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Dlatego te  w a ciciele mieszka  i domów, 
planuj cy modernizacj  instalacji grzewczej 
polegaj cej na wymianie kot a gazowego na 
nowy, b d  zleca  w wi kszo ci monta  ko-
t a kondensacyjnego. Modernizacja tego typu 
nie powinna przysporzy  trudno ci i wymu-
sza  wielu przeróbek pod warunkiem, e przed 
zakupem kot a zostan  okre lone warunki 
monta owe. Przy wyborze nowego urz dze-
nia na pewno warto zwróci  uwag  na do-
tychczasowe wymiary kot a, rozstaw przy-

czy hydraulicznych pod kot em (kolejno
i odleg o ci pomi dzy przy czami) oraz na 
dotychczasowe rozwi zanie odprowadzenia 
spalin. W ofercie Beretty znajduje si  sze-
roka gama kot ów kondensacyjnych: CIAO 
GREEN, QUADRA GREEN, MYNUTE GREEN, 
EXCLUSIVE GREEN HE, MYNUTE BOILER 
GREEN oraz EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 
(zgodnych z tzw. Dyrektyw  ErP), które mo na 
zaadaptowa  pod bie c  instalacj . Najlepiej 
dobra  urz dzenie o takich samych wymia-
rach i tej samej kolejno ci pod cze  hydrau-
licznych, co wp ynie nie tylko na mniejsz
ilo  przeróbek, ale i na estetyk  instalacji, co 
w przypadku urz dze  montowanych w kuch-

ni czy azience ma istotne znaczenie. W przy-
padku kot a kondensacyjnego (np. MYNUTE 
GREEN 15 R.S.I.) do mocy 21 kW montowane-
go w domu jednorodzinnym mo liwe jest wy-
prowadzenie przewodu powietrzno-spalino-
wego bezpo rednio przez zewn trzn cian
budynku (kompletny zestaw dost pny w ofer-
cie Beretty). Z kolei dla kot a typu C, maj cego 
moc powy ej 21 kW, system spalinowy nale y
wyprowadzi  ponad po a  dachow  budynku. 
Dlatego te  w katalogu Beretty dost pne s  tak-
e renowacyjne zestawy powietrzno-spalino-

we, które umo liwiaj  wykorzystanie bie ce-
go stalowego wk adu kominowego (Ø 125 lub 
Ø 130, s u cy do tej pory do odprowadzania 
spalin z kot a z otwart  komor  spalania), jako 
rur  powietrzn , do której wprowadza si  wy-

cznie rur  spalinow  Ø 80. Wk ad ten powi-
nien by  czysty i szczelny, dzi ki czemu wen-
tylator nie b dzie zaci ga  zanieczyszcze  do 
kot a. Z kolei w istniej cy ceramiczny szacht 
kominowy o odpowiednim przekroju mo na 
równie  wprowadzi  koncentryczny prze-
wód powietrzno-spalinowy na ca ej d ugo-
ci systemu. Je li oka e si  na przyk ad, e ze 

wzgl du na d ugo  komina lub z innego po-
wodu (np. szacht kominowy o zbyt ma ej po-
wierzchni przekroju) adna z przedstawio-
nych konfiguracji „rury w rurze” nie b dzie 
mog a by  zastosowana, zawsze mo na sko-
rzysta  z systemu dwóch niezale nych prze-
wodów – systemu rozdzielonego. System ten 
umo liwia poprowadzenie przewa nie d u -
szych przewodów spalinowych, ani eli sys-
tem koncentryczny. 

Przed monta em nowego kot a nale y
równie  pami ta  o przep ukaniu instalacji 
i zabezpieczeniu urz dzenia przed nieusu-
ni tymi zanieczyszczeniami poprzez zastoso-
wanie filtra na powrocie do kot a. Co wa ne
w przypadku kot ów kondensacyjnych trze-
ba równie  przewidzie  mo liwo  odprowa-

dzenia kondensatu do kanalizacji. Poza tym 
warunki monta owe szczegó owo okre la-
j : Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 
z 12.04.2002 r. „W sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada  budyn-
ki i ich usytuowanie” wraz z pó niejszymi 
zmianami oraz Polska Norma PN-B-02431 – 
„Kot ownie wbudowane na paliwa gazowe o g -
sto ci wzgl dnej mniejszej ni  1”.

Firma RUG Riello Urz dzenia Grzewcze S.A. 
oferuje kompleksowe rozwi zania i udziela 
5-letniej gwarancji* na wszystkie gazowe ko-
t y wisz ce marki BERETTA, produkowane 
w fabryce w Toruniu.

Gra yna Bentkowska, 
Product Manager BERETTA

Wymiana kot a gazowego na nowy gazowy kocio  kondensacyjny
– na co zwróci  uwag  przy wyborze urz dzenia?
W zwi zku z wej ciem nowych przepisów: Rozporz dzenia Komisji Europejskiej 
641/2009/WE z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2005/32/
WE PEiR oraz Dyrektywy 2009/125/WE PEiR z dnia 21 pa dziernika 2009 r., 
od 26 wrze nia 2015 r. producenci kot ów gazowych oferuj  wy cznie kot y
kondensacyjne i dwufunkcyjne z otwart  komor  spalania, wyposa one w ener-
gooszcz dne pompy o wspó czynniku efektywno ci energetycznej EEI <0,23. 
Urz dzenia wymienione jako drugie mog  by  stosowane wy cznie do moder-
nizacji instalacji grzewczych kot ów w czonych do wspólnego komina. Na ryn-
ku pozostaj  jeszcze kot y z zamkni t  komor  spalania, ale b d  w sprzeda-
y wy cznie do czasu wyczerpania stanów magazynowych dystrybutorów.

RUG Riello Urz dzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toru
tel. 56 657 16 00, fax 56 657 16 57

infolinia 0 801 804 800
www.beretta.pl

e-mail: info@beretta.pl
www.panelsterowania.pl

rejestracja.beretta.pl

*Warunki gwarancji dost pne na stronie www.beretta.pl oraz 
w karcie gwarancyjnej dost pnej przy zawarciu umowy.
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