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VICTRIX OMNIA

Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

VICTRIX EXA  ErP VICTRIX TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πιό Compact λέβητας 
με 23,5cm βάθος

Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής 
GRUNDFOS

Θάλαμος καύσης από μονοκόμματο 
στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα 
χωρίς ραφές

Oικολογικός λέβητας Class 6

Με ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου 
κατάλληλη για φυσικό αέριο
και υγραέριο
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VICTRIX ΟMNIA ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

• Νέος Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας & αντοχής
• Eύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 20 έως 100%
•  Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο IPX5D
• Στιγμιαία και ακριβής ρύθμιση των παραμέτρων καύσης
•  Κυκλοφορητής GRUNDFOS  με ΕΕΙ< 0,20
•  Διάταξη συνδέσεων MUGER κατά DIN
•  Κατάλληλος για τοποθέτηση στο ειδικό ερμάριο IMMERGAS
•  Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου αυτόματης προσαρμογής-

ρύθμισης, κατάλληλη για φυσικό αέριο και υγραέριο 
   (χωρίς μπεκ)
• Ελάχιστη ισχύς 4 Kw για απόλυτη οικονομία
• Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα

• Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (Class 6) 
• Ρυθμιζόμενο by-pass
•  Αισθητήρες θερμοκρασίας στην είσοδο-έξοδο του εναλλάκτη 

θέρμανσης για την καλύτερη προσαρμογή του κυκλοφορητή 
σύμφωνα με το στιγμιαίο Δt

•   Αντιπαγωτική προαστασία στους -5οC με δυνατότητα επέκτασης 
στους -15oC με το προαιρετικό κιτ

•   Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης του λέβητα 
(DOMINUS app)

• Εξελιγμένο Σιφώνι αποχέτευσης συμπυκνωμάτων
• Σπινθηριστής και Ιονιστής σε ένα εξάρτημα (2 σε 1)
•  Κατανάλωση ρεύματος λέβητα σε stand-by λιγότερο από 6 watt

 DOMINUS Η εφαρμογή για τη διαχείρηση του λέβητα μέσω internet

Ο λέβητας VICTRIX ΟΜΝΙΑ μπορεί να 
ελέγχεται εξ αποστάσεως από tablet, 
smartphone και φορητό υπολογιστή μέσω 
της νέας εφαρμογής DOMINUS  (για android 
και σύντομα  για ios και windows). 

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης VICTRIX OMNIA, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της συμπύκνω-
σης με τις πιό COMPACT διαστάσεις. Διαθέτοντας τεχνολογία συμβατή με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και με 
στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλές νέες εγκαταστάσεις 
και αντικαταστάσεις υπαρχόντων συστημάτων.

TOΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Οι μειωμένες εκπομπές, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδίων του αζώτου (NOx), κατέταξαν τον λέ-
βητα VICTRIX ΟΜΝΙΑ στην υψηλότερη κατηγορία 6 (Class 6), την πλέον οικολογική σύμφωνα με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα UNI EN 297 και UNI EN 15502.
Ο κυκλοφορητής GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης (Class A) έχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε 
σύγκριση με το παραδοσιακό κυκλοφορητή και αυτο-ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις.

HIGH HYDRAULIC PERFORMANCE
The condensing module that equips VICTRIX OMNIA is made with a single-pipe exchange coil in stainless 
steel. The absence of manifolds and circuit in parallel ensures high reliability and the reduced number of 
welds means reduced risk of lacks. 
The single  stainless steel spiral  without narrowing allows a perfectly balanced hydraulic flow, greatly 
reducing pressure losses. The internal section, wide and constant, limits deposits and reduces the risk 
of obstructions in case of impurities in the water (for example in case of replacement of gas boilers in old 
heating systems). Also for this VICTRIX OMNIA is ideal for replacement.

CLASS “A” CIRCULATOR
The low consumption circulator allows for significant energy savings compared to traditional circulators. 
The presence of two supply and return NTC sensors make it possible to continuously modulate operating 
conditions to the system’s demand, increasing seasonal efficiency. The circulator can be set to the following 
operating modes: Constant ∆t, Proportional head or Constant Speed.

ELECTRONIC AIR/GAS CONTROL
The  electronic gas valve enables air/gas control by means of a multifunction electrode housed inside the 
combustion chamber; the electronic board self-adapts combustion parameters in case of variations in the 
density of air or fuel. Another important feature is that nozzles do not need to be replaced if gas is changed 
(methane/LPG): the boiler is supplied as a single product code and you simply need to make adjustments in 
the electronic board software.
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ANOΞΕΙΔΩΤΟΣ  ΘΑΛΑΜΟΣ  ΚΑΥΣΗΣ
Ο θάλαμος  καύσης  αποτε-
λείται από μονοκόμματο στοι-
χείο  ανοξείδωτου χάλυβα, που 
εξασφαλίζει αντοχή και υψηλή 
αξιοπιστία στο σχηματισμό συ-
μπυκνώματος από την ψύξη των 
προϊόντων καύσης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤ ΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ερμάριο 
προσαρμογής
ΟΜΝΙΑ
CONTAINER

Μοντέλο Kωδικός
ZNXΘέρμανση

Τιμή €
Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw Παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης Ηλεκτρική
Προστασία

Δοχείο
Διαστολής

Βαθμός απόδοσης

80 - 60οC 40 - 30οC  ΔΤ 30οC   

VICTRIX ΟΜΝΙΑ 3.028358 20,2 25,0 97,1% 106,2% 11,9 lit/min 8 lit IPX5D 1.200,00

Βάρος 
άδειου 
λέβητα

738 x 400 x 235   29 kg 

Διαστάσεις
(ΥχΠχΒ) mm

mini CRD Crono 7
CAR V2 

Ενσύρματο ή Ασύρματο
Αντιπαγωτική προστασία 
έως θερμοκρασία -15οC
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