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EXCLUSIVE GREEN E
nowy kocioï kondensacyjny marki BERETTA
obwysokiej sprawnoĂci

I

dealnym rozwiÈzaniem dla kaĝdego
domu jest kocioï kondensacyjny zbserii Exclusive Green E, zupeïnie nowy
kocioï wbofercie Beretty, który gwarantuje m.in. oszczÚdnoĂci eksploatacyjne, zadowolenie wynikajÈce zbïatwej obsïugi oraz
wiÚkszÈ swobodÚ wbmontaĝu. Kocioï ten
jest równieĝ jednym zbnajbardziej efektywnych energetycznie kotïów na naszym rynku ibjest dopuszczony do pracy na kaĝdy
rodzaj gazu.
Sercem urzÈdzenia jest wymiennik
obwyjÈtkowej konstrukcji, wykorzystujÈcy
zjawisko kondensacji, co skutkuje wysokÈ
wydajnoĂciÈ ibsprawnoĂciÈ kotïa, abtym samym niskim zuĝyciem gazu. PrzewodnoĂÊ
cieplna materiaïu, zbjakiego jest wykonany,
pozwala na równomierny rozkïad temperatury, co zapobiega tworzeniu siÚ miejsc
przegrzewu, abtym samym zwiÚksza trwaïoĂÊ wymiennika. Natomiast jego struktura
zapewnia peïny przepïyw wody kotïowej,
zapobiega osadzaniu siÚ kamienia ibumoĝliwia jego peïnÈ konserwacjÚ, co zwiÚksza trwaïoĂÊ urzÈdzenia oraz obniĝa koszty eksploatacji.

WI}KSZA SWOBODA
MONTA¿U
Bardzo istotnym jest fakt, ĝe dostÚp do
wymiennika, jak ibpozostaïych podzespoïów kotïa znajduje siÚ od przodu, co
umoĝliwia wiÚkszÈ swobodÚ przy montaĝu kotïa. WïaĂciciele domów ibmieszkañ doceniÈ na pewno, ĝe nie ma wbzasadzie ograniczeñ zwiÈzanych zbwymogami
zachowania minimalnych odlegïoĂci
od Ăciany. Wbzasadzie, poniewaĝ jedyne
obczym naleĝy pamiÚtaÊ, to obmoĝliwoĂci
zdjÚcia obudowy wbcelu wykonania przeglÈdu urzÈdzenia. DziÚki udoskonalonej
technologii, nowe wymienniki wbmodelach 25 C.S.I. ibR.S.I. marki Beretta charakteryzujÈ siÚ bardzo wysokÈ sezonowÈ
efektywnoĂciÈ energetycznÈ na poziomie
94% (zgodnie zbdyrektywÈ ErP) ibposiadajÈ
klasÚ efektywnoĂci energetycznej A. Aby
uzyskaÊ klasÚ efektywnoĂci energetycznej A+ wystarczy podïÈczyÊ do kotïa pro-

gramator wbtrybie komunikacji cyfrowej
(juĝ niedïugo nowe programatory wbofercie Beretty).

PERFEKCYJNIE DOBRANA
MOC
Kotïy kondensacyjne Exclusive Green E
sÈ certyfikowane RANGE RATED.
Homologacja RANGE RATED umoĝliwia
dostosowanie/obniĝenie maksymalnej mocy
kotïa do rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewczego, do wielkoĂci ogrzewanej powierzchni ibwyliczeñ projektanta (zbzakresu modulacji kotïa). Zbkolei
maksymalnÈ moc wbobiegu ciepïej wody
uĝytkowej pozostawia siÚ na poziomie
25 kW, gwarantujÈc tym samym wysoki
komfort ciepïej wody uĝytkowej. Kolejnym
elementem majÈcym duĝy wpïyw na niĝsze
koszty ogrzewania jest szeroki zakres modulacji mocy. Kocioï, modulujÈc do dolnej
granicy zakresu regulacji mocy (2,8 kW),
znaczÈco redukuje czÚstotliwoĂÊ wïÈczania
ibwyïÈczania siÚ urzÈdzenia, wbefekcie wydïuĝajÈc jego ĝywotnoĂÊ.
DziÚki zastosowaniu nowej energooszczÚdnej pompy modulowanej
GRUNDFOS obwspóïczynniku efektywnoĂci
energetycznej EEId0,20 ibnowego wymiennika kondensacyjnego (obktórym mowa byïa
juĝ wczeĂniej), kotïy zbserii EXCLUSIVE
GREEN E charakteryzujÈ siÚ niĝszym zuĝyciem energii elektrycznej ibgazu wbstosunku
do standardowych rozwiÈzañ odpowiednio
do ok. 45% ib20%.

5 LAT GWARANCJI
WbzwiÈzku zbwysokÈ jakoĂciÈ urzÈdzeñ marki Beretta, firma RUG Riello
UrzÈdzenia Grzewcze S.A. wprowadziïa
wbubiegïym roku 5-letniÈ gwarancjÚ, której
warunki znajdujÈ siÚ na stronie internetowej www.beretta.pl. DziÚki rejestracji kotïa
(http://rejestracja.beretta.pl), uĝytkownik
zostanie poinformowany obplanowanym
przeglÈdzie urzÈdzenia, abwbprzypadku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie
dane odnoĂnie serwisowania kotïa znajdÈ siÚ wbbazie danych producenta. Naleĝy
równieĝ podkreĂliÊ, ĝe firma RUG Riello
UrzÈdzenia Grzewcze S.A. jest polskim
producentem wiszÈcych kotïów gazowych,
zbfabrykÈ zlokalizowanÈ wbToruniu. }
Graĝyna Bentkowska
Product Manager
BERETTA

DWA LUB TRZY OBIEGI
GRZEWCZE
Wbprzypadku domu, dla którego zaprojektowano ogrzewanie mieszane istnieje moĝliwoĂÊ podïÈczenia do kotïa zestawu dwóch lub trzech stref grzewczych:
CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE
MIX 1 lub 2 LE, umoĝliwiajÈcego sterowanie strefami grzewczymi. Wszystkie
moduïy wyposaĝone sÈ równieĝ wbenergooszczÚdne pompy modulowane obwspóïczynniku efektywnoĂci energetycznej
EEId0,23 (zgodne zbdyr. ErP).
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