição;

 - se o aparelho não for utilizado por um de-
terminado período, desligar o interruptor de 
alimentação elétrica.
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2.4 PAINEL DE COMANDOS.

Legenda:
 1 - Interruptor geral
 2 - Botões de regulação de temperatura de aquecimento
 3 - Porta de correr
 4 - Botões de regulação de temperatura da água quente sanitária (opcional)
 5 - Manómetro da caldeira
 6 - Botão de modalidade verão / inverno (A)
 7 - Botão de reset, info, confirmação de parâmetros (B)
 8 - Botão multifunção: histórico de anomalias, exclusão do funcionamento 

sanitário (C)
 9 - Ecrã multifunção
 10 - Funcionamento com fase de aquecimento ativa
 11 - Indicador de temperaturas, info caldeira e códigos de erro
 12 - Não utilizado
 13 - Exibição dos parâmetros e info da caldeira
 14 - Não utilizado
 15 - Não utilizado
 16 - Regulação de parâmetros em curso
 17 - Caldeira em stand-by
 18 - Sonda externa ligada (opcional)
 19 - unidade de medida
 20 - Funcionamento fase de produção de água quente sanitária ativa (opcional)
 21 - Exclusão funcionamento sanitário
 22 - Símbolo presença da chama
 23 - Presença de anomalia suscetível a reset 
 24 - Circulador em funcionamento
 25 - Modalidade verão

2.5 UTILIZAÇÃO DA CALDEIRA.
Antes do acendimento, verificar se o sistema 
está cheio de água, controlando que o ponteiro 
do manómetro (5) indique um valor em base 
ao qual o sistema foi projetado e calculado e, de 
qualquer forma, não inferior a 0,5 bar.
- Abrir a torneira de gás a montante da caldeira.
- Rodar o interruptor geral; a este ponto a cal-

deira efetua um autodiagnóstico e coloca-se no 
estado anterior ao desligamento.

•	Botão	modalidade	de	 funcionamento	 “A”	
( ): depois de acesa a caldeira premin-
do repetidamente o botão (A) modifica-se a 
modalidade de funcionamento e alternati-
vamente passa-se do funcionamento verão (

) (somente aquecimento de água quente 
sanitária) para a modalidade inverno (aqueci-
mento ambiente e água quente sanitária).Com 
caldeira acesa e não em funcionamento, o ecrã 
mostra a temperatura lida pela sonda de ida.

N.B.: a função aquecimento água quente sani-
tária é ativa apenas em presença do relativo kit 
opcional (reconhecimento automático sonda 
boiler). 

2-2

Em caso de solicitação a caldeira acende-se e são 
exibidos os relativos símbolos, com a indicação 
da temperatura lida pela sonda de ida.

2-3
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•	Verão ( ): nesta modalidade a caldeira 
funciona somente para o aquecimento da água 
quente sanitária. 

 Com uma única pressão dos botões + ou - (4 
fig. 2-1) é possível ver a temperatura defini-
da, pressionando-os novamente é possível 
modificá-la de acordo com as necessidades. 
Para memorizar o novo valor é necessário 
pressionar o botão "B". Durante a regulação o 
valor de temperatura pisca, se se esperar um 
certo tempo sem memorizar o valor a caldeira 
sai da modalidade de configuração mantendo 
o precedente parâmetro definido.

•	Inverno: com esta definição a caldeira funciona 
para a produção de água quente sanitária e para 
o aquecimento do ambiente. 

  Com uma única pressão dos botões + ou - (2 
fig. 2-1) é possível ver a temperatura defini-
da, pressionando-os novamente é possível 
modificá-la de acordo com as necessidades. 
Para memorizar o novo valor é necessário 
pressionar o botão "B". Durante a regulação o 
valor de temperatura pisca, se se esperar um 
certo tempo sem memorizar o valor a caldeira 
sai da modalidade de configuração mantendo 
o precedente parâmetro definido.

2-4

2-5

•	Modalidade	 stand-by	 ( ): pressionando 
simultaneamente e mantendo pressionados os 
botões “A” e “C” é possível colocar a caldeira 
em stand-by. 

 Nesta modalidade a caldeira é considerada ali-
mentada mas não ativa, neste caso é garantida 
a função anticongelamento do aparelho. Para 
voltar a acendê-la basta pressionar o botão "B".

•	Exclusão	 funcionamento	 sanitário	 ( ): 
com a caldeira preparada para o aquecimento 
da água sanitária, pressionando momenta-
neamente o botão "C" é possível excluir o 
funcionamento da modalidade de aquecimento 
da água quente sanitária. Para restabelecer o 
aquecimento da água quente sanitária, pres-

2-6

2-7

sionar novamente o botão "C".
•	Histórico	anomalias: pressionando e manten-

do pressionado o botão "C" é possível aceder o 
histórico das últimas 8 anomalias que ocorre-
ram na caldeira (lista de H i 0 a H i 7, onde H 
i 0 é a anomalia mais recente). Após entrar no 
menu, o ecrã exibirá sequencialmente o núme-
ro “bu 0”, o número da anomalia e o código da 
anomalia.

 Para percorrer a lista, pressionar os botões + 
e - (ref. 2 fig. 2-1).

 Para sair do menu, pressionar e manter pres-
sionado novamente o botão “C”.

 Atenção: as anomalias codificadas com um 
código numérico superior a “90” não são me-
morizadas no histórico anomalias.

 - Anomalias caldeira Slave (instalação em se-
quência simples). As anomalias relativas à cal-
deira Slave são visualizadas na caldeira Master; 
após ter entrado no menu premir os botões + 
e - (ref. 9 fig. 2-1) para passar alternativamente 
da caldeira Master “bu 0” à caldeira Slave “bu 
1”.

2-8
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2.6 SINALIZAÇÕES DE FALHAS E 
ANOMALIAS.

A caldeira sinaliza uma eventual anomalia atra-
vés do piscar do ecrã e do aparecimento de um 
código. Existem diferentes tipos de códigos que 
podem ser divididos de acordo com a seguinte 
codificação:
- “0Axx” para as anomalias suscetíveis a reset 

(fig. 2-9). (Antes que tenha efeito o reset da 
anomalia, esperar que a caldeira termine a 
função de pós ventilação; essa função tem uma 
duração de cerca 60 segundos).

- “0Exx” e “FExx” para as anomalias não susce-
tíveis a reset.

O sufixo “xx” corresponde ao código de erro 
descrito nas seguintes tabelas.

Código 
de Erro Anomalia sinalizada Causa Estado da caldeira / Solução

0A1 Bloqueio após falha du-
rante o acendimento

A caldeira no caso de solicitação de aquecimento do ambiente ou produção 
de água quente sanitária não se acende dentro do tempo preestabelecido. 
No primeiro acendimento ou após não utilização prolongada do aparelho 
pode ser necessário intervir para eliminar o bloqueio.

Pressionar o botão de Reset (1)

0A2 Bloqueio chama parasita Verifica-se em fase de acendimento em caso de dispersão no circuito de deteção 
ou anomalia no controlo da chama. Pressionar o botão de Reset (1)

0A3 Bloqueio sobreaqueci-
mento

Durante o normal funcionamento do sistema, se por causa de uma anomalia 
ocorrer um aquecimento interno excessivo, a caldeira será bloqueada. Pressionar o botão de Reset (1)

0A5 Anomalia sinal de 
ventilador Ocorre quando a velocidade do ventilador não está correta. Pressionar o botão de Reset (1)

0A7 Anomalia de temperatu-
ra dos fumos

Em caso de mau funcionamento da caldeira é detetada uma temperatura 
demasiado alta no circuito de fumos e a caldeira desliga-se. Pressionar o botão de Reset (1)

0A8 Anomalia circuito de 
chama

Durante a fase de acendimento, se for detetada uma anomalia no circuito 
eletrónico de controle de chama, a caldeira desliga-se. Pressionar o botão de Reset (1)

0A9 Anomalia no circuito 
elétrico da válvula de gás A placa deteta uma anomalia no circuito de válvula de gás Pressionar o botão de Reset (1)

0A15

Deteção da temperatura 
da sonda NTC de ida e 
retorno não correta (em 
stand-by)

Com a caldeira em stand-by a placa deteta uma diferença anómala entre a 
temperatura da sonda NTC de ida e retorno. O erro pode ser causado por um 
mau funcionamento de uma das duas sondas

Pressionar o botão de Reset (1)

0A16 Mau contacto térmico da 
sonda NTC de ida

Durante o funcionamento da caldeira a placa não deteta uma modificação 
da temperatura da sonda NTC de ida. O erro pode ser causado por um 
mau contacto térmico da sonda ou então do sistema com inércia térmica 
demasiado elevada.

