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Venus

Przeznaczenie

Kotły Venus to żeliwne kotły stojące jednofunkcyjne, służące wyłącznie do 
ogrzewania domu. Dzięki podłączeniu zasobnika Mars 120 o pojemności 120 l 
uzyskuje się również wysoki komfort ciepłej wody użytkowej. instalację kotła 
Venus wraz z zasobnikiem proponujemy w domach, gdzie występuje równo-
czesny pobór wody z wielu punktów. W ofercie Beretty znajdują się również 
kotły Venus – dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 80 l, 
zapewniające zarówno komfort ciepłej wody użytkowej, jak i ogrzanie domu 
mieszkalnego. Kotły Venus przystosowane są do spalania gazu G20, Gz350, 
G27 oraz gazu płynnego.

 Venus 16 ic – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania**

 Venus 24 ic – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania**

 Venus 31 ic – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania**

 Venus 38 i – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania***

 Venus 45 i – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania***

 Venus 52 i – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania***

 Venus 61 i – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania***

 Venus 69 i – kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania***

 Venus 24 ic 80 – kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania****

 Venus 31 ic 80 – kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania****

** kocioł zawiera: zawór bezpieczeństwa oraz pompę cyrkulacyjną i naczynie 
wzbiorcze

*** kocioł zawiera: zawór bezpieczeństwa
**** kocioł zawiera: zawór bezpieczeństwa oraz pompę cyrkulacyjną i naczynie 

zbiorcze po stronie c.o. i c.w.u.

MoDele

Kotły Venus są wyposażone w:
 palnik wykonany ze stali nierdzewnej
 możliwość zastosowania regulacji pogodowej (programator Siemens – 

rVa 33.121*)
 zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
 możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi obiegami grzewczymi
 możliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u. (Venus 24 – 31 ic 80)
 naczynie wzbiorcze po stronie c.o. i c.w.u. (Venus 24 – 31 ic 80)
 stan pracy kotła sygnalizowany za pomocą diod (zielonej i czerwonej)
* wyposażenie sterownika rVa 33.121 zgodnie z zaleceniami firmy Siemens

charaKteryStyKa techniczna

Venus Venus z wbudowanym zasobnikiem



Panel SteroWania

Kotły Venus dwufunkcyjne
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1 włącznik
2 wybór temperatury c.o.
3 termomanometr
4 reset granicznej temperatury
5 zaślepka – możliwość podłączenia podłączenia sterownika pogodowego 

Siemens – rVa 33.121
6 reset palnika
7 reset termostatu ciągu kominowego

1 włącznik
2 termomanometr kotła
3 termometr zasobnika
4 reset granicznej temperatury
5 zaślepka – możliwość podłączenia podłączenia sterownika pogodowego 

Siemens – rVa 33.121
6 reset palnika
7 wybór temperatury c.o.
8 wybór temperatury c.w.u.
9 reset termostatu ciągu kominowego

Kotły Venus jednofunkcyjne

 elektroniczny zapłon z kontrolą jonizacji płomienia wpływa na wysoką 
sprawność, bezpieczne użytkowanie oraz mniejsze zużycie gazu

 odporne na korozję elementy żeliwne gwarantują długotrwałe użytkowanie 
kotła

 prosta konstrukcja przy zaawansowanej technologii, umożliwia łatwą ob-
sługę i konserwację

 w szybkim i prostym montażu pomaga komplet przyłączy

eKonoMiczne i niezaWoDne

 Kotły przeznaczone są do nowych instalacji grzewczych, jak i do instalacji 
zmodernizowanych

 możliwość zastosowania programatorów, stwarza dodatkowy komfort i ob-
niża koszty ogrzewania

 łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych kotła
 szeroki zakres regulacji c.o. i c.w.u.

Komfort Weekly jest kompatybilny z kotłami Venus. Umożliwia pełną kontro-
lę temperatur w pomieszczeniu, a raz zaprogramowany, kieruje pracą kotła 
zgodnie z wymaganiami użytkownika. Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu 
harmonogram pracy kotła można dostosować do własnego planu dnia.

ProGraMator tyGoDnioWy KoMFort WeeKly



Venus

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 toruń, ul. Kociewska 28/30

tel. 56/6571600, fax 56/6571657 • infolinia 0-801 804 800
info@beretta.pl • www.beretta.pl

Dystrybucja:

Kocioł Venus posiada certyfikat 

ParaMetry techniczne

Parametr Jednostka Venus 24 IC 80 Venus 31 IC 80 Venus 16 IC Venus 24 IC Venus 31 IC

moc pracy kotła na c.o. i c.w.u. kW 24 / 24 31 / 31 16 24 31

typ zapłonu — elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny

stopień ochrony — iPX4D iPX4D iP40 iP40 iP40

zakres regulacji temperatury c.o. °c 33–82 33–82 45–85 45–85 45–85

zakres regulacji temperatury c.w.u. °c 0–70 0–70 – – –

średnica odprowadzania spalin mm 126 142 112 132 142

wydatek c.w.u. przy 25°c l. / min. 12,6 17,5 – – –

wymiary (wys. × szer. × głęb.) mm 1350 × 450 × 780 1350 × 450 × 780 450 × 850 × 660 450 × 850 × 660 450 × 850 × 660

waga kg 159 174 86 104 122

Parametr Jednostka Venus 38 I Venus 45 I Venus 52 I Venus 61 I Venus 69 I

moc pracy kotła na c.o. i c.w.u. kW 38 45 52 61 69

typ zapłonu — elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny

stopień ochrony — iP40 iP40 iP40 iP40 iP40

zakres regulacji temperatury c.o. °c 45–85 45–85 45–85 45–85 45–85

zakres regulacji temperatury c.w.u. °c – – – – –

średnica odprowadzania spalin mm 155 182 182 182 202

wydatek c.w.u. przy 25°c l. / min. – – – – –

wymiary (wys. × szer. × głęb.) mm 450 × 850 × 680 450 × 850 × 710 450 × 850 × 710 450 × 850 × 790 450 × 850 × 880

waga kg 136 154 190 225 251

Kocioł Venus z zasobnikiem Mars 120

kod nazwa

1102299 zestaw do podłączenia sterownika pogodowego Siemens – 
rVa 33.121*

1100689 zestaw elektryczny dodatkowych stref grzewczych do kotła Venus

1102169 przedłużka

* wyposażenie sterownika rVa 33.121 zgodnie z zaleceniami firmy Siemens

aKceSoria DoDatKoWe


