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tły Power Plus i Power Plus Box osiągają parametry 
emisji tlenków azotu wyraźnie niższe od wartości gra-
nicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł” (kla-
sa 5 zgodnie z UNI EN 483).

Modele kotłów POWER PLUS BOX

Wśród rodziny kotłów Power Plus Box można wyróżnić 
trzy modele: PP BOX 1002 P INT, PP BOX 1003 P INT  
oraz PP BOX 1004 P INT, składające się odpowied-
nio z dwóch, trzech i czterech modułów grzewczych, 
każdy modulujący w zakresie mocy 26-128 kW (przy 
parametrach pracy 50/30°C) lub 23-115 kW (przy pa-
rametrach pracy 80/60°C). Oznacza to, że Power Plus 
Box 1004 P INT ma bardzo szeroką modulację mocy 
1:20 (26-512 kW dla 50/30°C).

Wyposażenie

Każdy taki wymiennik zbudowany jest z jednej wę-
żownicy pentagonalnej (wykonanej ze stali inox) od 
wewnątrz i drugiej karbowanej wężownicy bimeta-
licznej (wykonanej z miedzi po stronie wody kotło-
wej i stali kwasoodpornej AISI316L po stronie spa-
lin) na zewnątrz. W środku wymiennika umieszczony 
jest palnik premix, do którego dostarczana jest od-
powiednia mieszanka gazu i powietrza, potrzebnych 
do spalania. Powstające na skutek spalania gazu spa-
liny „rotują” w wymienniku dwururowym, wstępnie 
ogrzewając wodę kotłową i zostają skroplone w po-

staci kondensatu. Powracająca z instalacji woda ko-
tłowa przepływa równolegle przez obie wężowni-
ce, zostaje podgrzana, a następnie zasila instalację. 
Kotły POWER PLUS BOX są również wyposażone  
w energooszczędne pompy modułowe, kolektor ga-
zowy 3", rozdzielacz hydrauliczny zasilania i powro-
tu 5" oraz kolektor kondensatu 50 mm. 

  Kotły z serii Power Plus Box (podobnie jak kotły 
Power Plus) skierowane są do nieco innej grupy od-
biorców – przede wszystkim do projektantów, inwe-
storów i deweloperów. Urządzenia te mogą bowiem 
pracować w kaskadzie (w jednym systemie grzew-
czym) do łącznej mocy 6,9 MW (przy parametrach 
pracy 80/60°C), a co za tym idzie, mogą służyć do 
ogrzewania ogromnych budynków czy hali produk-
cyjnych (o powierzchni nawet 40 000 m2).
Kotły Power Plus/Power Plus Box to gazowe jedno-
funkcyjne kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności 
(do 109%) i relatywnie niskich kosztach eksploatacyj-
nych. Kombinacją kotłów w kaskadzie steruje bowiem 

funkcja automatycznej inwersji zapłonu palników, co 
oznacza, że po osiągnięciu pewnego procentu mocy 
przez pierwszy element 
grzewczy, uruchamia-
ją się kolejne elementy  
z tym samym współ-
czynnikiem obciążenia. 
W rezultacie, każdy z mo-
dułów grzewczych pra-
cuje z niższą mocą i osią-
ga wyższą sprawność, 
oraz jest równomier-
nie eksploatowany. Ko-

Blisko 10 lat temu w ofercie Beretty pojawiła 
się gama wiszących kotłów kondensacyjnych 
Power Plus. W związku z rosnącą 
popularnością tychże kotłów, firma RUG 
Riello Urządzenia Grzewcze S.A. sukcesywnie 
poszerzała asortyment dodatkowych 
akcesoriów, osprzętu oraz elementów systemu 
spalinowego, proponując kompleksowe 
rozwiązania. Z kolei w tym roku uzupełniła 
ofertę o stojące kotły kondensacyjne z tej serii, 
a mianowicie Power Plus Box.