Pressionar o botão de Reset (1)

0A17 Mau contacto térmico 
sonda NTC retorno

Durante o funcionamento da caldeira, a placa não deteta uma mudança da 
temperatura da sonda NTC de retorno. O erro pode ser causado por um 
mau contato térmico da sonda ou então do sistema com inércia térmica 
demasiado elevada.

Pressionar o botão de Reset (1)

0A18
Deteção da temperatura 
da sonda NTC de ida e 
retorno não correta

Se a placa detetar uma imprevista e elevada diminuição da temperatura em 
uma das duas sondas NTC (ida e retorno) vai sinalizar a anomalia. A causa 
pode ser o mau funcionamento de uma das duas sondas

Pressionar o botão de Reset (1)

0A21 Erro da placa ele-
trónica Foi detetado um erro na placa eletrónica e a caldeira não arranca Pressionar o botão de Reset (1)

0A30 Sonda NTC de ida em 
curto-circuito A placa deteta um curto-circuito na sonda NTC de ida. Pressionar o botão de Reset (1)

0A31
Sonda NTC de ida fora 
da faixa de funciona-
mento

A placa deteta um contacto aberto na sonda NTC de ida. Pressionar o botão de Reset (1)

0A37 Vazão do sistema insu-
ficiente

Se por um determinado período a vazão do sistema for insuficiente, a caldeira 
deteta a anomalia.

Verificar o fluxómetro, verificar o sistema. 
Pressionar o botão de Reset (1)

0A43 Sonda NTC de retorno 
em curto-circuito A placa deteta um curto-circuito na sonda NTC de retorno. Pressionar o botão de Reset (1)

0A44
Sonda NTC de retorno 
fora da faixa de funcio-
namento

A placa deteta um contacto aberto na sonda NTC de retorno. Pressionar o botão de Reset (1)

0A80 Erro de ligação sonda 
NTC de ida e retorno

Em caso de conexão elétrica invertida entre as duas sondas NTC a placa 
deteta a anomalia (é necessário esperar 3 minutos para a verificação do erro). Pressionar o botão de Reset (1)

(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica Immergas)

Sequência simples: em caso de sequência 
simples as anomalias serão visualizadas normal-
mente na caldeira master, sem o sufixo “0” na 
caldeira Slave e as anomalias da caldeira slave são 
visualizadas na caldeira master com o sufixo “1”.

Exemplo: anomalia “0A1”

Anomalia na caldeira Master = 0A1

Anomalia na caldeira Slave = A1

Anomalia na caldeira Slave visualizada no visor 
caldeira Master = 1A1
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Código 
de Erro Anomalia sinalizada Causa Estado da caldeira / Solução

0E2 Bloqueio chama 
parasita

Ocorre em fase de acendimento em caso de dispersão no circuito de 
deteção ou anomalia no controle da chama. (2) (1)

0E13 N° máximo de resets Número de resets disponíveis já realizados.

Atenção: é possível fazer reset à anomalia até 
5 vezes seguidas no intervalo de 15 minutos. 
(1) Desligando e acendendo novamente o 
aparelho é possível readquirir 5 tentativas.

0E25 Erro na placa ele-
trónica Foi detetado um erro na placa eletrónica e a caldeira não arranca (2) (1)

0E32
Sonda NTC funciona-
mento sanitário em 
curto-circuito

A placa deteta um curto-circuito na sonda NTC funcionamento sa-
nitário. (2) (1)

0E33

Sonda NTC funciona-
mento sanitário fora 
da faixa de funciona-
mento

A placa deteta um contacto aberto na sonda NTC funcionamento 
sanitário. (2) (1)

0E34 Baixa tensão de ali-
mentação

Verifica-se quando a tensão de alimentação é inferior aos limites míni-
mos permitidos para o correto funcionamento da caldeira. (2) (1)

0E37 Pressão ou vazão do 
sistema insuficiente

Caso a pressão ou a vazão do sistema sejam insuficientes a caldeira 
desliga-se. Caso a vazão do sistema seja insuficiente a caldeira desliga-se.

Verificar no manómetro da caldeira que 
a pressão do sistema esteja compreendida 
entre 1÷1,2 bar e eventualmente restabe-
lecer a correta pressão.
Verificar se a vazão da caldeira éa correta 
para o circuito presente. (2) (1)

0E45 Sonda NTC de fumos 
em curto-circuito A placa deteta um curto-circuito na sonda NTC de fumos. (2) (1)

0E46
Sonda NTC de fumos 
fora da faixa de funcio-
namento

A placa deteta um contacto aberto na sonda NTC de fumos. (2) (1)

0E81

Deteção da tempera-
tura da sonda NTC 
de ida e retorno não 
correta	(em	stand-by)

Com a caldeira em stand-by a placa deteta uma diferença anómala entre 
a temperatura da sonda NTC de ida e retorno. O erro pode ser causado 
por um mau funcionamento de uma das duas sondas

(2) (1)

0E98 Anomalia comunica-
ção sequência simples Verifica-se em caso de queda de comunicação entre as placas visor

Verificar a ligação elétrica do bus.
Efetuar a Auto deteção.
Verificar a correspondência do software.
(2) (1)

0E99 Anomalia comunica-
ção interna

Foi detetado um erro de comunicação entre a placa do ecrã e a placa 
eletrónica da caldeira. Em caso de sequência simples mesmo em caso 
de erro de comunicação entre placas visor.

Verificar fiação caldeira.
Verificar ligação elétrica do bus.
Em caso de instalação em sequência 
simples efetuar a Auto deteção.
(2) (1)

(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica Immergas)
(2) Quando as condições normais de funcionamento são restabelecidas, a caldeira arranca novamente sem a necessidade de efetuar um reset.

Código 
de Erro Anomalia sinalizada Causa Estado da caldeira / Solução

FE94 Anomalia placa do 
ecrã Foi detetado um erro na placa eletrónica do ecrã. (2) (1)

FE95 Sonda ida comum em A placa deteta um valor incorreto na sonda NTC de ida comum, ou 
parâmetro “P38” não configurado corretamente. (2) (1)

FE96 Anomalia na sonda 
externa Foi detetada uma anomalia na sonda externa. Verificar a configuração da caldeira, 

verificar a sonda externa (2) (1)

FE97 Erro de configuração

Erro de configuração na placa eletrónica.

É possível ocorrer também em caso de substituição da placa eletrónica.

Pode-se verificar também em caso de substituição das placas eletrónicas 
com um modelo não correto.

Verificar os parâmetros de configuração.
Efetuar a Auto deteção.
(2) (1)

(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica Immergas)
(2) Quando as condições normais de funcionamento são restabelecidas, a caldeira arranca novamente sem a necessidade de efetuar um reset.
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2.8 DESLIGAMENTO DA CALDEIRA. 
Desinserir o interruptor geral (1) colocando-o na 
posição "0" e fechar a torneira de gás a montante 
do aparelho.
Não deixar a caldeira desnecessariamente co-
nectada no caso de não utilização por longos 
períodos de tempo.

2.9 RESTABELECIMENTO DA PRESSÃO 
DO SISTEMA DE AQUECIMENTO.

Verificar periodicamente a pressão da água da 
instalação.
O ponteiro do manómetro da caldeira deve 
indicar um valor não inferior a 0,5 bar.
Quando a pressão é inferior a 0,5 bar (com o sis-
tema frio) é necessário restabelecer a quantidade 
de água no interior do sistema.

N.B.: fechar a torneira após a operação.
Quando a pressão atinge valores próximos a 4 
bar existe o risco de intervenção da válvula de 
segurança.
Nesse caso, retirar a água através de uma válvula 
de purga do ar de um radiador até colocar a 
pressão em 1 bar ou solicitar a intervenção de 
pessoal qualificado profissionalmente.
Se as perdas de pressão ocorrerem com frequên-
cia, solicite a intervenção de pessoal técnico 
competente e qualificado pois a eventual perda na 
instalação deve ser detetada e eliminada.

Se as perdas de pressão ocorrerem com frequên-
cia, pedir a intervenção de pessoal profissio-
nalmente qualificado pois a eventual perda no 
sistema deve ser eliminada.

