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Szanowni Państwo

ACV Polska jest oddziałem belgijskiej firmy ACV International.  
Od 1922 roku, czyli powstania firmy w Belgii do dnia dzisiej-
szego naszym głównym celem jest wyznaczanie nowych 
trendów w branży grzewczej zarówno od strony stosowa-
nych wysokiej jakości materiałów po rozwiązania inżynieryjno 
- konstrukcyjne. W ciągu tych lat byliśmy i jesteśmy prekurso-
rami wielu rewolucji technicznych i technologicznych.

Jako główny materiał do produkcji naszych urządzeń 
wybraliśmy stal nierdzewną. Jest to materiał trudny w obróbce 
i wymagający zastosowania zaawansowanych i kosztownych 
technologii, ale zapewnia wysoką i unikalną jakość produktów. 
Wybranie tego materiału zaoowocowało stworzeniem nowa-
torskiej konstrukcji "Zbiornik - w - Zbiorniku". Rozwiązanie 
to cechuje ją m.in. wysoka sprawność, duże wydatki ciepłej 
wody z małych pojemności zasobników, higieniczność produ-
kowanej wody oraz brak kamienia kotłowego. 

Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu stali nierdzewnej 
pozwoliło nam również na opracowanie unikalnej technologii 
z zakresu techniki kondensacyjnej. W ofercie firmy znajdują 
się kotły dwufunkcyjne charakteryzujące się kondensacją 
zarówno w trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody. 

Kontynuując proces rozwoju, od wielu lat zajmujemy się bada-
niami i wdrażamy nowoczesne urządzenia współpracujące z 
odnawialnymi źródłami energii. 
Wszystkie nasze działania stanowią spójny program 
pozwalający sprostać wymaganiom Klientów poszukujących 
produktów wysokiej jakości, zapewniających komfort i 
najwyższy standard techniczny.

Przedstawiając Państwu naszą ofertę pragnę jednocześnie 
zapewnić, że jakość obsługi zarówno w punktach handlowych 
jak i pracowników ACV Polska jest ważnym składnikiem filo-
zofii firmy.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Prezes Zarządu
ACV Polska sp. z o.o.



Kotły kondensacyjne:
technologia w 
zgodzie z ekologią
Kompakt HRE

NOWOŚĆ

Nowoczesny kocioł   
kondensacyjny o unikalnej 
konstrukcji wymiennika 
ciepła.

Kompakt Solo: wersja jed-
nofunkcyjna

Kombi Kompakt: wersja 
dwufunkcyjna. Kondensacja 
następuje zarówno w trybie 
centralnego ogrzewania jak  
i produkcji ciepłej wody.

• palnik gazowy modulowany o szerokim zakresie regulacji 
mocy

• unikalny, opatentowany dwa-w-jednym wymiennik ciepła, 
zapewnia wysoką sprawność

• dzięki niezależnym obiegom c.o. i c.w. nie ma potrzeby stoso-
wania zaworu przełączającego czy dodatkowego płytowego 
wymiennika ciepła dla produkcji c.w.

• fabryczne podłączenie do komina w systemie rozdzielonym 
80/80 mm lub opcjonalnie w koncentrycznym 80/125 mm

• wbudowany sterownik kotła po podłączeniu czujnika tempe-
ratury zewnętrznej służy jak regulator pogodowy

• wbudowany priorytet c.w.
• dzięki lekkiej i zwartej budowie, są idealnym rozwiązaniem w 

instalacjach gdzie wymagany jest wysoki komfort ciepła oraz 
niewielkie wymiary.
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Model
HRE KOMBI 

24/18
HRE KOMBI 

28/24
HRE KOMBI 

36/30

Moc c.o. 800C/600C [kW] 5,4 - 17,8 6,9 - 22,8 7,1 - 26,3

Moc c.o. 500C/300C [kW] 5,9 - 18,5 7,6 - 23,4 7,8 - 27,1

Moc c.w. [kW] 6,1 - 21,0 7,8 - 27,0 7,2 - 32,7

Wydatek szczytowy 400C 
[l/min]

10 12,5 15

Wymiary: wys/szer/głęb. 
[mm]

590/450/240 650/450/240 710/450/240

Masa [kg] 30 33 36

Palnik gazowy

Aluminiowy 
wymiennik ciepła

Wężownica c.o.

Wentylator

Pompa c.o.

