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4/2016 BUDUJEMY DOM

Idealnym rozwi zaniem dla ka dego 
domu jest kocio  kondensacyjny z se-
rii Exclusive Green E, zupe nie nowy 

kocio  w ofercie Beretty, który gwarantu-
je m.in. oszcz dno ci eksploatacyjne, zado-
wolenie wynikaj ce z atwej obs ugi oraz 
wi ksz  swobod  w monta u. Kocio  ten 
jest równie  jednym z najbardziej efektyw-
nych energetycznie kot ów na naszym ryn-
ku i jest dopuszczony do pracy na ka dy
rodzaj gazu.

Sercem urz dzenia jest wymiennik 
o wyj tkowej konstrukcji, wykorzystuj cy 
zjawisko kondensacji, co skutkuje wysok
wydajno ci  i sprawno ci  kot a, a tym sa-
mym niskim zu yciem gazu. Przewodno
cieplna materia u, z jakiego jest wykonany, 
pozwala na równomierny rozk ad tempe-
ratury, co zapobiega tworzeniu si  miejsc 
przegrzewu, a tym samym zwi ksza trwa-
o  wymiennika. Natomiast jego struktura 

zapewnia pe ny przep yw wody kot owej, 
zapobiega osadzaniu si  kamienia i umo -
liwia jego pe n  konserwacj , co zwi k-
sza trwa o  urz dzenia oraz obni a kosz-
ty eksploatacji. 

WI KSZA SWOBODA 
MONTA U
Bardzo istotnym jest fakt, e dost p do 
wymiennika, jak i pozosta ych podze-
spo ów kot a znajduje si  od przodu, co 
umo liwia wi ksz  swobod  przy mon-
ta u kot a. W a ciciele domów i miesz-
ka  doceni  na pewno, e nie ma w zasa-
dzie ogranicze  zwi zanych z wymogami 
zachowania minimalnych odleg o ci 
od ciany. W zasadzie, poniewa  jedyne 
o czym nale y pami ta , to o mo liwo ci 
zdj cia obudowy w celu wykonania prze-
gl du urz dzenia. Dzi ki udoskonalonej 
technologii, nowe wymienniki w mode-
lach 25 C.S.I. i R.S.I. marki Beretta cha-
rakteryzuj  si  bardzo wysok  sezonow
efektywno ci  energetyczn  na poziomie 
94% (zgodnie z dyrektyw  ErP) i posiadaj
klas  efektywno ci energetycznej A. Aby 
uzyska  klas  efektywno ci energetycz-
nej A+ wystarczy pod czy  do kot a pro-

gramator w trybie komunikacji cyfrowej 
(ju  nied ugo nowe programatory w ofer-
cie Beretty).

PERFEKCYJNIE DOBRANA 
MOC
Kot y kondensacyjne Exclusive Green E 
s  certyfikowane RANGE RATED. 
Homologacja RANGE RATED umo liwia 
dostosowanie/obni enie maksymalnej mocy 
kot a do rzeczywistego cieplnego zapotrze-
bowania systemu grzewczego, do wielko-
ci ogrzewanej powierzchni i wylicze  pro-

jektanta (z zakresu modulacji kot a). Z kolei 
maksymaln  moc w obiegu ciep ej wody 
u ytkowej pozostawia si  na poziomie 
25 kW, gwarantuj c tym samym wysoki 
komfort ciep ej wody u ytkowej. Kolejnym 
elementem maj cym du y wp yw na ni sze 
koszty ogrzewania jest szeroki zakres mo-
dulacji mocy. Kocio , moduluj c do dolnej 
granicy zakresu regulacji mocy (2,8 kW), 
znacz co redukuje cz stotliwo  w czania 
i wy czania si  urz dzenia, w efekcie wy-
d u aj c jego ywotno .

Dzi ki zastosowaniu nowej ener-
gooszcz dnej pompy modulowanej 
GRUNDFOS o wspó czynniku efektywno ci 
energetycznej EEI 0,20 i nowego wymien-
nika kondensacyjnego (o którym mowa by a
ju  wcze niej), kot y z serii EXCLUSIVE 
GREEN E charakteryzuj  si  ni szym zu y-
ciem energii elektrycznej i gazu w stosunku 
do standardowych rozwi za  odpowiednio 
do ok. 45% i 20%. 

DWA LUB TRZY OBIEGI 
GRZEWCZE 
W przypadku domu, dla którego zapro-
jektowano ogrzewanie mieszane istnie-
je mo liwo  pod czenia do kot a zesta-
wu dwóch lub trzech stref grzewczych: 
CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE 
MIX 1 lub 2 LE, umo liwiaj cego stero-
wanie strefami grzewczymi. Wszystkie 
modu y wyposa one s  równie  w ener-
gooszcz dne pompy modulowane o wspó -
czynniku efektywno ci energetycznej 
EEI 0,23 (zgodne z dyr. ErP).

5 LAT GWARANCJI
W zwi zku z wysok  jako ci  urz -
dze  marki Beretta, firma RUG Riello 
Urz dzenia Grzewcze S.A. wprowadzi a
w ubieg ym roku 5-letni  gwarancj , której 
warunki znajduj  si  na stronie interneto-
wej www.beretta.pl. Dzi ki rejestracji kot a
(http://rejestracja.beretta.pl), u ytkownik 
zostanie poinformowany o planowanym 
przegl dzie urz dzenia, a w przypadku za-
gubienia karty gwarancyjnej, wszystkie 
dane odno nie serwisowania kot a znaj-
d  si  w bazie danych producenta. Nale y
równie  podkre li , e firma RUG Riello 
Urz dzenia Grzewcze S.A. jest polskim 
producentem wisz cych kot ów gazowych, 
z fabryk  zlokalizowan  w Toruniu.  
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RUG Riello Urz dzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toru , ul. Kociewska 28/30

infolinia: 801 044 804, + 48 56 663 79 99
e-mail: info@beretta.pl

www.beretta.pl
www.panelsterowania.pl

BD4 beretta promocyjny.indd 245BD4 beretta promocyjny.indd   245 2016-03-31 10:15:592016-03-31   10:15:59