2.10 ESVAZIAMENTO DO SISTEMA.
Para realizar a operação de esvaziamento da 
caldeira, atuar na respetiva conexão de descarga 
do sistema.
Verificar se a torneira de enchimento do sistema 
está fechada antes de efetuar esta operação.
2.11 PROTEÇÃO ANTICONGELAMENTO. 
A caldeira é fornecida com uma função anti-
congelamento que coloca em funcionamento 
a bomba e o queimador quando a temperatura 
da água do sistema dentro da caldeira é inferior 
a 5°C. A função anticongelamento é garantida 
quando o aparelho está a funcionar perfeitamente 
em todas as suas partes, não está em estado 
de “bloqueio” e está alimentado eletricamente 
com o interruptor geral posicionado no "ON". 
Para evitar que o sistema funcione no caso de 
uma ausência prolongada, é necessário esvaziar 
completamente o sistema ou adicionar subs-
tâncias anticongelamento à água do sistema 
de aquecimento. Caso seja necessário esvaziar 
frequentemente o sistema, é indispensável que o 
enchimento seja efetuado com água devidamente 
tratada para evitar depósitos de calcário devidos 
à dureza da água utilizada.

2.12 LIMPEZA DO REVESTIMENTO.
Para limpar o revestimento da caldeira utilizar 
panos húmidos e sabão neutro. Não utilizar 
detergentes abrasivos ou sabão em pó.

2.13 DESATIVAÇÃO DEFINITIVA.
Em caso de desativação definitiva da caldeira 
um técnico competente e qualificado deve 
efetuar as respetivas operações e verificar se as 
alimentações elétrica, hídrica e de combustível 
estão desinseridas.

Menu info
Item menu Descrição Unidade de medida

P01 Corrente de chama μA
P02 Temperatura lida pela sonda NTC de ida °C / °F
P03 Temperatura lida pela sonda NTC de retorno °C / °F
P04 Temperatura lida pela sonda NTC funcionamento sanitário (se houver) °C / °F
P05 Vazão de água do sistema l/minuto
P06 Potência de funcionamento %
P07 Velocidade de ventoinha solicitada pelo sistema RPM / 50
P08 Velocidade da ventoinha atual RPM / 50
P09 Temperatura lida pela sonda NTC fumos °C / °F
P10 Número de queimadores acesos em sequência simples °C / °F
P11 Temperatura lida pela sonda externa (se houver) °C / °F
P12 Não utilizado -
P13 Temperatura de ida solicitada pelo sistema em aquecimento °C / °F
P14 Temperatura de ida solicitada pelo sistema para funcionamento sanitário °C / °F
P15 Não utilizado -
P16 Número de queimadores acesos em sequência simples n.
P17 Número de visores ligados n.

2.7 MENU DE INFO.
Pressionando e mantendo pressionado o botão 
"B" é possível aceder ao menu info dentro do qual 
estão presentes as várias informações relativas ao 
funcionamento da caldeira.

Após entrar no menu é exibido momentanea-
mente o nº do parâmetro e depois o seu valor.

Para percorrer os vários parâmetros, pressionar 
os botões + e - (ref. 2 fig. 2-1).

Para sair do menu, pressionar e manter pressio-
nado novamente o botão “B”.

Durante a exibição do valor do parâmetro é pos-
sível rever temporariamente o respetivo código 
pressionando momentaneamente o botão "A". 
Na seguinte tabela são listados os parâmetros 
que podem ser vistos.

2-10
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3 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO 
DA CALDEIRA (VERIFICA-
ÇÃO INICIAL)

Para a preparação da caldeira é necessário:

- verificar a existência da declaração de confor-
midade da instalação;

- verificar se o gás utilizado corresponde ao tipo 
de gás para o qual a calderia foi predisposta;

- verificar a ligação a uma rede 230 V - 50 Hz, o 
respeito da polaridade L-N e a correta ligação 
à terra;

- acender caldeira e controlar todo o processo;
- verificar o CO2 nos fumos com a capacidade 

máxima e mínima;

- verificar que o número de rotações do ventila-
dor seja aquele indicado no manual (Par. 3.17);

- verificar o correto funcionamento e o tempo de 
resposta do dispositivo de segurança em casos 
de interrupção no fornecimento de gás;

- verificar o funcionamento do interruptor geral 
situado a montante da caldeira e na caldeira;

- verificar a tiragem existente durante o nor-
mal funcionamento do aparelho através, 
por exemplo, de um deprimómetro situado 
imediatamente após a saída dos produtos da 
combustão do aparelho;

- verificar se no local não há refluxo de produtos 
da combustão, mesmo durante o funcionamen-
to de eventuais eletroventiladores;

- certificar-se de que os terminais de aspiração 
e/ou descarga não estejam obstruídos;

- verificar a intervenção dos órgãos de regulação;
- lacrar os dispositivos de regulação do fluxo de 

gás (caso as regulações sejam alteradas);
- verificar a estanquidade dos circuitos hidráu-

licos;
- verificar a ventilação e/ou arejamento do local 

de instalação, quando necessário.
Se forem observadas anomalias durante qualquer 
um dos controlos relacionados à segurança, o sis-
tema não deverá ser colocado em funcionamento.

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO

Legenda:
 1 - Descarga funil à vista
 2 - Torneira de esvaziamento da caldeira
 3 - Válvula de segurança 4 bar
 4 - Coletor de ida
 5 - Sifão de recolha de condensados
 6 - Válvula de gás
 7 - Bico de gás
 8 - Ventilador de ar
 9 - Tampa do coletor
 10 - Vela de acendimento
 11 - Tampa do módulo de condensação
 12 - Módulo de condensação
 13 - Sonda de fumos
 14 - Válvula de purga do ar módulo de 

condensação
 15 - Termofusível
 16 - Cavidade do analisador de ar
 17 - Cavidade do analisador de fumos
 18 - Sinal positivo venturi (P1)
 19 - Exaustor de fumos
 20 - Termóstato segurança permutador (ao 

rearmamento manual)
 21 - Termóstato de segurança de sobreaque-

cimento
 22 - Sonda de regulação de retorno do 

sistema
 23 - Sonda de regulação de ida do sistema
 24 - Vela de deteção
 25 - Medidor de vazão do sistema
 26 - Queimador
 27 - Tubo aspiração de ar
 28 - Acoplamento com alojamento para 

venturi
 29 - Válvula de purga do ar automática
 30 - Circulador da caldeira

 M - Ida do sistema
 SC - Descarga de condensados
 G - Alimentação a gás
 R - Retorno do sistema
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A ponte X40 deve eliminada caso se ligue o Ter-
móstato de ambiente ou o o regulador em cascata 
também deve ser eliminado em caso de ligação 

3.2 ESQUEMA ELÉTRICO
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“bus” ou de uso da entrada 0 ÷ 10 V.
No lugar de “B2” pode-se utilizar um termóstato 
(definir P29 = 17).

 E
4 

- 
Te

rm
ós

ta
to

 d
e s

eg
ur

an
ça

 E
5 

- 
Te

rm
ós

ta
to

 se
gu

ra
nç

a 
pe

rm
ut

ad
or

 (a
o 

re
ar

m
am

en
to

 m
an

ua
l)

 E1
3 

- 
Te

rm
of

us
ív

el 
de

 se
gu

ra
nç

a
 G

2 
- 

Ac
en

de
do

r
 M

1 
- 

Ci
rc

ul
ad

or
 d

a 
ca

ld
ei

ra
 M

20
 - 

Ve
nt

ila
do

r
 M

30
 - 

Vá
lv

ul
a 

de
 tr

ês
 v

ia
s (

op
cio

na
l) 

 S
1 

- 
In

te
rr

up
to

r g
er

al

 S2
0 

- 
Te

rm
ós

ta
to

 a
m

bi
en

te
 O

N
/O

FF
 (o

pc
io

na
l)

 X4
0 

- 
Po

nt
e t

er
m

ós
ta

to
 a

m
bi

en
te

 Y
1 

- 
Vá

lv
ul

a 
de

 gá
s

 
1 

- 
Ba

ix
a 

te
ns

ão
 

2 
- 

En
tra

da
 A

na
ló

gi
ca

 0
 - 

10
 V

.
 