Separator kondensatu

Panel sterowniczy

Adapter do 
podłączenia komina z 
króćcem pomiarowym

Budowa Kompakt HRE Solo

Model
HRE SOLO 

18
HRE SOLO

30

Moc c.o. 800C/600C [kW] 5,4 - 17,8 7,1 - 26,3

Moc c.o. 500C/300C [kW] 5,9 - 18,5 7,8 - 27,1

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 590/450/240 710/450/240

Masa [kg] 30 36

In a combination boiler, hot water is supplied directly 

from within the unit. The absence of a hot water storage 

cylinder results in a considerable space saving. 

A combination boiler should supply you with endless 

amounts of hot water. Therefore, the Intergas Combi 

Compact HRE boiler delivers just like no other boiler! 

To check which type of Combi Compact boiler is best 

suited for you and your specific requirements please 

refer to www.intergasheating.co.uk for advice.

Hot water in 
abundance and 
all the warmth 
you need 

Make the smart choice>>



Prestige® 18 - 32 Solo & Excellence

NOWOŚĆ
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Kotły Prestige są idealnym 
rozwiązaniem do współpracy z 
instalacją solarną.

*

*) szczegóły warunków gwarancji u dealerów

Prestige® Solo to   
jednofunkcyjny kocioł 
kondensacyjny o bardzo 
wysokiej  sprawności, 
gwarantujący pełen  
komfort ciepła.  

• sprawność do 108%
• samo-oczyszczający się wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
• nowy elektroniczny sterownik, sterujący pracą kotła, po 

podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej pełni także 
funkcję regulatora pogodowego

• podłączenie do komina posiada króciec pomiarowy
• wyposażony w naczynie przeponowe, pompę c.o., zawór 

przełączający, zawór bezpieczeństwa c.o.
• palnik gazowy z płynną regulacją i szerokim zakresie mocy, 

automatycznie dopasowujący moc do aktualnego zapotrze-
bowania

• niska emisja CO i NOx
• cicha i ekonomiczna praca
• Prestige Solo w połączeniu z wymiennikiem c.w. ACV może 

również pracować na potrzeby ciepłej wody (fabrycznie przy-
gotowany do podłączenia zewnętrznego wymiennika ciepłej 
wody).

Model Solo 18 Solo 32

Moc c.o. 800C/600C [kW] 2,1 - 17,5 3,7 - 30,0

Sprawność 30% wg EN677 108 % 107,3 %

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 965/500/400 965/500/400

Masa [kg] 46 46
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KOMFORT CIEPŁA
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Temperatura 
ciepłej wody

Wyświetlacz 

Nowy ergonomiczny 
wyświelacz pozwala 

użytkownikowi na 
łatwą regulację 

pracy kotła

Nowy sterownik kotła z 
udoskonalonym  
oprogramowaniem i 
automatycznym wykry-
waniem zewnętrznego 
zasobnika ciepłej wody

Podłączenie do komina
z króćcem pomiarowym

Łatwy dostęp do 
wewnętrznych 
elementów kotła 
celem ułatwienia 
serwisowania

Zintegrowany czujnik 
ciśnienia wody 
i 12 l naczynie 
przeponowe c.o.

Zintegrowane 
podłączenia do 
zewnętrznego 
zasobnika c.w.
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Budowa Prestige® SOLO

Temperatura 
na centralne
 ogrzewanie

Ikony trybów pracy 



Dwufunkcyjny kondensacyjny 
kocioł grzewczy i podgrze-
wacz wody w jednym, z 
samo-oczyszczającym się 
wymiennikiem ciepła ze stali 
nierdzewnej. Łączy wszyst-
kie zalety technologii ACV 
"zbiornik - w - zbiorniku" z 
zaletami kondensacyjnych 
kotłów wiszących. 
Wbudowany 54 litrowy za-
sobnik ciepłej wody ze stali 
nierdzewnej "zbiornik - w - 
zbiorniku" zapewnia 175 litrów 
ciepłej wody w 10 minut! 
Ponadto konstrukcja ta zapew-
nia wysokie wydatki ciepłej 
wody, brak konieczności sto-
sowania anody ochronnej oraz 
nieodkładanie się kamienia 
kotłowego. 

8 *) szczegóły warunków gwarancji u dealerów

Podłączenie do komina 60/100 mm
z króćcem pomiarowym

Zintegrowane
12 l naczynie 
przeponowe c.o.

