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Serie kotłów X dostępne zarówno w wersji jed-
no-, jak i dwufunkcyjnej świetnie sprawdzą się 
nie tylko w nowej, ale również modernizowanej 
instalacji za sprawą wysokiej odporności nowe-
go wymiennika na korozyjne działanie konden-
satu i ograniczeniu do minimum możliwości po-
wstawania tlenków oraz innych negatywnych 
zjawisk elektrochemicznych. Z kolei jego kształt 
geometryczny z pojedynczą rurą zapewnia stały 
przepływ we wszystkich sekcjach wymiennika.  
Dostęp od frontu kotła ułatwia okresowe czyn-
ności konserwacyjne, czyszczenie komory spala-
nia, a także przynosi korzyści związane z monta-
żem urządzenia, które może być zaaranżowane 
niemal w każdej przestrzeni. 

Kotły oferują bardzo szeroki zakres modulacji 
(Mynute X do 1:7, Exclusive X, Ciao X i MySMART X  
– do 1:8) i modulowaną pompę cyrkulacyjną  
o niskim zużyciu energii (EEI ≤ 0,20). Ponadto kotły  
Exclusive X oraz Mynute X mają aprobatę C10 
(3CEp) dzięki standardowo zamontowanym we 
wszystkich modelach zaworom zwrotnym, co 
czyni je „gotowymi do montażu” w instalacjach 
ze zbiorczymi przewodami kominowymi pod ci-
śnieniem. Zawór antyzwrotny jest elementem, 
który umożliwia przepływ spalin przez przewód 
kominowy wyłącznie w jednym kierunku, od pal-
nika do wylotu spalin. Jego zadaniem jest zapo-
biegnięcie powrotowi spalin do komory spalania, 
aby każdy kocioł mógł pracował bez zakłóceń.  

ERA X oznacza zastosowanie w kotłach marki Beretta zupełnie nowych 
wymienników kondensacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 L.  
Nowa era początkowo zasłynęła z kotłów Mynute X. Następnie do oferty 
trafiły nowe modele Exclusive X oraz Ciao X, a w lipcu tego roku pojawiła się  
kolejna nowa gama kotłów z serii – MySMART X. Kotły Exclusive X, Ciao X 
oraz MySMART X powstały z myślą o lepszym jutrze, dla osób poszukujących 
ekologicznych rozwiązań. Nowe urządzenia mogą przetwarzać mieszaninę 
gazu i wodoru do maks. 20% – „zielonego” gazu, który będzie realnym 
ekologicznym punktem zwrotnym w nadchodzących latach, zgodnie  
z celami zrównoważonego rozwoju środowiska i procesem dekarbonizacji, 
do osiągnięcia których dąży w swoich działaniach Unia Europejska. 
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Kotły Mynute X, Ciao X oraz MySMART X mogą pra-
cować na każdy rodzaj gazu (G20, G2.350, G27, 
LPG), natomiast kotły Exclusive X na gaz G20 oraz 
LPG. warto jednak podkreślić, że te ostatnie nie 
wymagają stosowania zestawów przezbrojenio-
wych, a w przypadku pracy kotła na gaz LPG – wy-
starczy odpowiednia nastawa parametrów na pa-
nelu sterowania kotła. System Aktywnej Kontroli 
Spalania w kotle Exclusive X, zaprojektowany oraz 
opracowany przez markę Beretta, zapewnia funk-
cjonalność, wydajność i niski poziom emisji w każ-
dych warunkach. Zaawansowany, inteligentny sys-
tem sterowania zapewnia samoregulację spalania, 
dzięki czemu nie ma potrzeby wstępnej kalibracji.

