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Klimatyzator BREVA jest propozycją marki Be-
retta służącą zarówno do chłodzenia, jak i ogrze-
wania. Urządzenie oferowane jest w 7 wersjach  
(4 w wersji monosplit i 3 w wersji multisplit) o mocy 
od 3,5 do 18 kw, dzięki czemu można dopasować 
model odpowiednio do potrzeb użytkowników, 
dla najlepszego komfortu i maksimum efektyw-
ności. Zaawansowany technologicznie inwerter 
o szerokim zakresie pracy, pozwala dostosować 
moc klimatyzatora w sposób ciągły, analizując za-
potrzebowanie budynku, gwarantując stałą tem-
peraturę i redukcję zużycia energii elektrycznej. 
Marka Beretta, która jest liderem w poszukiwa-
niu rozwiązań poprawiających wydajność swoich 
produktów, przekonuje, że klimatyzatory BREVA  
zostały zaprojektowane tak, aby pracowały jak 
najefektywniej chłodząc w okresie letnim, jak  
i grzejąc zimą. BREVA korzysta z czynnika chłod-
niczego R32 o wysokiej wydajności i niskim wpły-
wie na środowisko, dzięki czemu urządzenia 
osiągają klasę efektywności A++, co wpływa na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ponadto za-
pewnia to zgodność z nowym europejskim rozpo-
rządzeniem w sprawie zmniejszenia wpływu flu-
orowanych gazów na środowisko w atmosferze.

Wydajność i design
Jednostka wewnętrzna BREVA wyróżnia się es-
tetycznym wykończeniem i jakością materiałów,  
z których została wykonana, a także rozwiązaniami  
technicznymi, ułatwiającymi montaż. Klimatyza-
tory wyposażone są w nowoczesny wyświetlacz 
LED wskazujący aktualną wartość temperatury, 
tryb pracy sprężarki oraz komunikaty o ewentual-
nych błędach, którym można sterować za pomocą 
pilota. Jednostki wewnętrzne serii BREVA charak-
teryzują się również szerokim zakresem przepły-
wu powietrza, który są w stanie przetworzyć. 
Oprócz stabilnej temperatury w pomieszczeniu,  
BREVA na bieżąco oczyszcza powietrze dzięki  

filtrom antybakteryjnym i fotokatalitycznym, któ-
re zapewniają świeże i zdrowe powietrze. Za opty-
malną wilgotność powietrza odpowiada funkcja 
osuszania – DRY.
Szczegóły konstrukcyjne jednostek zewnętrz-
nych zostały również dopracowane, aby działa-
ły bezproblemowo nawet po wielu latach eks-
pozycji na warunki pogodowe.

Cicha praca
Na komfort otoczenia wpływa również poziom 
głośności, który jest szczególnie ważny w sypial-
niach czy gabinetach. Seria BREVA gwarantuje ci-
chą pracę przez cały rok, która jest praktycznie 
niezauważalna dla ludzkiego ucha – 20 dB(A). Tę 
funkcję można włączyć zarówno w trybie ogrze-
wania, jak i chłodzenia. 
Urządzenia mają również funkcję SLEEP, która re-
guluje pracę klimatyzatora w celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu w nocy podczas snu. 
w trybie chłodzenia zwiększa wartość ustawio-
nej temperatury przez użytkownika o 1°C (w od-
stępie godzinowym) przez pierwsze 2 godziny  
i utrzymuje temperaturę osiągniętą przez kolej-
ne 6 godzin przed wyłączeniem. w trybie ogrze-
wania przez pierwsze 2 godziny obniża wartość 
temperatury zadanej o 2°C w odstępie godzino-
wym, po 3 godzinach temperatura wzrasta o 2°C 
na okres 3 godzin przed wyłączeniem.

Pilot i zdalne sterowanie
Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażo-
na jest w pilot na podczerwień z dużym podświe-
tlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać 
dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora. Na 
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania moż-
na odczytać temperaturę otoczenia oraz progra-
mować czas pracy jednostki. Z zamontowanym 
(opcjonalnie) zestawem wi-Fi można wygodnie 
zarządzać temperaturą nawet z dala od domu. 