Kondensacyjny 
wymiennik ciepła
ze stali nierdzewnej

Zasobnik ciepłej 
wody ze stali 
nierdzewnej
zbiornik-w-zbiorniku

Nowy ergonomiczny 
wyświelacz pozwala 

użytkownikowi na 
łatwą regulację 

pracy kotła

Hydro-blok z zaworem 
bezpieczeństwa c.o., 
czujnikiem ciśnienia i czuj-
nikiem temp. powrotu

Pompa ładująca ze zintegro-
wanym automatycznym 
odpowietrznikiem

Model Excellence 18 Excellence 32

Moc cieplna 800C/600C [kW] 2,1 - 17,5 3,7 - 30,0

Sprawność 30% wg EN677 108 % 107,3 %

Pojemność zasobnika c.w. [l] 54 54

Wydatek szczytowy 400C [l/10min] 175 224

Wydatek szczytowy 400C [l/60min] 583 835

Wymiary: wys/szer/głęb. [mm] 1085/630/560 1085/630/560

Masa [kg] 78 78

Prestige® 18 - 32 Excellence

OGROMNE ILOŚCI 
CIEPŁEJ WODY 
MAKSYMALNY 

KOMFORT CIEPŁA

Temperatura 
ciepłej wody

Wyświetlacz 

Temperatura 
na centralne
 ogrzewanie

Ikony trybów pracy 

Prosty w obsłudze nowy regulator
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ZASOBNIK C.W.
PRESTIGE EXCELLENCE
Zasobnik c.w. wykonany wg kon-
strukcji "zbiornik - w - zbiorniku" 
gwarantującej wysoki komfort 
ciepłej wody:

- zasobnik ciepłej wody ze stali 
nierdzewnej

- wysoki komfort ciepłej wody
- duża powierzchnia grzewcza
- wysoka higieniczność ciepłej 

wody
- nieodkładanie się kamienia 

kotłowego
- brak konieczności stosowania 

anody magnezowej
- długa żywotność
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Kondensacyjny wymiennik ciepła

Zaangażowanie firmy ACV w rozwój i nowe 
technologie pozwoliło stworzyć gazowe kotły 
kondensacyjne o bardzo wysokiej sprawności. 

Zastosowanie unikalnych kondensacyjnych wymien-
ników ciepła ze stali nierdzewnej pozwala na maksymalny 
odzysk ciepła ze spalin ograniczając tym samym emisję 
zanieczyszczeń i zużycie paliwa.

Niezrównana odporność na 
korozję
Stal nierdzewna oferuje wysoką 
odporność na korozję wody 
obiegu grzewczego i kwaśny kon-
densat powstający w wyniku spa-
lania gazu.

Zredukowana obsługa
Wymiennik ciepła kotłów konden-
sacyjnych ACV oczyszcza się sa-
moczynnie: kondensat spływający 
w dół kanałów spalin czyści je z 
resztek po spalaniu. 

Optymalna pojemność wodna
Unikalna konstrukcja zwiększa 
pojemność wodną kotła ale 
tym samym utrzymuje stablilną 
temperaturę kotła i minimalizuje 
ryzyko przegrzania. 

Wysoka sprawność
Kotły kondensacyjne ACV osiągają 
wysoką sprawność stałą przez cały 
okres użytkowania ponieważ nie 
zachodzi w nich proces przegrze-
wania się ścianek wymiennika.



HeatMaster 25 C

Całkowicie kondensacyjny w trybie 

ogrzewania, HeatMaster C częściowo 

kondensuje także w trybie produkcji 

ciepłej wody.  Poprzez magazynowanie 

ciepłej wody w unikalnym i zintegrowa-

nym zasobniku ciepłej wody zbiornik-w-

zbiorniku ACV, HM-C staje się komfor-

towym i niezawodnym podgrzewaczem 

wody i kotłem centralnego ogrzewania.

Wysoki komfort ciepła oraz 
ciepłej wody

   6 - 35 kW mocy w trybie produkcji 
ciepłej wody

 6 - 25 kW mocy w trybie ogrzewania

Wydajna produkcja ciepłej wody 
   365 litrów ciepłej wody w pier-

wszych 10 minutach
   Krótki czas podgrzewu ciepłej wody
   Sprawność w trybie produkcji ciepłej 

wody: 101% 

Technologia zbiornik-w-zbiorniku
   Niezawodna technologia
   Zasobnik ciepej wody ze stali nierdzewnej
   Anty-legionella: ciepła woda magazynowana w jednakowo wysokiej 

temperaturze
   Wysoka odporność na odkładanie się kamienia kotłowego

   Bez konieczności stosowania anody ochronnej

Idealne rozwiązanie w modernizowanych 
instalacjach

   Pasujący do wszystkich typów kominów

   Wylot spalin umieszczony w dolnej części urządzenia - możliwość 

adaptacji do istniejących już podłączeń

Kompletna i wszechstronna 
automatyka

  Intuicyjny sterownik: łatwy w 
obsłudze dla użytkownika

  Rozszerzony zakres regulacji dla 

instalatora (specjalne dodatkowe 

ustawienia) 