3 
- 

Re
se

t e
xt

er
no

 
4 

- 
Al

ar
m

e c
on

ta
ct

o 
liv

re
 M

AX
. 1

 A
 2

30
 V

ac
 

5 
- 

So
nd

a 
ex

te
rn

a
 

6 
- 

Re
lé 

ex
te

rn
o 

(o
pc

io
na

l)
 

7 
- 

Bo
bi

na
 2

30
 V

ac
 M

AX
. 0

,1
 A

Le
ge

nd
a 

de
 co

re
s:

 
BK

 -
 

Pr
et

o
 

BL
 -

 
A

zu
l

 
BR

 -
 

Ca
sta

nh
o

 
G

 -
 

Ve
rd

e
 

G
Y 

- 
Ci

nz
en

to
 G

/Y
 -

 
Am

ar
elo

-V
er

de
 

O
R 

- 
La

ra
nj

a
 

P 
- 

Vi
ol

et
a

 
PK

 -
 

Ro
sa

 
R 

- 
Ve

rm
elh

o
 

W
 -

 
Br

an
co

 
Y 

- 
Am

ar
elo

 W
/B

K
 - 

Br
an

co
 / 

Pr
et

o

A placa eletrónica, por motivos de segurança, 
prevê um fusível que não pode ser restabelecido 
em série à alimentação elétrica da válvula de gás.
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3.3 ESQUEMA ELÉTRICO CALDEIRA COM CIRCULADOR SANITÁRIO E SONDA BOILER.

3.4 ESQUEMA ELÉTRICO CALDEIRA COM SONDA DE IDA INSTALAÇÃO COMUM E 3 VIAS.

3.5 ESQUEMA ELÉTRICO CALDEIRAS EM SEQUÊNCIA COM CIRCULADOR SANITÁRIO E SONDA UNIDADE BOILER.

Legenda:
 B1 - Sonda ida sistema (NTC)
 B2 - Sonda  sanitário (NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador aquecimento sistema
 M3 - Circulador sanitário

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diâmetro cabos de ligação 3 ÷ 7 mm
Secção cabos 0,5 ÷ 1,5 mmq

Saída “IT” - “IK” = 230 Vac Max 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpo Max 
230 Vac 1 A

Legenda:
 B1 - Sonda ida sistema (NTC)
 B2 - Sonda sanitário (NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador aquecimento sistema
 M30 - Válvula de três vias

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diâmetro cabos de ligação 3 ÷ 7 mm
Secção cabos 0,5 ÷ 1,5 mmq

Saída “IT” - “IK” = 230 Vac Max 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpo Max 
230 Vac 1 A

Legenda:
 B1 - Sonda ida sistema (NTC)
 B2 - Sonda sanitário (NTC)
 B4 - Sonda externa
 M2 - Circulador aquecimento sistema
 M3 - Circulador sanitário

Nota (Bus de ligação):
Diâmetro cabos de ligação 3 ÷ 7 mm
Secção cabos 0,5 ÷ 1,5 mmq
Comprimento máximo 3 m

Saída “IT” - “IK” = 230 Vac Max 1 A
Entrada “C” - “D” = Contacto limpo Max 
230 Vac 1 A

Nota (sonda B1, B2, B4):
Diâmetro cabos de ligação 3 ÷ 7 mm
Secção cabos 0,5 ÷ 1,5 mmq
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teria da obstrução do sifão. Verificar, usando 
a tampa da descarga de condensação, se não 
existem resíduos de material a obstruir a pas-
sagem da condensação.

- Ruídos causados pela presença de ar dentro 
do sistema. Verificar a abertura da ponta da 
válvula específica de purga do ar (fig. 1-25 
Ref. 23). Verificar se o enchimento e a purga 
de ar do sistema foram feitos de acordo com as 
indicações.

- Ruídos causados pela presença de ar no interior 
do módulo de condensação. Utilizar a válvula 
de purga de ar manual (Fig. 1-25 Ref. 13) para 
eliminar o ar eventualmente presente no inte-
rior do módulo de condensação. Após realizar 
a operação, voltar a fechar a válvula de purga 
de ar manual.

- Não é produzida água quente sanitária. A cal-
deira tem uma função que reconhece automa-
ticamente quando está presente a sonda funcio-
namento sanitário opcional e, em caso de mau 
funcionamento da sonda NTC funcionamento 
sanitário, é sinalizada a anomalia. Se durante 
esse mau funcionamento faltar a alimentação 
elétrica ou se a caldeira for desligada e acendida 
novamente, deixará de ser possível detetar este 
mau funcionamento que, de qualquer modo, 
permanece visível no histórico das anomalias 
dos erros.

Se for detetado um  ΔT > 35 °C a caldeira reduz 
a potência para não superar este valor, o fun-
cionamento neste estado é assinalado com a in-
termitência do símbolo de temperatura de ida.

3.7 PROGRAMAÇÃO DA PLACA 
ELETRÓNICA DA CALDEIRA.

A caldeira é predisposta para a programação de 
alguns parâmetros de funcionamento. Alterando 
estes parâmetros, como descrito a seguir, é possí-
vel adaptar a caldeira de acordo com as próprias 
exigências de uso.

- Aceder à programação pressionando e man-
tendo pressionados os botões “B” e “C”.

3-3

3.6 EVENTUAIS INCONVENIENTES E 
RESPETIVAS CAUSAS

N.B.: as intervenções de manutenção devem 
ser realizadas por uma empresa habilitada 
(por exemplo, o Serviço de Assistência Técnica 
Immergas).
- Cheiro de gás. É devido a fugas nas tubagens 

do circuito de gás. É necessário verificar a 
estanquidade do circuito de fornecimento do 
gás.

- Repetidos bloqueios de acendimento. Ausência 
de gás, verificar a presença de pressão na rede 
e que a válvula de abastecimento de gás esteja 
aberta. Regulação da válvula de gás incorreta, 
verificar a correta calibração da válvula de gás.

- Combustão irregular ou fenómenos de ruído. 
Pode ser causado por: queimador sujo, parâ-
metros de combustão incorretos, terminal 
de aspiração-descarga não instalado correta-
mente. Realizar a limpeza dos componentes 
indicados acima, verificar a correta instalação 
do terminal, verificar a correta calibragem da 
válvula de gás (calibragem Off-Set) e a correta 
percentagem de CO2 nos fumos.

- Frequentes intervenções do termostato de 
segurança de sobreaquecimento, sonda de ida 
ou sonda de retorno. Pode depender da falta 
de água na caldeira, da falta de circulação da 
água no sistema ou do circulador bloqueado. 
Certifique-se através do manómetro que a 
pressão da instalação esteja dentro dos valores 
estabelecidos. Verificar se as válvulas dos ra-
diadores não estão fechadas e se o circulador 
funciona regularmente.

Mais:
 Verificar que não houve intervenção do 

termóstato de segurança permutador, e no 
caso verificar a integridade do módulo, do 
painel fibra cerâmica, substituir a guarnição 
de estanquidade tampa coletor e restabelecer o 
termóstato premindo o botão que se encontra 
sobre o mesmo.

 Além disso, verificar a integridade do ter-
mofusível, em caso de intervenção da qual é 
necessário verificar a integridade do módulo 
e do circuito de fumos.

- Sifão obstruído. Pode ser causado por depósitos 
de sujidade ou produtos da combustão no seu 
interior. Verificar, usando a tampa da descarga 
de condensação, se não existem resíduos de 
material a obstruir a passagem da condensação.

- Permutador obstruído. Pode ser uma conba-

- Percorrer os parâmetros pressionado os botões 
+ e - de regulação de aquecimento, 

- Modificar o parâmetro pressionando os botões 
+ e - de regulação do funcionamento sanitário.

- Memorizar os parâmetros passando a outro 
parâmetro ou então pressionando o botão “B”.  

- Sair da modalidade de programação pressio-
nando e mantendo pressionados os botões “B” 
e “C”, ou aguardar aprox. 2 minutos sem tocar 
os botões. a esse ponto a caldeira executa um 
autodiagnóstico dos parâmetros mostrando as 
mensagens "PARA" e em seguida "Auto".

- Durante a exibição do valor de um parâmetro, 
para rever o seu código, pressionar momenta-
neamente o botão "B".