Jednym z wyróżniających się i innowacyjnych 
elementów linii kotłów z serii X jest panel ste-
rowania. Podświetlany wyświetlacz LCD komu-
nikuje się z użytkownikiem/instalatorem za po-
mocą intuicyjnych ikon, w Exclusive X również 
za pomocą tekstu w języku polskim. Kolorowy 
wyświetlacz oraz możliwość programowania go-
dzinowego to cechy innowacyjnego panelu ste-
rowania, w który wyposażony są modele z serii 

Exclusive X. Dzięki przyciskom możliwe jest prze-
glądanie funkcji w prosty i intuicyjny sposób oraz 
można uzyskać dostęp do ustawień oraz para-
metrów kotła i instalacji. Modele Ciao X wyróżnia 
dotykowy panel sterowania, łączący innowacyj-
ny design z użytecznymi funkcjami. Każdy dotyk 
aktywuje sygnał dźwiękowy, który stanowi po-
twierdzenie wykonania funkcji.
Podłączając do omawianych urządzeń, dedyko-
wany programator Hi, Comfort wi-Fi (na wyposa-
żeniu kotłów MySMART X) w trybie komunikacji 
cyfrowej (OT), możliwe jest zdalne sterowanie ko-
tłem, a także całym systemem za pomocą inteli-
gentnej aplikacji mobilnej na smartfonie lub table-
cie (wymagany jest jedynie dostęp do Internetu). 

Ze względu na wysoką jakość komponentów uży-
tych do produkcji kotłów, RUG Riello Urządzenia 
Grzewcze S.A. oferuje 5-letnią gwarancję. Reje-
strując kocioł poprzez stronę internetową, użyt-
kownicy są automatycznie informowani o plano-
wanych przeglądach, a w przypadku utraty karty 
gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące obsługi 
kotła są w bazie danych producenta.

Kotły X w sKrócie

Takie zalety, jak wysoka wydajność, elastyczność in-
stalacji, niskie zużycie gazu, szeroki zakres modulacji, 
przyjazny panel sterowania, możliwość zdalnego ste-
rowania – atuty kotłów z serii X sprawiają, że stanowią 
one bardzo dobry wybór do zastosowania w mieszka-
niach i domach jednorodzinnych. Na korzyść kotłów 
Mynute X, Ciao X oraz MySMART X przemawia fakt, że 
są certyfikowane na każdy rodzaj gazu, z kolei Exclu-
sive jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz panelu 
sterowania, w system ACC, zapewniający samoregula-
cję spalania, dzięki czemu nie ma potrzeby wstępnej 
kalibracji i nie ma potrzeby stosowania zestawu prze-
zbrojeniowego na gaz LPG. Ciao X natomiast doceni-
my za przyjazny dotykowy panel sterowania i kom-
paktowość. Ponadto marka Beretta wprowadzając 
kotły Exclusive X, Ciao X oraz MySMART X, zadbała  
o przyszłe pokolenia, projektując urządzenia do pracy 
z mieszaniną gazu i wodoru (maks. do 20%).

Pozostałe ważne cechy i funkcje kotłów 
Exclusive X, Mynute X, Ciao X oraz MySMART X:
•	 funkcja podgrzewu c.w.u.,
•	 niska emisja zanieczyszczeń: klasa 6 (EN 15502), 
•	 elastyczność instalacji,
•	 łatwe podłączenie komina dzięki systemowi click-fit 

bez potrzeby stosowania dodatkowego kołnierza,
•	 wbudowany moduł regulacji pogodowej (sonda 

zewnętrzna dostępna jako akcesorium dodatkowe),
•	 stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

IPX5D,
•	 możliwość podłączenia zasobnika c.w.u.  

(do modeli jednofunkcyjnych),
•	 możliwość zarządzania dwoma obiegami 

grzewczymi.
Na montaż kotłów z serii X można otrzymać dotację, 
urządzenia te bowiem biorą udział w programie Czy-
ste Powietrze. Dzięki temu programowi można otrzy-
mać dofinansowanie również na nowe pompy powie-
trze-woda HYDRO UNIT M marki Beretta.

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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