Unikalny wymiennik ciepła

 Konstrukcja ze stali nierdzewnej
   Uproszczona konserwacja: 

samoczyszczący wymiennik ciepła

Nowoczesny palnik gazowy

  Zasilanie: gaz ziemny lub propan
  Cicha i ekonomiczna praca
  Duży zakres modulacji mocy
  Niska emisja zanieczyszczeń

55
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Specjalnie zaprojektowany palnik  
gazowy o wysokiej sprawności i niskiej 
emisji zanieczyszczeń  

Zasobnik ciepłej wody            
Zbiornik-w-Zbiorniku

   Duża powierzchnia 
grzewcza pozwala na 
niesłychanie wysoką 
wydajność ciepłej wody 
i szybki czas odbudowy

   Z relatywnie małego 
zasobnika ciepłej wody 
(75 litrów), HM-C jest 
w stanie zapewnić 
ciągłą produkcję 
ciepłej wody z zacho-
waniem wysokiego 
poziomu wydajności 
(1172 l/60min)

Wymiennik ciepła ze stali 
nierdzewnej

   Wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej

   Intensywna wymiana 
ciepła dzięki zastosowa-
niu pompy mieszającej

   Samoczyszczący: spaliny 
płyną w dół, wraz ze 
wszystkimi zanieczysz-
czeniami czyszcząc 
kanały spalin

   Samoczyszcząca 
konstrukcja ogranicza 
czynności serwisowe, 
zwiększa stabilność 
i sprawność pracy 
urządzenia

 Potwierdzona 
niezawodność działania

Nowy regulator ESYS z 
wyświetlaczem LCD

  Uproszczona regu-
lacja dla użytkownika 
pozwalająca na intui-
cyjne sterowanie cen-
tralnym ogrzewaniem i 
produkcją ciepłej wody

  Czytelne wskaźniki i 
łatwy do odczytania 
status pracy: gdy 
wyświetlacz świeci 
na niebiesko - kocioł 
pracuje prawidłowo

  Zaawansowane opcje 
regulacji dla instalatora:

 szeroki zakres dodat-
kowych funkcji do 
zaprogramowania

Zintegrowane naczynie 
przeponowe i zawór 
bezpieczeństwa

Izolacja 50mm, wysokiej 
gęstości poliuretan

  Wysoki stopień izolacji 
gwarantujący mini-
malne straty ciepła

11



Przykład instalacji

Produkcja ciepłej wody i jeden obieg grzewczy

  HeatMaster 25 C - idealne rozwiązanie w instalacjach o 
wysokich potrzebach ciepłej wody

  Uproszczone podłączenia do jednego obiegu grzew-
czego

  Sterowanie centralnym ogrzewaniem za pomocą regu-
latora pokojowego

  Przykłady zastosowania:
 - dom jednorodzinny z 2 łazienkami

  - niewielkie punkty usługowe: salon fryzjerski, salon   
    odnowy biologicznej, ...

Duża pojemność wodna pozwala  na lepszą 
regulację temperatury

   HM-C pracuje niezależnie od przepływu wody c.o. - 
nie ma konieczności instalowania bypassu

   Większa stabilność regulacji temperatury oznacza 
lepszą sprawność systemu i większe korzyści dla 
użytkownika

