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SWOBODA MONTA U
Sercem urz dzenia jest rurowy wymiennik 
o unikalnej budowie, który wykonany jest 
ze stopu aluminium i nie posiada adnych 

cze  spawanych. Przewodno  cieplna 
materia u, z jakiego jest wykonany, pozwa-
la na równomierny rozk ad temperatury, co 
zapobiega tworzeniu si  miejsc przegrze-
wu, a tym samym zwi ksza trwa o  wy-
miennika. Bardzo istotnym jest fakt, e
dost p do wymiennika, jak i pozosta ych 
podzespo ów kot a znajduje si  od przo-
du, co umo liwia wi ksz  swobod  przy 
monta u Exclusive Green E. W a ciciele 
domów i mieszka  doceni  na pewno, e
nie ma w zasadzie ogranicze  zwi zanych 
z wymogami zachowania minimalnych 
odleg o ci od ciany. W zasadzie, poniewa
jedyne o czym nale y pami ta  to mo li-
wo  zdj cia obudowy, poniewa  wszyst-
kie prace konserwacyjno-serwisowe mo -
na sprawnie przeprowadzi  od przodu 
kot a. Profesjonali ci z kolei dostrzeg  in-
nowacyjny system szyn, który umo liwia 
wysuwanie i wsuwanie wymiennika, jak 

„szuflady”, co wp ywa korzystnie na czas 
wykonania przegl du. 

WYSOKA EFEKTYWNO
ENERGETYCZNA
Dzi ki udoskonalonej technologii, nowe 
wymienniki w modelach 25 kW marki 
Beretta charakteryzuj  si  bardzo wyso-
k  sezonow  efektywno ci  energetycz-
n  na poziomie 94% (sprawno  liczona 
wg dyrektywy Unii Europejskiej ErP) i po-
siadaj  klas  efektywno ci energetycznej 
A. Pod czaj c do kot a inteligentny pro-
gramator BeSMART WiFi w trybie komu-
nikacji cyfrowej, otrzymuje si  mo liwo
zdalnego sterowania kot em, a tak e ca-
ym systemem za pomoc  mobilnej aplika-

cji na smartfonie lub tablecie. Takie po -
czenie kot a z programatorem gwarantuje 
klas  efektywno ci energetycznej ju  na 
poziomie A+. W celu zasi gni cia szcze-
gó owych informacji na temat nowego pro-
gramatora BeSMART zapraszamy na spe-
cjaln  stron  www.besmart-home.pl. 

PERFEKCYJNIE DOBRANA 
MOC
Kot y Exclusive Green E s  certyfikowa-
ne RANGE RATED. Homologacja umo -
liwia dostosowanie maksymalnej mocy 
kot a do rzeczywistego cieplnego zapotrze-
bowania systemu grzewczego, do wielko ci 
ogrzewanej powierzchni i wylicze  pro-
jektanta. Nowo wybrana moc b dzie sta-
nowi  maksymaln  moc kot a w systemie 
centralnego ogrzewania, co wp ynie pozy-
tywnie na pozosta e parametry pracy urz -
dzenia: wzrost sprawno ci kot a, mniejsze 
zu ycie gazu oraz obni enie emisji spa-
lin, CO i NOx. Z kolei maksymalna moc 
na c.w.u. pozostanie na poziomie 25 kW, 
gwarantuj c komfort ciep ej wody u ytko-

wej. Kolejnym elementem maj cym du y
wp yw na ni sze koszty ogrzewania jest 
szeroki zakres modulacji mocy. Kocio , mo-
duluj c do dolnej granicy zakresu regulacji 
mocy (2,8 kW), znacz co redukuje cz sto-
tliwo  w czania i wy czania si  urz -
dzenia, w efekcie wyd u aj c jego ywot-
no .

Dzi ki zastosowaniu nowej energo-
oszcz dnej pompy GRUNDFOS UPM 3 
FLEX AS 15-70 o modulowanej pr dko-
ci (PWM) i nowego wymiennika konden-

sacyjnego (o którym mowa by a ju  wcze-
niej), kot y z serii EXCLUSIVE GREEN E 

charakteryzuj  si  ni szym zu yciem ener-
gii elektrycznej i gazu w stosunku do stan-
dardowych rozwi za  odpowiednio do ok. 
45% i 20%. 

5 LAT GWARANCJI
W zwi zku z wysok  jako ci  urz dze
marki Beretta, firma RUG Riello Urz dzenia 
Grzewcze S.A. oferuje  5-letni  gwarancj ,
której warunki znajduj  si  na stronie in-
ternetowej www.beretta.pl. Nale y równie
podkre li , e firma RUG Riello Urz dzenia 
Grzewcze S.A. jest polskim producentem 
wisz cych kot ów gazowych, z fabryk  zlo-
kalizowan  w Toruniu. 
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EXCLUSIVE GREEN E
– idealne rozwi zanie dla ka dego domu jednorodzinnego

RUG Riello Urz dzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toru

tel. 663 79 99, fax. 56 657 16 57
infolinia 801 044 804

www.beretta.pl

Kocio  kondensacyjny z serii Exclusive Green E marki Beretta to idealne i nowoczesne rozwi zanie dla ka dego 
domu, które gwarantuje oszcz dno ci eksploatacyjne, wi ksz  swobod  w monta u i mo liwo  inteligentnego 
sterowania. Kocio  ten jest równie  jednym z najbardziej efektywnych energetycznie kot ów na naszym rynku 
i jest certyfikowany do pracy na ka dy rodzaj gazu (G20, G2.350, G27 i LPG).
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