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EXCLUSIVE GREEN E
– NOWY KOCIOŁ
KONDENSACYJNY
KtÛry wybraÊ? ñ Ñzachodzπ w g≥owÍî w≥aúciciele
mieszkaÒ i domÛw, planujπcy montaø instalacji grzewczej lub jej modernizacjÍ. Tradycyjny czy kondensacyjny? Jedno- czy dwufunkcyjny? Jakiej mocy? ñ Z tymi
pytaniami borykajπ siÍ najczÍúciej.

W

krÛtkiej perspektywie na rynku bÍdπ
dostÍpne wy≥πcznie kot≥y kondensacyjne oraz standardowe dwufunkcyjne
z otwartπ komorπ spalania z przeznaczeniem wy≥πcznie do montaøu w instalacjach
modernizowanych, do wspÛlnego komina.
Zwiπzane jest to z wytycznymi nowej Dyrektywy Unii Europejskiej ErP (Energy Related Products), ustanawiajπcej ogÛlne zasady ustalania wymogÛw dotyczπcych ekoprojektu dla produktÛw zwiπzanych z energiπ, ktÛra wesz≥a w øycie we wrzeúniu ubieg≥ego roku i, zgodnie z ktÛrπ producenci nie
mogπ wytwarzaÊ kot≥Ûw z zamkniÍtπ komorπ spalania (TURBO). Wszystko po to, øeby osiπgnπÊ do 2020 roku cel 20-20-20,
ktÛry wiπøe siÍ z ograniczeniem emisji CO2
i zuøycia energii elektrycznej o 20% oraz
wzrostem wykorzystania odnawialnych ürÛde≥ energii o 20%. W zwiπzku z powyøszym
wybÛr bÍdzie ogranicza≥ siÍ do takich parametrÛw, jak: moc, funkcjonalnoúÊ kot≥a,
zaawansowanie technologiczne, a przede
wszystkim niskie koszty eksploatacji.