Podłączenie do komina
   Możliwość podłączenia do prawie wszystkich typów 

instalacji
   Wylot spalin umieszczony w dolnej, tylnej części 

urządzenia

12
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HM C
25

Moc cieplna - tryb centralnego ogrzewania kW 6 - 25

Moc cieplna - tryb produkcji ciepłej wody kW 6 - 35

Moc cieplna - c.o. (80/60°C) kW 24,2

Sprawność przy 100% (80/60°C) % 96,5

Sprawność przy 100% (50/30°C) % 107

Sprawność przy 30% [EN677] % 107,5

Emisja NOx przy O2=0% mg/kWh <40

Tryb produkcji ciepłej wody

Pojemność zasobnika c.w. l 75

Wydatek szczytowy przy 40°C l/10’ 365

Wydatek szczytowy przy 40°C l/60’ 1172

Wydatek trwały przy 40°C l/h 976

Wydatek szczytowy przy 60°C l/10’ 200

Wydatek szczytowy przy 60°C l/60’ 688

Wydatek trwały przy  60°C l/h 586

Wymiary z adapterem kominowym wys. mm 1700

szer. mm 590

głęb. mm 750

Wymiary bez adaptera kominowego wys. mm 1700

szer. mm 590

głęb. mm 716

Waga (pusty) kg 158

Max. długość koncentrycznego połączenia       
kominowego Ø 80 / 125 mm m 20

590

370

17
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71
6
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0
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0

21
3
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360
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6
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0
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Wymiary [mm]

Dane techniczne
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TOTALNIE KONDENSACYJNY: 
HeatMaster TC łączy unikalną technologię ACV 
"zbiornik - w - zbiorniku" z podwójnym obiegiem 
grzewczym dając wyjątkowe korzyści z całkowicie 
kondensacyjnego kotła dwufunkcyjnego. 

Kondensacja następuje zarówno w trybie ogrze-
wania jak i produkcji ciepłej wody. Pozwala to na 
znaczne oszczędności zużycia gazu i jednocześnie 
chroni nasze naturalne środowisko dzięki niskiej emisji 
zanieczyszczeń.

Zasobnik ciepłej wody i kondensacyjny wymiennik 
ciepła wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Higieniczność, długa żywotność, wysoka wydajność i 
sprawność to główne cechy kotła HeatMaster TC.

HeatMaster TC

• Całkowicie kondensacyjny zarówno w trybie 
produkcji ciepłej wody i ogrzewania 

• Zredukowana obsługa poprzez samo-oczysz-
czanie się wymiennika 

• Idealny do nowych jak i modernizowanych 
instalacji 

• Wyjątkowe wydajności ciepłej wody, 
przekraczające 40 litrów na minutę (HM 35 TC) i 
85 litrów na minutę (HM 85 TC)

• Duża powierzchnia wymiany ciepła
• Wbudowany elektroniczny sterownik MCBA 

sterujący pracą kotła, po podłączeniu czujnika 
temperatury zewnętrznej pełni także funkcję 
regulatora pogodowego

• Gazowy palnik o szerokim zakresie modulacji 
mocy i niskiej emisji CO i NOx

33
latalata

Niekondensacyjny 
kocioł dwufunkcyjny

Kondensacyjny kocioł 
jednofunkcyjny

 z zasobnikiem c.w.

Kondensacyjny kocioł 
dwufunkcyjny 

HeatMaster 35 TC

Porównanie rocznego zużycia paliwa:
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• Wielofunkcyjny panel 
sterowniczy

• Łatwa obsługa
• Możliwość wbudowania 

regulatora w panel 
sterowniczy

Regulacja

HeatMaster TC wyposażony jest w standardzie w wielofunkcyjny 
mikroprocesorowy regulator MCBA. Steruje on pracą palnika ga-
zowego i kotła, z uwzględnieniem parametrów bezpieczeństwa i 
modulacją palnika. Ponadto monitoruje i steruje zmianami tem-
peratur wody w kotle w zależności od zapotrzebowania.

Pozwala to na dopasowanie się mocy kotła do aktualnego zapo-
trzebowania, co redukuje ilość załączeń cykli pracy palnika a tym 
samym znacząco obniża zużycie paliwa oraz wydłuża żywotność 
samego urządzenia.

Zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w ciągu dnia i jest zależne 
od wielu czynników a także od pory roku. Regulator MCBA oferuje 
rozwiązanie dla tak zmiennych warunków zapotrzebowania ciepła.

Zainstalowanie czujnika temperatury zewnętrznej, monitorującego 
zmiany temperatur pozwala na szybszą reakcję w porównaniu do 
standardowego regulatora kotłowego. Dodatkowe korzyści można 
uzyskać stosując czujniki temperatury pomieszczenia czy termo-
staty sterujące pojedynczym obiegiem grzewczym. System może 
być również rozszerzony do wielu obiegów, wszystkie z indywidual-
nymi pompami czy zaworami mieszającymi z napędem.

