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Sercem owego urządzenia jest rurowy wymien-
nik o unikalnej budowie, który wykonany jest ze sto-
pu aluminium i nie ma żadnych łączeń spawanych. 
Przewodność cieplna materiału, z jakiego jest wyko-
nany, pozwala na równomierny rozkład temperatury,  
co zapobiega tworzeniu się miejsc przegrzewu, a tym 
samym zwiększa trwałość wymiennika. Natomiast jego 
struktura zapewnia pełny przepływ wody kotłowej (bez 
spadków ciśnienia), zapobiega osadzaniu się kamienia 
oraz umożliwia jego pełną konserwację, co zwiększa 
trwałość urządzenia i obniża koszty eksploatacji.

Inteligentne sterowanie smartfonem 
lub tabletem w standardzie
Kocioł wyposażony jest w inteligentny programator 
BeSMART ze sterowaniem poprzez WiFi. Programator 
BeSMART WiFi umożliwia użytkownikowi zdalne stero-
wanie i zarządzanie komfortem cieplnym we własnym 
domu, a także kontrolę kotła poprzez WiFi za pośred-
nictwem smartfona lub tabletu. Z poziomu mobilnego 
urządzenia można sprawdzić stan systemu ogrzewa-
nia, jak również zaprogramować przedziały czasowe, 
regulować temperaturę, czy zmieniać tryby pracy ko-
tła. Dzięki bezpłatnej aplikacji BeSMART można się 
przekonać, jakie proste i intuicyjne jest programowa-
nie sterownika i zarządzanie pracą kotła.

Perfekcyjnie dobrana moc
Kocioł MySMART, jak i pozostałe kotły kondensacyj-
ne marki Beretta dedykowane do mieszkań oraz do-
mów jednorodzinnych, jest certyfikowany RANGE 
RATED. Homologacja RANGE RATED umożliwia do-
stosowanie maksymalnej mocy kotła do rzeczywi-
stego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewcze-
go, do wielkości ogrzewanej powierzchni i wyliczeń 
projektanta (z zakresu modulacji kotła). 

Szeroki zakres modulacji
Kolejnym elementem mającym duży wpływ na niż-
sze koszty ogrzewania jest bardzo szeroki zakres mo-
dulacji mocy. Kocioł, modulując do dolnej granicy 
zakresu regulacji mocy (2,8 kW), znacząco redukuje 
częstotliwość włączania i wyłączania się, w efekcie 
wydłuża się jego żywotność.

Energooszczędna pompa 
z synchroniczną modulacją
Dzięki zastosowaniu energooszczędnej pompy 
Grundfos UPM 3 FLEX AS 15- 70 AO-AC RO o modu-
lowanej prędkości (PWM) i współczynniku efektyw-
ności energetycznej EEI≤0,20 oraz wymiennika kon-
densacyjnego (o którym mowa była już wcześniej), 
kocioł MySMART charakteryzuje się niskim zużyciem 

energii elektrycznej i gazu. Słowo FLEX w nazwie mo-
delu pompy oznacza możliwość dostosowania wy-
sokości podnoszenia pompy (ustawienie fabryczne 
– 6 m) do wymagań instalacji, bez konieczności wy-
miany wbudowanej pompy na inną.

Wyposażenie
Kocioł MySMART jest bogato wyposażony. W stan-
dardzie znajduje się m.in. programator BeSMART ze 
zdalnym sterowaniem poprzez WiFi, pełna konso-
la przyłączy hydraulicznych wraz z zaworami odci-
nającymi c.o. z filtrem, obudowa przyłączy hydrau-
licznych oraz zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG.

8 lat gwarancji
W związku z wysoką jakością urządzeń marki Beretta,  
firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. propo-
nuje 8-letnią gwarancję na kotły kondensacyjne My-
SMART, której szczegółowe warunki znajdują się  
w karcie gwarancyjnej do kotła i na stronie interneto-
wej www.beretta.pl. Dzięki rejestracji kotła na rejestra-
cja.beretta.pl, użytkownik zostanie poinformowany  
o planowanym przeglądzie urządzenia, a w przypad- 
ku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie dane od-
nośnie serwisowania kotła znajdą się w bazie danych 
producenta.

Kotły kondensacyjne MySMART marki Beretta stanowią kompleksowe rozwiązanie 
dla każdego mieszkania i domu jednorodzinnego, gwarantują m. in. oszczędności 
eksploatacyjne, zadowolenie wynikające z łatwej obsługi urządzenia oraz większą 
swobodę w montażu. Kotły te są również jednymi z najbardziej efektywnych 
energetycznie gazowych urządzeń kondensacyjnych na naszym rynku. 

MySMART 
Nowoczesny kocioł kondensacyjny 
z inteligentnym sterowaniem

http://www.instalreporter.pl
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