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Sada pro odvod kondenzátu 
 

Návod k montáži a použití s kotli Immergas 
 

    VICTRIX 20 
    VICTRIX 20 S (PLUS) 
    VICTRIX Zeus 20/27 
    HERCULES Condensing 20/27 
    HERCULES Condensing 20/27 ABT       

      

3.0185033.0185033.018503   

 



SADA PRO ODVOD ZBYTKOVÉHO KONDENZÁTU 3.018503 

POZOR! 
Vnitřní světlost hadice/vedení  pro odvod kondenzátu nesmí být menší než 13 mm! 

UPOZORNĚNÍ 
Sadu pro odvod zbytkového kondenzátu kód. 3.018503 lze instalovat pouze do kondenzačních kotlů VICTRIX 20 S/
PLUS, VICTRIX 20, VICTRIX ZEUS 20 - 27, HERCULES Condensing 20 - 27 a HERCULES Condensing 27 ABT. Sadu 
je možné objednat jako náhradní díl. Montáž a instalaci sady pro odvod zbytkového kondenzátu nelze posuzovat jako 
záruční opravu a vždy je hrazena zákazníkem či objednavatelem. Instalace sady musí být svěřena kvalifikovanému 
technikovi (např. Technickému servisu Immergas). 
Tuto sadu nelze instalovat do kondenzačních kotlů řady VICTRIX 27 S/PLUS a VICTRIX 27!  
 
POPIS ZAŘÍZENÍ 
Pomocí sady 3.018503 lze účinně odvádět případný zbytkový kondenzát z koncentrického odkouření (z vnitřní strany 
vnější trubky odkouření) přímo do sifonu kondenzačního kotle.  Tím je zabráněno odkapávání kondenzátu z komína či 
odkouření do uzavřené komory kotle. 
 
POPIS INSTALACE  
 
Při instalaci sady postupujte následujícím způsobem:  
 
− Odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu. Sejměte kryt 

kotle (viz návod k použití kotle)  
− Demonujte kryt uzavřené spalovací komory (viz. návod 

k použití kotle)  
− Sejměte plastovou krytku ze sifonu odvodu kondenzátu (1) 
− Do takto vzniklého otvoru zasuňte pryžovou koncovku (2) s 

průchozí zátkou sifonu (3) 
− Na zátku napojte silikonovou hadičku (4) 
− Rozšiřte prostup do uzavřené komory kotle u jedné z 

gumových průchodek ve spodní části komory 
− Prostupem do uzavřené spalovací komory kotle protáhněte 

hadičku (4 - L=1600mm) 
− Na silikonovou hadičku (4) napojte člen (5)  
− Člen (5) spojte s hadičkou (6) a s vyústěním sběrače spalin (7) 
− Ověřte, zda prostup kolem hadičky (4) do uzavřené komory 

kotle je dokonale těsný a zda není silikonová hadička (4) v 
místě prostupu deformována 

− Překontrolujte veškerá zapojení 
− Zpět namontujte kryt uzavřené komory kotle 
− Zakrytujte kotel 



 