Kotły kondensacyjne 
Power Plus Box 

Kaskada z oferty marki Beretta 

Grażyna Bentkowska
Zalety Power Plus Box

•	Szeroki	zakres	modulacji,	nawet	1:20	(P	1004	INT).
•	Palnik	premix	ze	wstępnym	podmieszaniem	powietrza.
•	Automatyczna	inwersja	zapłonu	palników.
•	Możliwość	szybkiego	montażu	sprzęgła	hydraulicznego	
z prawej lub lewej strony obudowy kotła w zależności  
od potrzeb.
•	Funkcja	antyawaryjna	–	w	przypadku	awarii	programatora	
kaskadowego Master, moduły grzewcze pracują we 
wcześniej zaprogramowanym trybie awaryjnym.
•	Możliwość	sterowania	trzema	(realizowane	przez	
kocioł) lub więcej (maks. 8, realizowane przez moduł 
Master Zona) obiegami grzewczymi.
•	Możliwość	ustawienia	priorytetu	produkcji	ciepłej	
wody, obiegu niskiej i wysokiej temperatury.
•	Zawór	antyzwrotny	spalin	wmontowany	fabrycznie 
dla każdego modułu grzewczego.
•	Możliwość	przezbrojenia	na	gaz	płynny	LPG	 
(na wyposażeniu kotła).

http://www.instalreporter.pl
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Sterowanie kaskadą

Zarządzanie kaskadą odbywa się za pomocą pro-
gramatora Master (akcesoria dodatkowe), któ-
ry steruje zdalnie płytą elektroniczną Slave, znaj-
dującą się w każdym module grzewczym. Dzięki 
regulatorowi kaskadowemu można zaprogramo-
wać pracę urządzenia, a także sterować niezależ-
nie trzema obiegami grzewczymi (np. ogrzewa-
niem grzejnikowym, podłogowym oraz ciepłą wodą 
użytkową). Programator ten ma również wbudo-
wany moduł regulacji pogodowej, a wraz z nim  
w komplecie znajduje się sonda zewnętrzna.

Firmowe rozwiązanie/łatwy montaż

Kotły Power Plus Box można łączyć w kaskadę sze-
regowo maksymalnie do dwóch jednostek grzew-
czych Power Plus Box P 1004 INT (korzystając z do-

stępnych akcesoriów marki Beretta) do mocy 1024 kW 
(50/30°C). Przy zapotrzebowaniu na moc powyżej 
1024 kW należy łączyć kotły w kaskadę równolegle.
Podobnie jak w przypadku wiszących kotłów kon-
densacyjnych Power Plus, akcesoria i osprzęt marki 
Beretta do stojących kotłów kondensacyjnych Power 
Plus Box montuje się bez konieczności wykonywania 
jakichkolwiek pomiarów. Aby podłączyć kotły Power 
Plus Box (o mocy do 1024 kW) do instalacji wystar-
czy skorzystać z rur przyłączeniowych oraz sprzę-
gła, dostępnych w katalogu Beretty (schemat). Tak 
samo postępuje się z montażem systemu spalino-
wego. Wszystkie elementy systemu kominowego zo-
stały zaprojektowane i wykonane tak, aby móc bez 
kłopotów odprowadzić spaliny za pomocą jednego 
przewodu spalinowego. W związku z tym, że każdy 
moduł wyposażony jest w zawór antyzwrotny (blo-
kujący niepożądane cofanie się spalin do elementu 
grzewczego, niepracującego w danej chwili) wystar-
czy na każde wyjście spalin Ø110 zamontować ko-
lektor przyłączeniowy Ø160/110 (wraz z kolanem 87° 
Ø110 oraz przedłużeniem Ø110-250 mm). Wszystkie 
elementy systemu, w tym kolektory przyłączeniowe, 
są spasowane na uszczelkę oraz obejmę zaciskową 
(w cenie). Dalej w zależności od potrzeb montuje się 
kolejne elementy systemu, biorąc pod uwagę mak-
symalną wysokość przewodów (nawet do 60 m) oraz 
straty na kolanach, co zależne jest od średnicy prze-
wodu spalinowego i mocy kaskady. System spalinowy 
montowany do kotłów z serii Power Plus/Power Plus 
Box wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4404, 
ma klasę szczelności gazowej H1, wszelkie wymaga-
ne certyfikaty i jest oznakowany symbolem CE.  

Powietrze

Powietrze

W związku z wysoką jakością urzą-
dzeń marki Beretta, firma RUG  
Riello wprowadziła w tym roku 
nową dłuższą gwarancję obejmują-
cą wszystkie kotły gazowe zarówno 
standardowe, jak i kondensacyjne. 
Warunki 5-letniej gwarancji znajdu-
ją się na stronie internetowej  
www.beretta.pl.
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