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Sterownie najnowszej generacji
Kocioł Exclusive wyposażony jest w nowocze-
sny i przyjazny dla użytkownika panel sterowa-
nia, pokryty elegancką klapką, pod którą wi-
dać pasek LED wskazujący aktualny stan pracy.  
Interfejs wyposażono w 3,5-calowy podświetlany  

wyświetlacz LCD, który komunikuje się z użytkow-
nikiem za pomocą tekstu i ikon. Cztery przyciski 
umożliwiają przeglądanie panelu w prosty i intu-
icyjny sposób, umożliwiając dostęp do wszyst-
kich ustawień i parametrów kotła i instalacji.  
Zaawansowana autodiagnostyka w połączeniu  
z wyjątkowymi funkcjami panelu sterowania uzu-
pełnia obraz innowacji.
Funkcje kotłów linii Exclusive:
– programowanie godzinowe – programowa-
nie ogrzewania za pomocą zegara i według po-
jedynczej strefy;
– inteligentne napełnianie – autonomiczna i bez-
pieczna aktywacja napełniania;
– ciśnienie w układzie wskazane na wyświetlaczu;

Beretta, część Grupy Riello, lidera w dziedzinie pro-
duktów i usług w zakresie ogrzewania, klimatyzacji 
i efektywności energetycznej, jest częścią Carrier, 
wiodącego światowego dostawcy innowacyjnych 
technologii HVAC, chłodniczych, przeciwpożaro-
wych, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.

Seria nowoczesnych kotłów wiszących marki Beretta – Exclusive – oferuje wiele zalet, w tym innowacyjny system 
aktywnej kontroli spalania (ACC), przyjazny dla użytkownika panel sterowania i możliwość zdalnego sterowania. 
Te cechy sprawiają, że kocioł Exclusive jest nowoczesnym i odpowiednim wyborem dla osób, które nie chcą iść na 
kompromis w zakresie wzornictwa i efektywności energetycznej. 4 modele, o mocy od 25 do 42 kw linii EXCLUSIVE  
z nawiązką zaspokajają szereg potrzeb instalacyjnych: od nowych budynków do renowacji już istniejących.

ExclusivE – nowoczEsnE kotły BErEtta 
Innowacyjne wzornictwo i wysoka efektywność energetyczna
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– czas wyświetlany również w formie wygasza-
cza ekranu;
– ogrzewanie wstępne – aktywacja wstępnego 
ogrzewania c.w.u.;
– regularna konserwacja – inteligentny system 
informujący użytkownika o konieczności doko-
nania konserwacji kotła.

Aktywna kontrola spalania
System ACC kotła, zaprojektowany oraz opraco-
wany przez Beretta, zapewnia funkcjonalność, 
wydajność i niski poziom emisji w każdych wa-
runkach. System utrzymuje optymalną wartość 
mieszanki powietrza i gazu na czas trwania modu-
lacji mocy – zapewniając, że odczyty dwutlenku 
węgla spełniają surowe normy emisji. Zaawanso-
wany, ekskluzywny system sterowania zapewnia 
samoregulację spalania, dzięki czemu nie ma po-
trzeby wstępnej kalibracji, a kocioł może praco-
wać z różnymi rodzajami gazu.

Wysoka efektywność energetyczna
Dzięki ulepszonej technologii wymienniki cie-
pła w kotłach Beretta charakteryzują się bardzo 
wysoką sezonową wydajnością energetyczną 
wynoszącą 94% (wydajność obliczona zgodnie 
z nową dyrektywą Unii Europejskiej ErP) i mają 
klasę efektywności energetycznej A. Kocioł ofe-
ruje wydajność energetyczną i redukcję emisji 
bez wpływu na poziom komfortu.

Stała łączność
Podłączając programator wi-Fi BeSMART do 
kotła w trybie komunikacji cyfrowej, możliwe 
jest zdalne sterowanie kotłem, a także całym 
systemem, za pomocą aplikacji mobilnej na 
smartfonie lub tablecie. Ta kombinacja kotła  
z programatorem gwarantuje klasę efektywno-
ści energetycznej na poziomie A+. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje o nowym programato-
rze BeSMART, odwiedź naszą dedykowaną stro-
nę www.besmart-home.pl.

Rejestracja i gwarancja 
Ze względu na wysoką jakość wyposażenia  
Beretta RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ofe-
ruje 5-letnią gwarancję, której warunki można 
znaleźć na stronie www.beretta.pl. Rejestrując 
kocioł w trybie online, użytkownicy będą auto-
matycznie informowani o planowanych kontro-
lach, a w przypadku utraty karty gwarancyjnej 
wszystkie dane dotyczące obsługi kotła będą  
w bazie danych producenta.

więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.beretta.pl

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

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl
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RAPORT: InsTAlAcje kOlekTORów 
słonecznych do wspomagania 
ogrzewania w budynkach
Najnowszy raport przygotowany został przez Sto-
warzyszenie Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych.
większość działających w Polsce instalacji ko-
lektorów słonecznych służy do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, ale także coraz częściej 
instalacje kolektorów słonecznych wykorzystu-
je się dodatkowo do wspomagania systemu 
grzewczego. w publikacji za-
prezentowano układy współ-
pracy kolektorów termicznych 
z innymi źródłami ciepła: ko-
tłami gazowymi, pompami 
ciepła, kotłami elektryczny-
mi czy na biomasę.
Obliczenia dotyczące ogrze-
wania słonecznego dla wspo-
magania ogrzewania nie są tak 
proste, jak w przypadku przy-
gotowania c.w.u., ponieważ na-
leży wziąć pod uwagę wiele in-
nych, dodatkowych aspektów. 
Jednak przyjmując kilka warto-
ści orientacyjnych, można do-
konać wstępnej oceny rentow-
ności takiej instalacji. Ogromną 
zaletą takiej instalacji hybry-
dowej jest ograniczenie ilości 
spalanego paliwa lub wyko-
rzystywanej na cele grzewcze 
energii elektrycznej i co za 
tym idzie, znaczne ogranicze-
nie kosztów eksploatacji dzię-
ki wykorzystaniu darmowego 
ciepła pozyskiwanego z insta-
lacji kolektorów słonecznych, 

magazynowanego w lokalnym buforze ciepła.
Dzięki temu, takie rozwiązanie może w praktyce 
pozwolić na zwiększenie efektywności energe-
tycznej w budynkach, gdzie użytkownicy końco-
wi nie byliby w stanie od razu udźwignąć ciężaru 
finansowego pełnej termomodernizacji i przej-
ścia w pełni na źródło ciepła oparte na OZE bez 
utraty zapewnienia komfortu cieplnego przez 
cały rok, z uwzględnieniem ekstremalnych wa-
runków pogodowych.
Źródło: SPIUG
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