IDEALNE
ROZWI•ZANIE
Idealnym wiÍc rozwiπzaniem dla kaødego domu jest kocio≥ kondensacyjny z serii
Exclusive Green E, zupe≥nie nowy kocio≥
w ofercie Beretty, ktÛry gwarantuje m.in.
oszczÍdnoúci eksploatacyjne, zadowolenie
wynikajπce z ≥atwej obs≥ugi urzπdzenia oraz
wiÍkszπ swobodÍ w montaøu. Kocio≥ ten
jest rÛwnieø jednym z najbardziej efektywnych energetycznie kot≥Ûw na naszym rynku i jest certyfikowany do pracy na kaødy
rodzaj gazu (G20, G2.350, G27 i LPG).
Sercem urzπdzenia jest wymiennik o wyjπtkowej konstrukcji, wykorzystujπcy zjawisko kondensacji, a wiÍc moøliwoúÊ odzy-
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skania ciep≥a ze spalin. W wymienniku spaliny zostajπ sch≥odzone poprzez ÑwodÍ powrotnπî
do temperatury punktu rosy 57oC
(dla gazu ziemnego), dziÍki czemu para wodna zawarta w spalinach zaczyna siÍ wykraplaÊ, czyli kondensowaÊ, oddajπc jednoczeúnie energiÍ cieplnπ. Skutkuje
to wysokπ wydajnoúciπ i sprawnoúciπ kot≥a, a tym samym niskim
zuøyciem gazu. Jest to rurowy
wymiennik o unikalnej budowie,
ktÛry wykonany jest ze stopu aluminium i nie posiada øadnych ≥πczeÒ spawanych. PrzewodnoúÊ
cieplna materia≥u, z jakiego jest
wykonany, pozwala na rÛwnomierny rozk≥ad temperatury, co Kocio≥ kondensacyjny Exclusive Green E
zapobiega tworzeniu siÍ miejsc
przegrzewu, a tym samym zwiÍksza trwa- Ñszufladyî, co wp≥ywa rÛwnieø korzystnie na
≥oúÊ wymiennika. Natomiast jego struktura czas wykonania przeglπdu i czyszczenia
zapewnia pe≥ny przep≥yw wody kot≥owej wymiennika. DziÍki udoskonalonej techno(bez spadkÛw ciúnienia), zapobiega osa- logii, nowe wymienniki w modelach
dzaniu siÍ kamienia oraz umoøliwia jego 25 C.S.I. i R.S.I. marki Beretta charakterype≥nπ konserwacjÍ, co zwiÍksza trwa≥oúÊ zujπ siÍ bardzo wysokπ sezonowπ efektywurzπdzenia i obniøa koszty eksploatacji. noúciπ energetycznπ na poziomie 94%
Bardzo istotnym jest fakt, øe dostÍp do wy- (sprawnoúÊ liczona w sposÛb podyktowamiennika, jak i pozosta≥ych podzespo≥Ûw ny nowπ dyrektywπ Unii Europejskiej ErP)
kot≥a znajduje siÍ od przodu, co umoøliwia i posiadajπ klasÍ efektywnoúci energetyczwiÍkszπ swobodÍ przy montaøu Exclusive nej A. Aby uzyskaÊ klasÍ efektywnoúci
Green E. W≥aúciciele domÛw i mieszkaÒ energetycznej A+ wystarczy pod≥πczyÊ do
doceniπ na pewno, øe nie ma w zasadzie kot≥a programator tygodniowy w trybie koograniczeÒ zwiπzanych z wymogami za- munikacji cyfrowej (juø nied≥ugo nowe prochowania minimalnych odleg≥oúci od úcia- gramatory w ofercie Beretty).
ny. W zasadzie, poniewaø jedyne o czym
naleøy pamiÍtaÊ, to moøliwoúÊ zdjÍcia obuPERFEKCYJNIE
dowy. Profesjonaliúci dostrzegπ z kolei, øe
DOBRANA MOC
wszystkie prace konserwacyjno-serwisowe
moøna sprawnie przeprowadziÊ od przodu
Exclusive Green E, tak jak pozosta≥e kokot≥a. Innowacyjny system szyn umoøliwia t≥y kondensacyjne marki Beretta dedykowawysuwanie i wsuwanie wymiennika, jak ne do mieszkaÒ oraz domÛw jedno- i wielomarzec 2016
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czania i wy≥πczania
siÍ
urzπdzenia,
w efekcie wyd≥uøajπc
jego øywotnoúÊ.
DziÍki zastosowaniu nowej energooszczÍdnej pompy
GRUNDFOS UPM 3
FLEX AS 15-70 AO-AC RO o modulowanej
prÍdkoúci
(PWM) o wspÛ≥czynniku efektywnoúci
energetycznej EEI ≤
Sercem kot≥a jest wymiennik o wyjπtkowej konstrukcji,
0,20 i nowego wywykorzystujπcy zjawisko kondensacji
miennika kondensarodzinnych, sπ certyfikowane RANGE RA- cyjnego (o ktÛrym mowa by≥a juø wczeTED. Homologacja RANGE RATED umoø- úniej), kot≥y z serii Exclusive Green E chaliwia dostosowanie maksymalnej mocy ko- rakteryzujπ siÍ niøszym zuøyciem energii
t≥a do rzeczywistego cieplnego zapotrzebo- elektrycznej i gazu w stosunku do standarwania systemu grzewczego, do wielkoúci dowych rozwiπzaÒ odpowiednio do oko≥o
ogrzewanej powierzchni i wyliczeÒ projek- 45% i 20%. PompÍ moøna dostosowaÊ do
tanta (z zakresu modulacji kot≥a). Przypu- instalacji wybierajπc jeden z czterech tryúcimy, øe zdecydowaliúmy siÍ na zakup bÛw pracy. NajczÍúciej wybierany tryb to
modelu jednofunkcyjnego 25 R.S.I. o za- ten, gdzie prÍdkoúÊ przep≥ywu pompy bÍkresie modulacji 2,8-20 kW (na c.o.). dzie dobierana automatycznie w stosunku
W przypadku domu jednorodzinnego o po- do mocy, z jakπ aktualnie pracuje kocio≥.
wierzchni 140 m2, zapotrzebowanie na moc W rezultacie, jeúli zapotrzebowanie na ciejest niewielkie i wed≥ug projektu wynosi p≥o w pomieszczeniu bÍdzie niewielkie, koprzyk≥adowo ñ 11,2 kW (50/30oC).
cio≥ bÍdzie pracowa≥ nie tylko z minimalnπ
Zmiany mocy na c.o. dokonuje siÍ usta- mocπ (dziÍki modulowanemu palnikowi),
wiajπc prÍdkoúÊ obrotÛw wentylatora we- ale i z najmniejszπ prÍdkoúciπ pompy. Tak
d≥ug krzywej, znajdujπcej siÍ w instrukcji do wiÍc oprÛcz niskiego zuøycia gazu, zyskuurzπdzenia. Nowo wybrana moc ñ 11,2 kW je siÍ dodatkowo oszczÍdnoúÊ energii elekñ bÍdzie stanowiÊ maksymalnπ moc kot≥a trycznej. Natomiast s≥owo ÑFLEXî w nazwie
w systemie centralnego ogrzewania. W re- modelu pompy oznacza moøliwoúÊ dostozultacie kocio≥ bÍdzie modulowa≥ w zakre- sowania wysokoúci podnoszenia pompy
sie mocy od 2,8 do 11,2 kW, co wp≥ynie po- (ustawienie fabryczne ñ 6 m) do wymagaÒ
zytywnie na pozosta≥e parametry pracy instalacji, bez koniecznoúci wymiany wbuurzπdzenia: wzrost sprawnoúci kot≥a, mniej- dowanej pompy na innπ.
sze zuøycie gazu oraz obniøenie emisji
spalin, CO i NOx. Z kolei maksymalna moc
DWA LUB TRZY
OBIEGI GRZEWCZE
na c.w.u. (w przypadku pod≥πczenia zasobnika np. IDRA TOP 120 marki Beretta) pozostanie na poziomie 25 kW, gwarantujπc
W przypadku domu, dla ktÛrego zaprojekwysoki komfort ciep≥ej wody uøytkowej. Ko- towano ogrzewanie mieszane, istnieje moølejnym elementem majπcym duøy wp≥yw na liwoúÊ pod≥πczenia do kot≥a zestawu dwÛch
niøsze koszty ogrzewania jest szeroki za- lub trzech stref grzewczych: CONNECT
kres modulacji mocy. Kocio≥, modulujπc do AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 lub 2 LE,
dolnej granicy zakresu regulacji mocy (2,8 umoøliwiajπcego sterowanie strefami
kW), znaczπco redukuje czÍstotliwoúÊ w≥π- grzewczymi. Wszystkie modu≥y wyposaøo-

