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Kotły kondensacyjne
Mynute Green marki Beretta
w układach kaskadowych
Grażyna Bentkowska

Rodzina wiszπcych kot≥Ûw kondensacyjnych Mynute Green marki Beretta to seria wydajnych
(sprawnoúÊ do 108,9%) i przyjaznych w obs≥udze urzπdzeÒ grzewczych o modulowanej mocy. Obecnie toruÒski producent kot≥Ûw, firma RUG Riello Urzπdzenia Grzewcze, uzupe≥ni≥ ofertÍ o sterownik Merlin, ktÛry umoøliwia zarzπdzanie urzπdzeniami w kaskadzie. Uzyskiwana
moc do 280 kW pozwala na zasilanie ciep≥em takøe wiÍkszych obiektÛw.

W

ubieg≥ym roku firma RUG
Riello Urzπdzenia Grzewcze
wprowadzi≥a do oferty marki
Beretta rodzinÍ wiszπcych kot≥Ûw kondensacyjnych Mynute Green. Od sierpnia tego
roku urzπdzenia te zosta≥y zmodyfikowane
i wyposaøone w energooszczÍdnπ pompÍ
modulowanπ o wspÛ≥czynniku efektywnoúci energetycznej EEI ≤ 0,23.

Zmiany w przepisach
Modyfikacja by≥a podyktowana wejúciem
w øycie przepisÛw Rozporzπdzenia Komisji
Europejskiej 641/2009/WE z dnia 22 lipca
2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy
2005/32/WE PEiR w odniesieniu do wymogÛw dotyczπcych ekoprojektu dla pomp
cyrkulacyjnych oraz Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia
21 paüdziernika 2009 r. (tzw. Dyrektywa
ErP ñ Energy Related Products) ustanawiajπcej ogÛlne zasady ustalania wymogÛw
dotyczπcych ekoprojektu dla produktÛw
zwiπzanych z energiπ. Od dnia 26 wrzeúnia 2015 roku bÍdzie rÛwnieø obowiπzywaÊ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010
r. (tzw. Dyrektywa ELD ñ Energy Labeling Regulation) w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuøycia energii oraz
innych zasobÛw poprzez produkty zwiπzane z energiπ. W rezultacie m.in. na producentach kot≥Ûw i pomp ciep≥a bÍdzie spoczywa≥ obowiπzek umieszczania etykiet
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efektywnoúci energetycznej na urzπdzeniach, w instrukcjach i materia≥ach reklamowych czy technicznych oraz na stronie
internetowej.

OszczÍdna
eksploatacja
DziÍki dopracowanej konstrukcji kot≥y
kondensacyjne marki Beretta zapewniajπ
oszczÍdnπ eksploatacjÍ. Sercem
urzπdzeÒ jest wymiennik o specjalnej konstrukcji, wykorzystujπcy
zjawisko kondensacji, a wiÍc moøliwoúÊ odzyskania ciep≥a ze spalin.
W wymienniku spaliny zostajπ
sch≥odzone poprzez wodÍ powrotnπ 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,
nawet do 108,9% (**** zgodnie
z dyrektywπ 92/42/ CEE i wiÍkszπ
niø 93+2 log PN ñ zgodnie z DL
311/06), a tym samym niskim zuøyciem gazu.

Kot≥y Mynute Green sπ wyposaøone
w wymiennik o specjalnej budowie, zg≥oszony do Europejskiego UrzÍdu Patentowego (Patent Pending). Rurowy wymiennik jest wykonany ze stopu aluminium (Al
ñ Mg ñ Si) i nie posiada øadnych ≥πczeÒ
spawanych. PrzewodnoúÊ cieplna materia≥u, z jakiego jest zrobiony, pozwala na
rÛwnomierny rozk≥ad temperatury, co zapobiega tworzeniu siÍ miejsc przegrzewu,

Rys. 1.
Wiszπcy kocio≥ kondensacyjny
Beretta z serii Mynute Green
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Kot≥y z serii Mynute Green charakteryzujπ siÍ niøszym zuøyciem energii elektrycznej i gazu w stosunku do standardowych rozwiπzaÒ odpowiednio do oko≥o
45% i 20%.

Mynute Green
w kaskadzie
Rys. 2.
Programator kaskadowy
Merlin

a tym samym zwiÍksza trwa≥oúÊ wymiennika. Opatentowana struktura zapewnia
pe≥ny przep≥yw wody kot≥owej (bez spadkÛw ciúnienia), zapobiega osadzaniu siÍ
kamienia oraz umoøliwia pe≥nπ konserwacjÍ, co zwiÍksza trwa≥oúÊ urzπdzenia i obniøa koszty eksploatacji.

Dostosowanie mocy grzewczej
Homologacja Range Rated umoøliwia
dostosowanie maksymalnej mocy kot≥a do
rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania
systemu grzewczego, do wielkoúci ogrzewanej powierzchni i wyliczeÒ projektanta
(z zakresu modulacji kot≥a).