3-4

3-5

3-6
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Menu programação

Item menu Descrição Faixa de regulação Valor padrão Valor  
Personalizado

P01 Set Aquec Define temperatura de ida da caldeira em aquecimento 20 ÷ P02 °C 85

P02 Set aquec Max Define a máxima temperatura de ida configurável em 
aquecimento 20 ÷ 95 °C 85

P03 Histerese  
aquecimento Define a histerese de desligamento em fase de aquecimento 2 ÷ 10 °C 5

P04 Anticiclos  
aquecimento

Permite configurar um tempo de espera para evitar frequentes 
acendimentos da caldeira em modalidade de aquecimento 0 ÷ 15 minutos 3 minutos

P05 Tempo mín aquec
Tempo necessário para a estabilização da caldeira, cujo 
queimador se mantém à potência mínima pelo tempo 
definido

3 ÷ 10 minutos 3 minutos

P06 Rampa  
aquecimento

Tempo usado pela caldeira para alcançar a temperatura 
solicitada, número de graus por minuto (0 nenhuma rampa) 0 ÷ 60 °C/minuto 4 °C/minuto

P07 Pós circulação 
aquecimento

Tempo de pós circulação em aquecimento terminada a fase de 
aquecimento 1 ÷ 30 minutos 3 minutos

P08 Pot aquec máx 
disponível

Define a percentagem de potência máxima configurada a 
utilizar na fase aquecimento P09 ÷ 100% 100%

P09 Pot aquec mín 
disponível

Define a percentagem de potência mínima configurada a 
utilizar na fase aquecimento 0 ÷ P08% 0%

P10 Vazão mínima do 
sistema

Define a vazão mínima do sistema necessária para permitir o 
acendimento da caldeira
Atenção: não modificar este parâmetro

5 ÷ 47 l/minutos 14 l/minutos

P11 Anti-humidade 
elétrodos

Define a velocidade e o modo de funcionamento do 
ventilador para evitar fenómenos de humidade no interior 
do módulo de condensação que possam causar maus 
funcionamentos aos elétrodos (0 = função desabilitada, 
valor aconselhado = 40) (a velocidade em RPM se obtém 
multiplicando por 50 o valor visualizado)

P26 ÷120 0

P12
Relatório 
modulação 
caldeira

Define o relatório de modulação da caldeira
(Não modificar) 0 ÷ 100% 10%

P13 Potência da 
caldeira

Utilizado para o cálculo da potência de caldeira em caso de 
sequência simples. 0 ÷ 255 kW 35 kW = 35

55 kW = 50

P14 Curva sonda 
externa

Permite selecionar a curva de funcionamento da sonda 
externa (opcional) (0 = sonda desabilitada) 0 ÷ 10 0

P15 Offset sonda 
externa

Define o offset de aquecimento em relação à curva da sonda 
externa selecionada 20 ÷ 70 °C 30 °C

P16 Set San Define a temperatura da água quente sanitária 20 ÷ 65 °C 65 °C

P17
Circulador 
sanitário / 3 vias 
externo

- Com caldeira única gere um 3 vias externo.
- Com caldeira única e sonda ida comum permite escolher 
entre um circulador sanitário externo ou um 3 vias.
- Com sequência simples gere um circulador sanitário (no 
início de um separado hidráulico).

0 = 3 Vias
1 = Circulador 

sanitário

P18
Histerese 
funcionamento 
sanitário

Define a histerese de acendimento na fase funcionamento 
sanitário 2 ÷ 10 °C 5 °C

P19
Pós-circulação  
funcionamento 
sanitário

Tempo de pós-circulação funcionamento sanitário após 
terminar a produção de água quente sanitária 0 ÷ 180 segundos 60 segundos

P20 Pot san máx 
disponível

Define a percentagem de potência máxima configurada a 
utilizar na fase funcionamento sanitário P21 ÷ 100 % 50 %

P21 Pot san mín 
disponível

Define a percentagem de potência mínima configurada a 
utilizar na fase funcionamento sanitário 0 ÷ P20 % 0 %

P22

Temperatura ida 
funcionamento 
sanitário com 
termóstato

Em caso de acoplamento a um ebulidor e a um termóstato 
separado, define a temperatura de ida em funcionamento 
sanitário

35 ÷ 90 °C 80 °C

P23
Modulação 
funcionamento 
sanitário

Somado ao parâmetro “Set San” (P16) define o set de 
temperatura em ida à qual a caldeira deve modular a potência 
na fase funcionamento sanitário.

5 ÷ 30 °C 15 °C

P24
Aumento off 
funcionamento 
sanitário

Define o tempo durante o qual a caldeira na fase 
funcionamento sanitário permite um desligamento do 
queimador aumentado em 5º C na temperatura de ida

0 ÷ 255 segundos 60 segundos

P25 Velocidade Máx 
ventilador

Define a máxima velocidade do ventilador e, portanto, a 
respetiva potência máxima de funcionamento da caldeira (a 
velocidade em RPM se obtém multiplicando por 50 o valor 
visualizado)

P26 ÷ 255 RPM 
x 50

35 kW Met. 101
35 kW GPL 98

55 kW Met. 131
55 kW GPL 129



32

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

TI
LI

ZA
D

O
R

M
A

N
U

TE
N

TO
R

Menu programação

Item menu Descrição Faixa de regulação Valor padrão Valor  
Personalizado

P26 Velocidade Mín 
ventilador

Define a mínima velocidade do ventilador e, portanto, a 
respetiva potência mínima de funcionamento da caldeira (a 
velocidade em RPM se obtém multiplicando por 50 o valor 
visualizado)

0 ÷ P25 RPM x 50

35 kW Met. 20
35 kW GPL 20
55 kW Met. 22
55 kW GPL 21

P27 Velocidade mín 
circulador Não utilizado neste modelo de caldeira - - - 75 %

P28

Velocidade do 
circulador em 
acendimento do 
queimador

Não utilizado neste modelo de caldeira - - - 75 %

P29
Configuração 
funcionamento 
sanitário

Permite selecionar a modalidade de funcionamento sanitário, 
escolhendo entre sonda NTC ou termóstato on/off

1 = sonda NTC
17 = termóstato 

on/off
1

P30
Velocidade em 
acendimento 
ventilador

 Define a velocidade do ventilador durante o acendimento do 
queimador
Atenção: não modificar este parâmetro

0 ÷ 114 RPM x 50
(faixa limitada 

pelos parâmetros 
P25 e P26)

46

P31 Unidade de 
medida

Define a unidade de medida do ecrã, no sistema métrico ou 
imperial britânico

0 ÷ 127 = °C - kW
128 ÷ 256 = °F - 

kBTu/h
0

P32 Programação risc 
Min

Limita o valor mínimo de programação aquecimento. (O 
parâmetro tem a prioridade em relação ao valor definido na 
botoeira) 

0

P33
Ativação anti-gelo 
com sonda ida 
comum

Ativa a função anti-gelo comandada pela sonda ida comum. 
Quando se atinge um valor inferior ao valor definido a 
caldeira acende-se

2 ÷ 20 °C 5 °C

P34
Desativação anti-
gelo com sonda 
ida comum

Desativa a função anti-gelo comandada pela sonda comum. 
Quando é alcançada a temperatura definida a caldeira desliga-
se

2 ÷ 20 °C 15 °C

P35

Atraso Ativação 
/ Desativação 
conforme a 
caldeira 

Com o funcionamento em sequência simples permite evitar 
inúteis acendimentos e desligamentos da segunda caldeira 0 ÷ 255 segundos 60 segundos

P36
Tempo de cálculo 
de regulação da 
temperatura

Define o intervalo de tempo para executar o cálculo da 
temperatura da caldeira
Atenção: não modificar este parâmetro

1 ÷ 10 segundos 3 segundos

P37 Entrada 0 ÷ 10 V Define se a caldeira deve funcionar com a programação 
temperatura ou programação potência

0 = programação 
temperatura

1 = programação 
potência

P38 Configuração 
sonda ida comum Habilita o funcionamento com a sonda ida comum. 0 = sonda ausente

1 = sonda presente
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3.8 CONVERSÃO DA CALDEIRA EM CASO 
DE MUDANÇA DO TIPO DE GÁS.

Se for preciso adaptar o aparelho a um gás diferente 
do tipo descrito na placa de identificação, solicitar 
o kit que possui o necessário para a transformação 
que poderá ser realizada rapidamente. 
A operação de adaptação ao tipo de gás deve ser 
executada por uma empresa habilitada (por exem-
plo, o Serviço de Assistência Técnica Immergas).
Para realizar a transformação é necessário:
- desligar a alimentação de corrente elétrica;
- Substituir o acoplamento com venturi (porm. 4 

fig. 1-25);
- substituir o bico de gás (porm. 3 fig. 1-25);
- voltar a fornecer tensão ao aparelho;
- regular a potência térmica máxima alterando o 

número de rotações do ventilador (parâmetro 
P25 "Máx número de rotações do ventilador em 
aquecimento") de acordo com o par. 3.17;

- regular a potência térmica mínima alterando o 
número de rotações do ventilador (parâmetro 
P25 "Mín número de rotações do ventilador em 
aquecimento") de acordo com o par. 3.17;

- ativar a função de limpeza da chaminé;
- verificar o valor do CO2 em relação à tabela do 

par. 3.18, em especial:
 - verificar o valor do CO2 nos fumos com a lim-

peza da chaminé a 0%;
 - verificar o valor do CO2 nos fumos com a lim-

peza da chaminé a 100%;
- sair da função limpeza de chaminé;
- lacrar os dispositivos de regulação do fluxo de gás 

(caso as regulações sejam alteradas);
- após finalizar a transformação, colocar perto 

da placa de dados o adesivo fornecido no kit de 
conversão. Nesta última é necessário eliminar com 
um marcador permanente os dados relativos ao 
velho tipo de gás.