Kocio≥ Exclusive Green E jest objÍty 5-letniπ gwarancjπ

ne sπ w nowe energooszczÍdne pompy
modulowane (GRUNDFOS UPM 3 AUTO L
15-70 130) o wspÛ≥czynniku efektywnoúci
energetycznej EEI ≤ 0,23, zgodne z nowπ
Dyrektywπ ErP.

REGULACJA
POGODOWA
DziÍki wbudowanemu modu≥owi regulacji
pogodowej Exclusive Green E przystosowany jest do kontroli temperatury c.o.
w funkcji temperatury zewnÍtrznej. Regulator w kotle odczytuje temperaturÍ wskazanπ przez zainstalowanπ na úcianie zewnÍtrznej budynku sondÍ (na wyposaøeniu) i na podstawie wybranej krzywej
grzewczej ustala odpowiedniπ temperaturÍ
wody na zasilaniu instalacji tak, aby utrzymaÊ odpowiedni komfort cieplny. Uzupe≥nienie wyposaøenia kot≥a w programator tygodniowy umoøliwia pe≥nπ kontrolÍ temperatury pomieszczeÒ.

5 LAT GWARANCJI
W zwiπzku z wysokπ jakoúciπ urzπdzeÒ
marki Beretta, firma RUG Riello Urzπdzenia Grzewcze S.A. wprowadzi≥a w ubieg≥ym
roku nowπ d≥uøszπ 5-letniπ gwarancjÍ, ktÛrej warunki znajdujπ siÍ na stronie internetowej www.beretta.pl. Jednoczeúnie zosta≥
uruchomiony nowy serwis internetowy
http://rejestracja.beretta.pl dedykowany
gwarancyjnej rejestracji urzπdzeÒ. DziÍki
rejestracji kot≥a, uøytkownik zostanie poinformowany o planowanym przeglπdzie
urzπdzenia, a w przypadku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie dane odnoúnie
serwisowania kot≥a znajdπ siÍ w bazie danych producenta. Naleøy rÛwnieø podkreúliÊ, øe firma RUG Riello Urzπdzenia
Grzewcze S.A. posiada w≥asnπ fabrykÍ gazowych kot≥Ûw wiszπcych zlokalizowanπ
w Toruniu.
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