W przypadku domu jednorodzinnego
o powierzchni 140 m2, zapotrzebowanie na
moc jest niewielkie i wed≥ug projektu wynosi przyk≥adowo 11,2 kW (50/30oC).
Zmiany mocy na c.o. dokonuje siÍ ustawiajπc prÍdkoúÊ obrotÛw wentylatora wed≥ug
krzywej znajdujπcej siÍ w instrukcji do
urzπdzenia. Nowo wybrana moc ñ 11,2 kW
ñ bÍdzie stanowiÊ maksymalnπ moc kot≥a
w systemie centralnego ogrzewania. W rezultacie kocio≥ (np. Mynute Green 15 R. S. I)
bÍdzie modulowa≥ w zakresie mocy od 3,5
do 11,2 kW, co wp≥ynie pozytywnie na pozosta≥e parametry pracy urzπdzenia: wzrost
sprawnoúci kot≥a, mniejsze zuøycie gazu
oraz obniøenie emisji spalin, CO i NOx.

Programator kaskadowy Merlin

ï sterowanie do oúmiu kot≥Ûw Mynute Green pracujπcych w kaskadzie,
ï niezaleøne sterowanie obiegami grzewczymi c.o. wed≥ug temperatury zewnÍtrznej,
ï moøliwoúÊ programowania w siedmiodniowym cyklu, w wybranych przedzia≥ach czasowych,
ï moøliwoúÊ nastawy temperatur: dziennej (komfortowej), nocnej (ekonomicznej) oraz
antyzamarzaniowej,

ï regulacja temperatury c.w.u. w zasobniku,
ï moøliwoúÊ czasowego sterowania cyrkulacjπ c.w.u.,
ï funkcja antylegionella,
ï tryby: Auto, PrzyjÍcie, Wakacje,
ï ≥atwy montaø,
ï ≥atwa w obs≥uga dziÍki jasno skonstruowanemu menu z podúwietlanym wyúwietlaczem

Jednπ z ostatnich nowoúci w ofercie Beretty jest firmowe rozwiπzanie w postaci
sterownika kaskadowego Merlin, ktÛry
umoøliwia zarzπdzanie kot≥ami w kaskadzie. Kot≥y Mynute Green ñ do tej pory dedykowane wy≥πcznie do domÛw jednoi wielorodzinnych ñ teraz, dziÍki moøliwoúciom jakie daje sterownik Merlin, mogπ
znaleüÊ zastosowanie rÛwnieø w pensjonatach, budynkach produkcyjnych, przedszkolach, szko≥ach i innych budynkach
uøytecznoúci publicznej.
W kaskadÍ moøna ≥πczyÊ aø do oúmiu
urzπdzeÒ, co pozwala na uzyskanie maksymalnej mocy 280 kW. Komunikacja
miÍdzy kot≥ami a sterownikiem kaskadowym jest realizowana poprzez transmisjÍ
danych BUS. Programator umoøliwia odczyt parametrÛw kot≥a oraz niezaleøne zarzπdzanie obiegami grzewczymi w funkcji
temperatury zewnÍtrznej. Wyboru krzywej
grzewczej dokonuje siÍ na sterowniku kaskadowym. Z udzia≥em programatora
moøna rÛwnieø dostosowaÊ harmonogram
pracy kot≥a do w≥asnego planu dnia, a takøe ca≥ego tygodnia, bπdü skorzystaÊ z gotowego programu fabrycznego. Sterownik
umoøliwia rÍcznπ nastawÍ temperatur:
dziennej T1 i nocnej T2 w przedziale od
+5 do +40oC (T1 > T2) oraz antyzamarza46

Tabela 1. Maksymalne d≥ugoúci przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego ∅100/150 oraz ∅130/200 do kot≥Ûw
kondensacyjnych Mynute Green w kaskadzie (pobÛr powietrza z zewnπtrz / przez úcianÍ, spaliny odprowadzone na
zewnπtrz za pomocπ przewodu izolowanego)
Moc kaskady

Kaskada kot≥Ûw Beretta
Mynute Green R.S.I.

Maksymalna d≥ugoúÊ
przewodu spalinowego

Kolektor przy≥πczeniowy

årednica przewodu
spalinowego izolowanego

50 kW

2 x 25 R.S.I.*

25 m

∅ 100/150 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

60 kW

25 R.S.I. + 35 R.S.I.

20 m

∅ 100/150 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

70 kW

2 x 35 R.S.I.

20 m

∅ 100/150 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

75 kW

3 x 25 R.S.I*

20 m

∅ 100/150 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

85 kW

2 x 25 R.S.I. + 35 R.S.I.

20 m

∅ 100/150 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

95 kW

25 R.S.I. + 2 x 35 R.S.I.

20 m

∅ 130/200 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

105 kW

3 x 35 R.S.I.