Klimatyzatory  
Breva z czynniKiem 
chłodniczym R32

Marka Beretta – znana w Polsce z produkcji i sprzedaży 
kotłów gazowych – oferuje klimatyzator BREVA – ścienny 

klimatyzator typu split z czynnikiem chłodniczym R32 
przyjaznym środowisku.
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Dzięki dedykowanej aplikacji marki Beretta –  
BeSmart AC (do pobrania bezpłatnie dla syste-
mów iOS i Android) można ustawić tryb, progra-
mować czas pracy i sprawdzić status urządzenia 
poprzez smartfon i tablet.
Ze względu na wysoką jakość komponentów 
użytych do produkcji Beretta oferuje 3-letnią 

gwarancję. Dzięki możliwości rejestracji urzą-
dzenia na stronie www.beretta.pl, użytkownicy 
są automatycznie informowani o planowanych 
przeglądach, a w przypadku utraty karty gwa-
rancyjnej wszystkie dane zapisane przez Auto-
ryzowany Serwis Beretta są dostępne w bazie 
danych producenta. 

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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Będą duże dotacje do pomp ciepła 
w nowo Budowanych domach

Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można 
dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu 
jednorodzinnym w ramach nowego programu 
Moje Ciepło, który Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej uruchomi na 
przełomie I i II kwartału 2022 r. Ze wsparcia finan-
sowego skorzystają właściciele tylko nowych bu-
dynków mieszkalnych o podwyższonym standar-
dzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: 
najpierw inwestycja – potem wypłata.
Program Moje Ciepło to kolejna – po bardzo po-
pularnym „fotowoltaicznym” programie Mój Prąd 
– propozycja NFOŚiGw kierowana do odbior-
cy powszechnego, masowego, czyli bezpośred-
nio do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie 
dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych 
pomp ciepła, wykorzystywanych albo do same-
go ogrzewania domu, albo w połączeniu z jedno-
czesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej. 
wsparcie finansowe z NFOŚiGw ma być udzielane 
w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 
30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pom-
py ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł.
– Środki na obsługę programu Moje Ciepło będą po-
chodzić z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego 
instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o najwięk-
szych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych 
celów redukcji emisji dwutlenku węgla – wyjaśnia 
prezes NFOŚiGw Maciej Chorowski. – Pieniędzy wy-
starczy dla pokaźnej grupy wnioskodawców, gdyż 
budżet programu Moje Ciepło wynosi 600 mln zł – za-
znacza wiceprezes NFOŚiGw Paweł Mirowski, któ-
ry odpowiada za operacyjne uruchomienie pro-
gramu. – Warto dodać, że dopłaty mają dotyczyć 
zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach  
o podwyższonym standardzie energetycznym, przez 
co Moje Ciepło będzie komplementarne wobec progra-
mu Czyste Powietrze – zauważa wiceszef NFOŚiGw.

Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – 
właściciele bądź współwłaściciele jednorodzin-
nych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – je-
dynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny 
w programie Moje Ciepło rozumie się taki, w przy-
padku którego (w dniu ubiegania się o dofinan-
sowanie z NFOŚiGw) nie złożono zawiadomienia 
o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.
Przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: 
może to być również nowy jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny, w odniesieniu do którego zło-
żono już zawiadomienie o zakończeniu budowy 
lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod 
warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej 
niż 1 stycznia 2021 r. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej planuje rozpocząć nabór wniosków 
w programie Moje Ciepło na przełomie I i II kwar-
tału 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie nato-
miast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swo-
im nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła 
przy wsparciu finansowym z NFOŚiGw powinny 
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw 
inwestycja, potem refundacja. Jest to rozwiąza-
nie stosowane także w innych programach po-
wszechnych prowadzonych przez NFOŚiGw.
warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła 
jest uzyskanie podwyższonego standardu ener-
getycznego budynku. Oznacza to, że wartość 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nie-
odnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cie-
płej wody użytkowej (EPH+w) może wynosić mak-
symalnie 63 kwh/(m2 powierzchni domu w cią-
gu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz  
55 kwh/m2 dla wniosków składanych w kolejnych 
latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij
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