Estas regulações devem ser referidas ao tipo de 
gás em uso.

3.9 CONTROLES A REALIZAR APÓS AS 
CONVERSÕES DE GÁS.

Depois de ter verificado se a transformação foi 
feita com o venturi e o bico do diâmetro indicado 
para o tipo de gás em uso e se a calibração foi 
feita com o nº de rotações correto, é necessário 
certificar-se de que:
- a chama do queimador não seja excessivamente 

alta e que seja estável (sem se separar do quei-
mador);

- não existam fugas de gás no circuito.

N.B.: todas as operações relativas às regulações 
das caldeiras devem ser realizadas por uma 
empresa habilitada (por exemplo, o Serviço de 
Assistência Técnica Immergas). 

3.10 REGULAÇÃO DA RELAÇÃO AR-GÁS 
Calibração do CO2 mínimo.
Acender a caldeira e ativar a função de limpeza 
de chaminé à potência mínima (0%). Para ter 
um valor exato do CO2 nos fumos é necessário 
que o técnico insira até ao fundo a sonda de 
extração na cavidade e em seguida verifique se 
o valor de CO2 é aquele indicado na tabela do 
par. 3.18, caso contrário, regular o parafuso (3 
fig. 3-8) (regulador de Off-Set). Para aumentar 
o valor de CO2 é necessário rodar o parafuso de 
regulação (3) em sentido horário e vice-versa se 
se deseja diminuir.

Calibração do CO2 máximo.
No fim da regulação do CO2 mínimo acender a 
caldeira e ativar a função limpeza de chaminé 
à potência máxima (100%). Para ter um valor 
exato do CO2 nos fumos é necessário que o 
técnico insira até ao fundo a sonda de extração 
na cavidade e em seguida verifique se o valor de 
CO2 é aquele indicado na tabela do par. 3.18, 
caso contrário, regular o parafuso (12 fig. 3-8) 
(regulador de fluxo de gás).
Para aumentar o valor de CO2 é necessário rodar 
o parafuso de regulação (12) em sentido anti-ho-
rário e vice-versa se se deseja diminuir.
A cada alteração de regulação no parafuso (12) 
é necessário esperar que a caldeira se estabilize 
ao valor definido (cerca de 30 seg.).

3.11 REGULAÇÃO DA POTÊNCIA DE 
AQUECIMENTO.

Quando é necessário modificar a potência do 
aquecimento é preciso adequar o valor dos parâ-
metros "P08" para a potência de aquecimento 
máxima e "P09" para a potência de aquecimento 
mínima.
Para verificar o valor de potência térmica regula-
da, comparar o nº de rotações do ventilador com 
o da tabela (par. 3.17).

3.12 REGULAÇÃO DA POTÊNCIA EM 
FUNCIONAMENTO SANITÁRIO 
(APENAS EM COMBINAÇÃO COM O 
EBULIDOR EXTERNO OPCIONAL).

Quando é necessário modificar a potência do 
funcionamento sanitário é preciso adequar o 
valor dos parâmetros "P20" para a potência sa-
nitária máxima e "P21" para a potência sanitária 
mínima.

Para verificar o valor de potência térmica regu-
lada comprar o nº de rotações do ventilador com 
o da tabela (par. 3.17).

3.13 FUNÇÃO “LIMPEZA DE CHAMINÉ”.
Esta função permite a verificação de todos os 
parâmetros de combustão por pessoal técnico. O 
funcionamento da caldeira em limpeza de cha-
miné é regulável a uma potência de 0% a 100%.
Para ativar a função, pressionar e manter pres-
sionado o botão "A"

Em caso de presença da sonda ida comum é 
possível ativar a função limpador de chaminés 
premindo ao mesmo tempo os botões “A” e “B”  
neste caso além da caldeira também é ativado o 
circulador sistema (na “sequência simples” são 
acionadas ambas as caldeiras com a lógica da 
sequência). A regulação da potência é realizada 
com os botões + e - de regulação de funcio-
namento sanitário em intervalos de 0 e 100%, 
enquanto que utilizando os botões + e - para a 
regulação do aquecimento a variação percentual 
é de 1% a cada pressão.
Neste estado são excluídas todas as regulações 
e permanecem ativos somente o termóstato de 
segurança da temperatura e o termóstato de 
limite. Após terminar as verificações, desativar 
a função pressionando e mantendo pressionado 
o botão "A".

Em caso de ativação da função sem nenhuma 
solicitação ativa, será necessário esperar cerca de 
30’’ para chegar à potência definida. Em caso de 
ativação da função durante uma solicitação ativa, 
será necessário esperar cerca de 3 minutos antes 
de obter a potência definida. Em caso de ativação 
da função será necessário aguardar 30” para 
chegar na potência definida (3’ na caldeira Slave).

3-7

Legenda:
 1 - Tomada de pressão de entrada da válvula de 

gás
 2 - Tomada de pressão de saída da válvula de gás
 3 - Parafuso de regulação Off/Set
 12 - Regulador de fluxo de gás em saída

Válvula de Gás 848
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3.14 FUNÇÃO ANTIBLOQUEIO DE 
BOMBA E 3 VIAS (OPCIONAL).

A caldeira possui uma função que ativa o fun-
cionamento da bomba e da válvula de 3 vias 
pelo menos uma vez cada 24 horas durante 20 
segundos, a fim de reduzir riscos de bloqueio 
devido a inatividade prolongada.

3.15 FUNÇÃO ANTICONGELAMENTO 
NOS RADIADORES.

A caldeira está equipada com uma função que 
faz arrancar a bomba quando a água de ida do 
sistema chega a 8 °C. Se a água de ida do siste-
ma está temperatura inferior a 5 °C, a caldeira 
coloca-se em funcionamento até atingir os 16 °C. 

3.16 FUNÇÃO ANTI-HUMIDADE 
ELÉTRODOS.

Em caso de instalações em bateria acopladas aos 
respetivos kits coletores da tubagem de evacua-
ção de fumos com reguladores de vazão é possível 
que se forme humidade nos elétrodos causando 
mau funcionamento. Para evitar a formação de 
humidade habilitar esta função (definindo um 
valor diferente de 0) que acende o ventilador à 
velocidade configurada no parâmetro “P11” (5 
minutos on e 5 minutos off). A função está ativa 
quando o queimador está desligado e a tempe-
ratura lida na sonda NTC de ida é superior a 35 
°C. A função é desativada quando a temperatura 
é inferior a 30 °C.

3.17 ENTRADA 0 ÷ 10 V.
A placa eletrónica é dotada de uma entrada a 0 ÷ 
10 V analógico (terminais “Y” e “Z” fig. 1-4) que 
permite o controlo desde o externo da caldeira.
Se o parâmetro é definido em “P37” é possível 
configurar a entrada escolhendo o modo de 
funcionamento entre programação temperatura 
e programação potência.
A entrada ativa um pedido a partir de 2V (mí-
nimo) e aumenta proporcionalmente até 9,5 V 
(máximo), o pedido desativa-se abaixo de 1 V.

Notas:
- Se “P37” é definido em “0” não está ativo quan-
do a caldeira está em modalidade “stand-by” ou 
modalidade “verão”.
 A programação calculada é limitada à variação 
“P02” ÷ 20 °C. com “P01” e “P32” é limitada à 
temperatura máxima e mínima dentro daquela 
programação.
- Se “P37” é definida em “1” está sempre ativo.
 Não é limitado pelos parâmetros “P08” e “P09” e 
tem precedência sobre o pedido sanitário.
- Tensão em entrada = -2,5 ÷ 12,5 V
- Absorção = 200 μA
- Impendância = > 50 KΩ

3.18 FUNCIONAMENTO COM SONDA DE 
IDA.

Em presença de um disjuntor hidráulico é ne-
cessário prever uma sonda de ida comum (que 
assume as funções da sonda de ida da caldeira) 
e um circulador sistema a ser ligado na parte 
final do mesmo.
A sonda deve ser ligada aos terminais “S1 e “S2” 
e deve ser configurado o o parâmetro “P38”, 
enquanto o circulador deve ser ligado aos ter-
minais “C” e “D”.
Caso haja um circuito sanitário é possível liga-lo 
mediante um 3 vias externo a ser ligado aos 
terminais “IT”, “IS”, IK, ou utilizar um circulador 
predisposto a ser ligado aos terminais “IT” e “IK”; 
o circuito sanitário adquire a precedência sobre 
o circuito aquecimento.
Para a correta configuração ver a tabela fig. 3-12.