15 m

∅ 130/200 mm

∅ 130 mm (180 mm z izolacjπ)

* brak koniecznoúci stosowania zaworÛw antyzwrotnych spalin ∅ 80/125;
Naleøy uwzglÍdniÊ skrÛcenie przewodu powietrzno-spalinowego na kaøde kolano 90o ñ o 1,5 m i 45o ñ o 1,0 m.
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Rys. 3.
Schemat poglπdowy
montaøu systemu
powietrzno-spalinowego
do kaskady kot≥Ûw
Mynute Green 25 R.S.I.
i 35 R.S.I. (1 x 25 kW + 2 x 35 kW)

5-letnia gwarancja
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niowej. Moøna go programowaÊ w siedmiodniowym cyklu w wybranych przedzia≥ach czasowych. Urzπdzenie posiada
takøe funkcjÍ antylegionelli, ktÛra poprzez
wygrzew wody zapewnia bezpieczeÒstwo
higieniczne ciep≥ej wody uøytkowej. Fabryczna nastawa wymusza wygrzewanie
wody minimum raz w tygodniu. Dodatkowo, w przypadku cyrkulacji moøna zaprogramowaÊ czas w≥πczania pompy cyrkulacyjnej.

System
kominowy
Wszystkie elementy dedykowanego
systemu kominowego zosta≥y zaprojektowane i wykonane tak, aby mÛc bez k≥opotÛw odprowadziÊ spaliny z kaskady za pomocπ jednego przewodu kominowego
(spalinowego bπdü powietrzno-spalinowego). Schemat (rys. 3) przedstawia drugi
wariant. Na kaøde przy≥πcze powietrzno-spalinowe ∅60/100 w kotle wystarczy
zamontowaÊ kolektor przy≥πczeniowy
(w tym przypadku ∅130/200 ñ wraz
z adapterem ∅60/100-80/125, kolanem
87o ∅80/125 oraz przed≥uøeniem
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∅80/125) i zawÛr antyzwrotny spalin
∅80/125. Wyjπtek stanowiπ nowe modele

Mynute Green 25 R.S.I. i 25 C.S.I, w ktÛrych fabrycznie montowany jest zawÛr antyzwrotny blokujπcy niepoøπdane cofanie
siÍ spalin do urzπdzenia niepracujπcego
w danej chwili, dlatego w przypadku tych
modeli nie trzeba ich dodatkowo instalowaÊ. Naleøy rÛwnieø pamiÍtaÊ o montaøu
zaúlepki z odp≥ywem kondensatu
∅130/200 (na kolektorze przy≥πczeniowym) oraz przed≥uøenia 130 mm
ñ ∅130/200 (w przypadku ≥πczenia kot≥Ûw
Mynute Green 35 R. S. I.), w celu ustalenia odpowiedniego dystansu do serwisowania kot≥Ûw. Dalej, w zaleønoúci od potrzeb montuje siÍ kolejne elementy systemu, biorπc pod uwagÍ maksymalnπ wysokoúÊ przewodÛw (w tym przypadku 20 m)
oraz straty na kolanach 90o ñ 1,5 m i 45o
ñ 1,0 m (tabela 1). System powietrzno-spalinowy montowany do kaskady kot≥Ûw Mynute Green jest wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Wyjπtek stanowiπ
adaptery, ktÛre sπ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404. System kominowy posiada wszelkie wymagane certyfikaty i jest
oznakowany symbolem CE.

Jako potwierdzenie jakoúci urzπdzeÒ
marki Beretta, firma RUG Riello Urzπdzenia Grzewcze wprowadzi≥a wyd≥uøonπ, 5letniπ gwarancjÍ obejmujπcπ wszystkie kot≥y gazowe zarÛwno standardowe, jak
i kondensacyjne. Warunki nowej gwarancji znajdujπ siÍ na stronie internetowej
www.beretta.pl. Jednoczeúnie zosta≥ uruchomiony nowy serwis internetowy
http://rejestracja.beretta.pl dedykowany
gwarancyjnej rejestracji urzπdzeÒ zakupionych po 1 marca 2015 roku. Odnoúnik do
tego serwisu moøna rÛwnieø znaleüÊ na
stronie g≥Ûwnej www.beretta.pl. DziÍki rejestracji kot≥a, uøytkownik zostanie poinformowany o planowanym przeglπdzie
urzπdzenia, a w przypadku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie dane odnoúnie
serwisowania kot≥a bÍdπ dostÍpne w bazie
danych producenta.
Graøyna Bentkowska
Autorka pracuje jako
Product Manager
marki Beretta

RUG Riello Urzπdzenia Grzewcze S.A.
87-100 ToruÒ,
ul. Kociewska 28/30
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tel. (56) 657 16 00
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wrzesieÒ 2015