Wszystkie opcje sterowania można zrealizować na zabudowanym 
panelu sterowniczym kotła HeatMaster TC wyposażonym w regu-
lator Control Unit (opcja). Regulator ten, pozwala na oszczędności 
paliwa kotła HeatMaster TC a także zapewnia bardziej precyzyjną 
i właściwą regulację temperatury wewnątrz budynku oraz 
temperaturę ciepłej wody.
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OGRZEWANIE

Powrót wody grzewczej znajduje się w 

dolnym obiegu kotła, co pozwala na pracę 

kotła w trybie kondensacyjnym.

Górny obieg kotła HeatMaster TC 

utrzymuje stałą wysoką temperaturę 

dzięki  wewnętrznej pompie mieszającej 

zapewniającej cyrkulację wody grzewczej 

wokół kanałów spalin wymiennika ciepła. 

CIEPŁA WODA

Górny obieg kotła HeatMaster TC  

utrzymujący wysoką temperaturę, jest 

zawsze gotowy zapewnić ciepłą wodę. 

Zimna woda wpływa przez dolny zasobnik 

c.w. przy podstawie wymiennika ciepła  

gdzie jest podgrzewana przed wpłynięciem 

do górnego zasobnika ciepłej wody.

Niska temperatura w dolnym obiegu po-

woduje ciągłą kondensację spalin w trybie 

ciepłej wody.

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA

Po osiągnięciu wymaganej temperatury, 

HeatMaster TC jest w stanie jednocześnie 

produkować ciepło zarówno na potrzeby  

ogrzewania jak i ciepłej wody z zachowa-

niem kondensacji.

Model HM 35 TC HM 85 TC

Moc cieplna 80/600C [kW] 9,8 - 34,1 16,7 - 82,5

Sprawność 30% wg EN677 105,9 104

Pojemność zasobnika c.w. [l] 80,5 190

Wydatek szczytowy 400C [l/10min] 472 868

Wydatek szczytowy 400C [l/60min] 1322 3076

Wydatek trwały 400C [l/godz] 1070 2713

Wymiary [mm]

  wysokość 1720 2145

  szerokość 600 690

  głębokość 670 725

Masa [kg] 174 284

Zasada pracy

1

3

2
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SolarMaster

Maksymalny komfort ciepła i 
ogromne ilości ciepłej wody 
z połączenia energii solarnej 
z technologią kondensacji i 
"zbiornik - w - zbiorniku"

Model SM 30

Moc cieplna 80/600C [kW] 6 - 29

Sprawność 30% wg EN677 109 %

Pojemność obiegu c.o. [l] 180

Pojemność zasobnika c.w. [l] 126

Wydatek szczytowy 400C [l/10min] 418

Wydatek szczytowy 400C [l/60min] 1123

Wydatek trwały 400C [l/godz] 846

Wymiary [mm]

  wysokość 1875

  szerokość 1000

  głębokość 772

Masa [kg] 210

SolarMaster to nowoczesna 
kondensacyjna centrala grzew-
cza do współpracy z instalacją 
solarną.
• kompletne                                             

wyposażenie w zwartej   
estetycznej obudowie

• pełen osprzęt hydrauliczny 
do podłączenia obiegu 
solarnego, dwóch obiegów 
grzewczych z mieszaczami 
i obiegu ciepłej wody: 
naczynia przeponowe 
c.o., c.w. i solarne, pompa 
kotłowa, ciepłej wody, 
pompa solarna, sprzęgło 
hydrauliczne, zawór 
bezpieczeństwa obiegu 
solarnego, obiegu c.o. 
i c.w., termostatyczny 
zawór mieszający c.w.,  
trójdrogowy zawór c.o. z 
siłownikiem, zawór priory-
tetu c.w. z siłownikiem

• palnik gazowy z płynną regulacją mocy, automatycznie 
dopasowujący się do zapotrzebowania na ciepło i tym samym 
redukującym zużycie gazu

• niska emisja CO i NOx
• wielofunkcyjny panel sterowniczy z wbudowanym regulato-

rem pogodowym MCBA sterującym pracą urządzenia i trybem 
autodiagnozy, regulatorem solarnym dla sterowania pracą 
obiegu solarnego oraz cyfrowem regulatorem pokojowym 
Room Unit wspólpracującym z regulatorem kotła

• maksymalny komfort ciepłej wody  i ogrzewania przy mini-
malnym zużyciu energii

• kondensacyjny wymiennik ciepła i zasobnik ciepłej wody 
wykonane ze stali nierdzewnej

• ze wszystkimi zaletami konstrukcji „zbiornik – w – zbiorniku”
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TERMOKOMINEK

Wlot zimnej wody

BATERIA SŁONECZNA

Czujnik temp. zewn.