3.19 AUTO DETEÇÃO.
Esta função permite associar a placa visor à placa 
eletrónica da caldeira; além do mais em caso de 
instalação em “sequência simples” permite dete-
tar e associar as caldeiras em sequência.
Acender a caldeira, configura-la conforme as 
próprias exigências,  premir e manter premido 
o botão “-” (fig. 2-1 ref. 2) até ao aparecimento 
da escrita “AUTO” e em seguida premir o botão 
“RESET” ao aparecer a mensagem “bu 1”).

3.20 SEQUÊNCIA SIMPLES  (MÁX. 2 
CALDEIRAS).

Ao ligar duas caldeiras eletricamente de modo 
direto é possível criar uma “sequência simples”.
A cada pedido alterna-se a sequência de acendi-
mento das duas caldeiras conforme as exigências 
do sistema.
Efetuar a ligação como indicado no esquema 
(fig. 3-5). Nesta configuração é preciso prever 
no sistema térmico uma sonda ida comum, ver 
tabela (fig. 3-12) para as opções possíveis. 
Para fazer de modo que o sistema reconheça 
as duas caldeiras é preciso fazer Auto deteção 
certificando-se de que ambas as caldeiras este-
jam acesas. 
A efetuada associação é visualizada na caldeira 
Master mediante a escrita “bu 2” e na caldeira 
Slave “SLA 2”. 
A partir desse momento todas as definições são 
efetuadas na caldeira Master, no visor da caldeira 
Slave permanece visualizada a escrita “SLA 2” 
exceto em caso de anomalias em que é mostrado 
o código da mesma. 
Os parâmetros personalizados na caldeira Mas-
ter são replicados automaticamente na caldeira 
Slave. 
Atenção: nesta configuração não é possível 
combinar ao sistema o regulador de sequência 
e zonas. Para o controlo do sistema é possível 
ligar um termóstato ambiente On/Off ou utilizar 
a entrada 0 ÷ 10 V que devem ser ligadas somente 
na Master,

n° 
caldeiras Parâmetro  “P38” Parâmetro  “P17”

Sonda ida comum Sonda ida caldeira
Sonda ida comum 

presente = 1
Sonda ida comum 

ausente = 0

Circulador sanitário 
(na parte final do 
disjuntor hídrico) 

= 1

Válvula 3 vias = 0

1 X X NÃO Aquecimento
Sanitário

1 X X Aquecimento Sanitário

1 X X Aquecimento
Sanitário

Apenas como 
termóstato limite

2 X Não admitido Aquecimento Apenas como 
termóstato limite

2 X X Aquecimento
Sanitário

Apenas como 
termóstato limite



35

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

TI
LI

ZA
D

O
R

M
A

N
U

TE
N

TO
R

3.21 CONTROLO E MANUTENÇÃO 
ANUAL DO APARELHO.

As operações de controlo e manutenção, descri-
tas abaixo, devem ser efetuadas com frequência 
anual:
- Limpeza do permutador do lado de fumos.
- Limpar o queimador principal.
- Se forem encontrados depósitos na câmara de 

combustão é necessário removê-los e limpar 
as serpentinas do permutador utilizando as 
escovas em nylon ou fibra vegetal; é proibido 
utilizar escovas em metal ou outros materiais 
que podem danificar a câmara de combustão.

- Verificar a integridade dos painéis isolantes no 
interior da câmara de combustão e substituí-los 
em caso de danos.

- Verificar visualmente a ausência de fugas de 
água, oxidações das/nas conexões e sinais de 
resíduos de condensação no interior da câmara 
estanque.

- Verificar o conteúdo do sifão de descarga de 
condensação.

- Verificar através da tampa da descarga de con-
densação se não existem resíduos de material 
que possam obstruir a passagem da condensa-
ção; além disso, verificar se todo o circuito de 
descarga de condensação está livre e eficiente.

 Em caso de obstruções (sujidade, sedimentos, 
etc) com consequente saída de condensação na 
câmara de combustão, é necessário substituir 
os painéis isolantes.

- Verificar se as guarnições de retenção do 
queimador e da tampa estão íntegras e perfei-
tamente eficientes, caso contrário, substituí-las. 
Em todo o caso, tais guarnições devem ser 
substituídas pelo menos a cada dois anos, 
independentemente do seu estado de desgaste.

- Verificar se o queimador está íntegro, se não 
apresenta deformações, cortes e se está fixa-
do corretamente à cobertura da câmara de 
combustão; caso contrário, será necessário 
substituí-lo.

- Certificar-se visualmente de que a descarga da 
válvula de segurança não esteja obstruída.

- Verificar se o valor da pressão estática o sistema 
(quando o circuito estiver frio e depois de ter 
recarregado o sistema através da específica 
torneira de enchimento) não é inferior a 0,5 
bar.

Verificar se os dispositivos de segurança e 
controlo foram adulterados e ou ligados em 
curto-circuito e, em especial:

 - termóstato de segurança para a temperatura;
- Verificar a conservação e integridade do siste-

ma elétrico e, em especial:
 - os fios de alimentação elétrica devem estar 

corretamente alojados nos passa-cabos;
 - não deve haver vestígios de escurecimento 

ou queimaduras. 
- Verificar se existem anomalias durante o acen-

dimento e funcionamento do aparelho.
- Verificar a correta calibração do queimador em 

fase de aquecimento.
- Verificar o correto funcionamento dos dispo-

sitivos de controle e regulação do aparelho e 
especificamente:

 - a intervenção do interruptor geral elétrico 
situado na caldeira;

 - a intervenção das sondas de regulação do 
sistema;

- Verificar a estanquidade e vedação do circuito 
gás e da instalação interna.

- Verificar a intervenção do dispositivo contra a 
falta de gás de controlo de chama por ionização; 
verificar se o respetivo tempo de intervenção é 
inferior a 10 segundos.

N.B.: adicionalmente à manutenção anual, é 
necessário realizar o controlo do sistema térmico, 
com periodicidade e modalidade em conformi-
dade ao indicado pela legislação técnica em vigor.
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3.22 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA 
DE REVESTIMENTO.

Para facilitar a manutenção da caldeira, desmon-
tar completamente a estrutura de revestimento, 
seguindo as seguintes instruções:
- desapertar os dois parafusos (3) do fundo da 

parte dianteira (2);
- desmontar a parte dianteira (2) pegando-a pelo 

manípulo inferior, em seguida, puxá-la para si 
para libertá-la dos ganchos centrais e depois 
removê-la para baixo;

- desapertar os dois parafusos de fixação (4) do 
painel com as respetivas anilhas (5);

- pressionar nos dois ganchos laterais (7) e fazer 
bascular o painel (6);

- desmontar a grelha inferior (8) desaparafusan-
do os quatro parafusos (9);

- a este ponto, em caso de necessidade, é possível 
desmontar a tampa de proteção (10) e as partes 
laterais (12);

- desmontar a tampa (10) desaparafusando os 
respetivos parafusos (11);

- desmontar as duas partes laterais (12) desapara-
fusando os parafusos frontais (13) e libertando 
a parte lateral do seu alojamento (ref. A fig. 
3-10).
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N.B.
- Os dados de potência na tabela foram obtidos 

com tubo de aspiração/descarga com compri-
mento de 0,5 m.

- Os caudais de gás referem-se ao poder calorí-
fico inferior à temperatura de 15°C e à pressão 
de 1013 mbar. 

- Os valores de pressão do queimador referem-se 
à utilização de gás a uma temperatura de 15 °C.

- O número de rotações do ventilador no ecrã é 
expresso em rotações / 50 (Ex.: 1000 rotações 
= 20).

3.23 POTÊNCIA TÉRMICA VARIÁVEL.

Victrix Pro 35 1 I.

METANO (G20) PROPANO (G31)

POTÊNCIA TÉRMICA POTÊNCIA TÉRMICA CAUDAL DE GÁS NO 
QUEIMADOR

ROTAÇÕES 
VENTILADOR

CAUDAL DE GÁS NO 
QUEIMADOR

ROTAÇÕES 
VENTILADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

34,0 29240 3,70 5050 2,71 4900
33,0 28380 3,58 4920 2,63 4770
32,0 27520 3,47 4780 2,54 4640
31,0 26660 3,35 4650 2,46 4510
30,0 25800 3,24 4520 2,38 4380
29,0 24940 3,13 4400 2,30 4260
28,0 24080 3,02 4270 2,22 4130
27,0 23220 2,92 4140 2,14 4010
26,0 22360 2,81 4010 2,06 3880
25,0 21500 2,71 3890 1,99 3760
24,0 20640 2,60 3760 1,91 3640
23,0 19780 2,50 3640 1,83 3520
22,0 18920 2,39 3510 1,76 3400
21,0 18060 2,29 3390 1,68 3280
20,0 17200 2,19 3260 1,61 3150
19,0 16340 2,09 3130 1,53 3030
18,0 15480 1,98 3010 1,46 2910
17,0 14620 1,88 2880 1,38 2790
16,0 13760 1,78 2750 1,31 2670
15,0 12900 1,68 2630 1,23 2540
14,0 12040 1,57 2500 1,15 2420
13,0 11180 1,47 2360 1,08 2290
12,0 10320 1,37 2230 1,00 2170
11,0 9460 1,26 2100 0,92 2040
10,0 8600 1,15 1960 0,85 1910
9,0 7740 1,05 1820 0,77 1780
8,0 6880 0,94 1680 0,69 1650
7,0 6020 0,83 1540 0,61 1510
6,0 5160 0,72 1390 0,53 1370
5,0 4300 0,60 1250 0,44 1230
4,0 3440 0,49 1090 0,36 1090
3,4 2924 0,42 1000 0,31 1000
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3.24 PARÂMETROS DA COMBUSTÃO.

N.B.
- Os dados de potência na tabela foram obtidos 

com tubo de aspiração/descarga com compri-
mento de 0,5 m.

- Os caudais de gás referem-se ao poder calorí-
fico inferior à temperatura de 15°C e à pressão 
de 1013 mbar. 

- Os valores de pressão do queimador referem-se 

Victrix Pro 55 1 I.

à utilização de gás a uma temperatura de 15 °C.
- O número de rotações do ventilador no ecrã é 

expresso em rotações / 50 (Ex.: 1000 rotações 
= 20).

Victrix PRO 35 1I
G20 G31

Diâmetro do bico ejetor de gás mm 10,5 6,3
Pressão de alimentação mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Capacidade em massa dos fumos à potência nominal kg/h 55 56
Capacidade em massa dos fumos à potência mínima kg/h 6 7
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 84 / 1 99 / 1
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 35 / 12 37 / 15
Temperatura dos fumos à potência nominal °C 48 48
Temperatura dos fumos à potência mínima °C 47 47
Victrix PRO 55 1I
Diâmetro do bico ejetor de gás mm 8,4 6,5
Pressão de alimentação mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Capacidade em massa dos fumos à potência nominal kg/h 81 82
Capacidade em massa dos fumos à potência mínima kg/h 9 9
CO2 a Q. Nom./Mín. % 9,40 / 9,10 10,60 / 10,10
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 157 / 1 184 / 1
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 43 / 17 43 / 21
Temperatura dos fumos à potência nominal °C 52 53
Temperatura dos fumos à potência mínima °C 48 48

METANO (G20) PROPANO (G31)

POTÊNCIA TÉRMICA POTÊNCIA TÉRMICA CAUDAL DE GÁS NO 
QUEIMADOR

ROTAÇÕES 
VENTILADOR

CAUDAL DE GÁS NO 
QUEIMADOR

ROTAÇÕES 
VENTILADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (n°) (kg/h) (n°)

49.9 42914 5.43 6550 3.98 6450
49.0 42140 5.32 6430 3.91 6330
47.0 40420 5.09 6170 3.74 6060
45.0 38700 4.87 5910 3.57 5810
43.0 36980 4.64 5660 3.41 5550
41.0 35260 4.42 5410 3.25 5300
39.0 33540 4.21 5160 3.09 5050
37.0 31820 3.99 4910 2.93 4810
35.0 30100 3.78 4670 2.77 4570
33.0 28380 3.57 4430 2.62 4330
31.0 26660 3.35 4200 2.46 4090
29.0 24940 3.14 3960 2.31 3860
27.0 23220 2.94 3720 2.16 3620
25.0 21500 2.73 3490 2.00 3390
23.0 19780 2.52 3260 1.85 3160
21.0 18060 2.31 3020 1.69 2930
19.0 16340 2.10 2790 1.54 2700
17.0 14620 1.89 2550 1.39 2470
15.0 12900 1.68 2310 1.23 2240
13.0 11180 1.46 2080 1.07 2000
11.0 9460 1.25 1840 0.91 1770
9.0 7740 1.03 1590 0.75 1530
7.0 6020 0.81 1350 0.59 1290
5.0 4300 0.58 1100 0.43 1050
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3.25 DADOS TÉCNICOS.

- Os valores de temperatura dos fumos referem-
se à temperatura do ar de entrada equivalente 
a 15°C e temperatura de ida de 50°C.

- A potência sonora máxima emitida durante 
o funcionamento da caldeira é inferior a 55 
dBA. A medida de potência sonora refere-se a 
testes efetuados em câmara semianecoica com 
a caldeira a funcionar na máxima capacidade 
térmica, com extensão das tubagens de evacua-
ção de fumos em conformidade com as normas 
relativas ao produto.

Victrix PRO 35 1I Victrix PRO 55 1I

Capacidade térmica nominal kW (kcal/h) 34.9 (30051) 51.3 (44098)

Capacidade térmica mínima kW (kcal/h) 3.9 (3388) 5.5 (4715)

Potência térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 34.0 (29240) 49.9 (42914)

Potência térmica mínima (útil) kW (kcal/h) 3.4 (2924) 5.0 (4300)

Rendimento térmico útil 80/60 Nom./Min. % 97.3 / 86.3 97.3 / 91.2

Rendimento térmico útil 50/30 Nom./Min. % 107.0 / 94.7 106.8 / 99.7

Rendimento térmico útil 40/30 Nom./Min. % 107.3 / 100.2 107.4 / 103.5

Perda de calor na estrutura de revestimento com queimador On/Off (80-60°C) % 0.44 / 1.10 0.30 / 0.90

Perda de calor na chaminé com queimador On/Off (80-60°C) % 0.04 / 1.60 0.03 / 1.80

Pressão máx. de trabalho do circuito de aquecimento bar 4.4 4.4

Temperatura máx. de trabalho do circuito de aquecimento °C 90 90

Temperatura regulável de aquecimento °C 20 - 85 20 - 85

Carga hidráulica disponível com fluxo 1000 l/h kPa (m H2O) 46.30 (4.72) 46.30 (4.72)

Peso da caldeira cheia kg 54.0 54.2

Peso da caldeira vazia kg 51.2 51.4

Conteúdo de água gerador l 2.8 2.8

Ligação elétrica V/Hz 230/50 230/50

Absorção nominal A 0.90 1.0

Potência elétrica instalada W 140 195

Potência absorvida pelo mecanismo circulador W 98 98

Potência absorvida pelo ventilador W 28 73

Proteção do circuito elétrico do aparelho - IPX5D IPX5D

Temperatura máx. ambiente de funcionamento °C +50 +50

Temperatura mín. ambiente de funcionamento °C -5 -5

Temperatura mín. ambiente de funcionamento com kit anticongelamento (Opcio-
nal) °C -15 -15

Temperatura máx. gás de descarga °C 75 75

Classe de NOX - 5 5

NOX ponderado mg/kWh 25 39

CO ponderado mg/kWh 8 15

Tipo de aparelho C13 / C33 / C63 / B23p / B33 / B53p

Categoria II2H3 P
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3.26 LEGENDA PLACA DE DADOS.

Md Cód. Md
Sr N° CHK Cód. PIN
Type
Qnw/Qn mín. Qnw/Qn máx. Pn mín. Pn máx.
PMS PMW D TM
NOx Class

CONDENSING

N.B.: os dados técnicos são indicados na placa de dados da caldeira

PT
Md Modelo

Cód. Md Código do modelo

Sr N° Nº. de série

CHK Check (controlo)

Cód. PIN Código PIN

Type configuração do aparelho (ref. CEN TR 
1749)

Qnw mín. Capacidade térmica mínima funcionamen-
to sanitário

Qn mín. Capacidade térmica mínima aquecimento

Qnw máx. Capacidade térmica máxima funciona-
mento sanitário

Qn máx. Capacidade térmica máxima aquecimento

Pn mín. Potência térmica mínima

Pn máx. Potência térmica máxima

PMS Pressão máxima do sistema

PMW Pressão máxima funcionamento sanitário

D Capacidade específica

TM Temperatura máxima de trabalho

NOx Class Classe NOx

CONDENSING Caldeira a condensação
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