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

WYLOT CIEPŁEJ WODY

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KOLEKTORY SŁONECZNE

PRECYZYJNA  
REGULACJA

MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 
TERMOKOMINKA

SOLAR MASTER TO 
UNIKALNY SYSTEM O 
WIELKICH MOżLIWOśCIACH

Możliwości podłączenia

Room Unit
Regulator po-
mieszczeniowy 
sterujący pogodowo 
pracą urządzenia:  
produkcją ciepłej 
wody i centralnym 
ogrzewaniem.
Wyposażony w 
czujnik temperatury 
zewnętrznej.

Dzięki dodatkowym 
króćcom w wymien-
niku ciepłej wody do 
urządzenia można 
podłączyć termo-
kominek czy kocioł 
stałopalny.



19

TERMOKOMINEK

Wlot zimnej wody

BATERIA SŁONECZNA

Czujnik temp. zewn.

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

WYLOT CIEPŁEJ WODY

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KOMFORT 
CIEPŁEJ WODY

ENERGIA 
SOLARNA

KONDENSACJA

MAKSYMALNIE ZREDUKOWANE  
GABARYTY URZĄDZENIA:  
WYSTARCZY OKOŁO 1 m2

Technologia ACV 
"zbiornik-w-zbior-
niku": dzięki dużej 
powierzchni grzew-
czej i krótkim okre-
som podgrzewania 
wody, gwarantujemy 
wyjątkowe wydatki 
ciepłej wody.

Wężownica umiesz-
czona w dolnej części 
wymiennika ciepłej 
wody "zbiornik-w-
zbiorniku" pozwala 
na bezpośrednie 
podłączenie obiegu 
solarnego. 

Możliwość podłączenia 
ogrzewania zarówno 
wysoko jak i niskotem-
peraturowego z zacho-
waniem kondensacji.



Dla zaspokojenia 
większych potrzeb

Model 50 75 120

Moc cieplna 80/600C [kW] 14,7 - 48,4 17,9 - 69,9 21,6 - 116,6

Sprawność 30% wg EN677 107,8 107,8 107,8

Wymiary [mm]

  wysokość 930 930 1000

  szerokość 502 502 632

  głębokość 396 396 535

Masa [kg] 54 58 83

Prestige®, wiszący gazowy kocioł 
kondensacyjny o bardzo wysokiej 
sprawności, gwarantujący pełen 
komfort ciepła. 
• jednofunkcyjny
• samo-oczyszczający się 

wymiennik kondensacyjny 
ze stali nierdzewnej

• elektroniczny sterownik 
kotła MCBA 

• regulator pogodowy 
• palnik gazowy z płynną 

regulacją mocy
• cicha i ekonomiczna praca

Prestige® 50 - 75 - 120 
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Prestige® HIGH POWER

Prestige® HIGH POWER, stojący 
gazowy kocioł kondensacyjny 
o bardzo wysokiej sprawności, 
gwarantujący pełen komfort 
ciepła. 
• jednofunkcyjny
• modułowy wymiennik 

kondensacyjny aluminio-
wo - krzemowy

• elektroniczny sterownik 
kotła MCBA 

• regulator pogodowy 
• palnik gazowy z płynną 

regulacją mocy
• cicha i ekonomiczna praca

33
latalata

33
latalata

Model P HP 160 P HP 200 P HP 240 P HP 260

Moc cieplna 
80/600C [kW]

26 - 155 43 - 195 47 - 234 51 - 273

Sprawność 30% wg 
EN677

107,5 107,5 107,5 107,5

Wymiary [mm]

  wysokość 1200 1200 1200 1200

  szerokość 640 640 640 640

  głębokość 936 1179 1179 1179

Masa [kg] 180 210 227 245
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Kaskady

Najprostsza, najbardziej efektywna, trwała i elastyczna metoda 
produkcji ciepła w zastosowaniach przemysłowych.

Kotły Prestige są idealne do tworzenia kaskad. Taka konfigura-
cja pozwala na osiągnięcie nadzwyczaj szerokiego zakresu ciągłej 
modulacji od 25% mocy całkowitej jednego kotła, aż do sumy mocy 
maksymalnej wszystkich kotłów.

CZTERY POWODY ZAINSTALOWANIA KASKADY

960 kW

14,7 kW                     

1 SPRAWNOŚĆ: kaskada 
umożliwia duży zakres doboru 
mocy grzewczej od minimalnej 
mocy jednego kotła do maksy-
malnej mocy wszystkich kotłów. 
Na przykład kaskada czterech 
kotłów daje stosunek modulacji 
16:1. 

2 ZABEZPIECZENIE: sterownik 
kaskady ACV optymalizuje moc 
kotłów w kaskadzie i jeśli jeden 
z nich ulegnie awarii, regulator 
łatwo skomensuje to przy po-
mocy pozostałych urządzeń.

3 ŁATWE INSTALOWANIE: 
jeden, dwa, trzy czy osiem 
kotłów: procedura instalowania 
jest taka sama, prosta i łatwa.

4 ŁATWA OBSŁUGA: każdy 
kocioł w kaskadzie może być 
serwisowany podczas pracy 
innych kotłów. Pozwala to na 
przeprowadzenie serwisowania 
kotła w dowolnym czasie i o 
każdej porze roku.
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Szybki dobór urządzeń

MOJA ŁAZIENKA

ROZWIĄZANIE: 
KOCIOŁ KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY

PRESTIGE 18 
EXCELLENCE

PRESTIGE 32 
EXCELLENCE

HEATMASTER 
35 TC

ROZWIĄZANIE: 
KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY

 + ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY

KOMPAKT 24 
SOLO 

+ HL 100

PRESTIGE 32 
SOLO 

+ HL 130

PRESTIGE 32 
SOLO 

+ SMART 160

ROZWIĄZANIE:
ENERGIA ODNAWIALNA

1 KOLEKTOR 
PRÓżNIOWY 30 
+ SMART MULTI 
ENERGY 200 + 
PRESTIGE 18

lub

2 KOLEKTORY 
PŁASKIE + SMART 

MULTI ENERGY 200 
+ PRESTIGE 18

2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE 22 
+ SMART MULTI 
ENERGY 300 + 
PRESTIGE 32

lub
3 KOLEKTORY 

PŁASKIE + SMART 
MULTI ENERGY 300 

+ PRESTIGE 32

2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE 30 + 

SOLAR MASTER 30

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

Czy wiesz, że zapotrzebowanie mocy na

przygotowanie ciepłej wody jest często dużo

większe od zapotrzebowania mocy na

ogrzewanie ?

Ile mam łazienek ?

Ile osób z nich korzysta ?

Na tej postawie możemy określić

zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Ilość wanien:                          Ilość prysznicy:

- mała (120 l/10min)          - z kryzą (50 l/10min)

- średnia (160 l/10min)     - średni (100 l/10min)

- duża (22 l/10min)             - luksusowy (150 l/10min)

....... x 120 l/10min = ........ ....... x   50 l/10min = .......

....... x 160 l/10min = ........            ....... x 100 l/10min = .......

....... x 200 l/10min = ........            ....... x 150 l/10min = .......

.......... .........

Maksymalne zużycie = ................... l/10min

Moc = .................... l/10min x 0,12 = .............. kW

Ile potrzebuje ciepłej wody ?

Jakie zapotrzebowanie mocy potrzebuje na

produkcję ciepłej wody?

+ +

+

lub
2 KOLEKTORY 
PRÓżNIOWE + 
SMART MULTI 
ENERGY 300 + 

HM 35 TC



Oni wybrali ACV
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Hotel Cyprus, Książenice k/Warszawy
2 x Prestige 75, Smart 600

Zajazd Mihałufka, Skępe
 2 x Prestige 50, Smart 600

PMU, Tuchom
3 x Prestige 120 , Smart 210

Hotel Barlinek
2 x HeatMaster 85 TC

 HeatMaster 35 TC 2 x Prestige 75



ACV Twoim partnerem

ACV Polska sp. z o.o.
ul. Witosa 3
87 - 800 Włocławek
TEL.: 054 412 56 00
FAX: 054 412 56 01
E-MAIL: polska.info@acv.com

DYSTRYBUTOR:

w
w

w
.a

cv
.c

om

Produkty ACV znane są w ponad  
czterdziestu krajach. Nasz personel jest 
zawsze gotów pomóc użytkownikom, 
instalatorom, architektom i biurom 
inżynieryjnym w znalezieniu najlepszego 
rozwiązania i asystować przy   
uruchomieniu i serwisowaniu   
naszych produktów.


