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Beretta prezintă Exclusive Green he, noua gamă de centrale în 
condensaţie proiectată să ofere un randament energetic ridicat.

Centrala este prevazuta cu o plaja largă de modulaţie (1:10), este 
omologată “RANGE RATED”, este echipată cu pompă de circulaţie 
cu turaţie variabilă şi deţine toate avantajele gamei Exclusive.

Eficienţa energetică
SCHIMBĂTOR ÎN CONDENSAŢIE
Proiectat să asigure prestaţii înalte în conformitate cu cele mai 
severe directive europene, în termeni de randament energetic 
şi emisii poluante scăzute.

MODULAŢIE 1:10
Modulaţie amplă pentru a răspunde necesităţilor energetice 
reale, asigurând în acelaşi timp o reducere semnificativă a 
consumului.

POMPĂ DE CIRCULAŢIE MODULANTĂ
Reducerea consumului datorită autoreglării puterii furnizate 
sau a funcţionării la ∆T constantă.

CONFORT
Inovaţia tehnologică împreună cu electronica de ultimă 
generaţie permit obţinerea calificativului de , în confortul 
sanitar,  maximul prevăzut de Pr EN 13203.

TOATE AVANTAJELE GAMEI EXCLUSIVE
Exclusive îmbogăţeşte oferta amplă de centrale în condensaţie 
Beretta cu toate avantajele gamei Exclusive: “Centrala în 
condensaţie prin excelenţă”.

Schimbător în condensaţie

Modulaţie 1:10

Range Rated

Pompă de circulaţie modulantă

RANGE RATED

Omologată la diverse 
niveluri de putere termică, 
pentru a permite reglarea 
centralei în funcție de 
necesarul termic efectiv.
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Exclusive Green he

Schimbător în condensaţie

Modulaţie 1:10

Range Rated

Schimbătorul în condensaţie inovativ şi 
procesul de producţie aferent au oferit 
marcii Beretta posibilitatea de a depune 
cererea de obţinere a Brevetului 
European (în aşteptarea patentului).
Schimbătorul este realizat dintr-un tub 
unic de aluminiu, fără nicio sudura. 
Conductibilitatea termică ridicată a 
aluminiului garantează o distribuţie 
uniformă a temperaturii. Avantajul este că 
nu se creează puncte de supraîncălzire, 
mărindu-se durata de viaţă a 
schimbătorului.
În plus, aluminiul asigură o rezistenţă 
înaltă la coroziune.
Design-ul în formă de tub unic (circuit în 
serie) permite obtinerea unei sectiuni mai 
mari pentru trecerea apei prin 
schimbător. Prin urmare, pierderile de 
sarcină sunt minore şi pot fi prevenite 
depunerile de calcar şi impurităţi.

Schimbătorul în condensaţie permite 
recuperarea unei părţi semnificative din 
căldura gazelor evacuate, reducând 
pierderile la coş. Permite, de asemenea, 
recuperarea unei părţi considerabile din 
căldura latentă provenită din 
condensarea vaporilor de apă prezenţi 
în gazele de ardere, ajungând la un 

nivel de randament energetic de patru 
stele (conform Directivei Europene CEE 
92/42).
Arzătorul cu pre-amestec optimizează 
amestecul de ardere, reducând  emisiile de 
NOx la valori care plasează centrala în 
Clasa 5, cea mai înaltă clasă conform 
Directivei Europene EN 677.

Centralele Exclusive oferă o plaja largă 
de modulaţie pentru a răspunde 
necesităţilor reale de energie, asigurând 
în acelaşi timp un consum redus.
Beretta a dezvoltat acest sistem  prin 
intermediul unui model complet 
pneumatic, sigur şi fiabil.
Electronica acţionează doar asupra 
numărului de rotaţii ale ventilatorului 
(debit de aer aspirat), fără a interveni 
asupra injecţiei cantităţii de gaz care este 
apoi absorbită automat. 

Beretta introduce, astfel, un nou mixer 
cu dublă repartizare: o clapetă  
mecanică cu greutate calibrată care 
deschide sau închide o parte din 
secţiunea tubului Venturi, astfel încât să 
împartă gama de modulare în două 

stadii (secţiunea mai mică cu debite mici 
de aer sau secţiunea mai mare cu debite 
mari de aer). Beretta a dezvoltat, printre 
altele, un amortizor specific pentru 
absorbţia de aer, pentru a reduce 
eventualele rezonante generate de noul 
mixer.

Termenul Range Rated defineşte un 
produs omologat la niveluri diferite de 
putere termică şi echipat cu o funcţie 
specifică care îi permite reglarea puterii 
maxime a centralei în funcţie de 
necesităţile termice.
Pe scurt, Beretta vă oferă o centrală care 

răspunde cerinţelor proiectului Dvs. 
printr-o simplă setare care se 
efectuează în timpul instalării: trebuie 
doar reglat numărul de rotaţii ale 
ventilatorului (r.p.m.) direct de pe panoul 
de comandă. Noua putere setată trebuie 
scrisă pe eticheta de pe centrală.

Amestec
Aer+Gaz Aer

Gaz

Clapetă
calibrată

Colector de fum cu priză
de analiză fum şi

evacuare condens
Schimbător în
condensaţie

Arzător 
pre-amestec

Noul mixer cu 
secţiune variabilă
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nivel de randament energetic de patru 
stele (conform Directivei Europene CEE 
92/42).
Arzătorul cu pre-amestec optimizează 
amestecul de ardere, reducând  emisiile de 
NOx la valori care plasează centrala în 
Clasa 5, cea mai înaltă clasă conform 
Directivei Europene EN 677.

Control inteligent
Panoul de comandă electronic este 
creierul care gestionează centrala. 
Simplu şi intuitiv, acesta permite reglarea 
parametrilor şi activarea numeroaselor 
funcţii ale centralei.
Toate informaţiile importante pot fi 
vizualizate cu ajutorul display-ului amplu 
cu cristale lichide.

Setarea temperaturii de încălzire şi a 
temperaturii apei calde menajere se 
realizează cu uşurinţă cu ajutorul celor 
două selectoare dedicate.

Alegerea anotimpului presupune doar 
simpla apăsare a unei taste.
Iar atunci când centrala o solicită, tot prin 
simpla apăsare a unei taste se activează 
funcţia Umplere Facilă.
Panoul este dotat şi cu funcţia „Clima 
Facile”: termoreglare şi sondă externă din 
fabrică.

Pompă de circulaţie modulantă
Noua pompă de circulaţie modulantă 
permite un control tehnologic avansat şi 
asigură o reducere semnificativă a 
consumului datorită modulării într-o gamă 
largă de debite:

19 viteze presetate pentru a răspunde 
necesităţilor termice reale.

Noua pompă de circulaţie modulantă 
este proiectată să funcţioneze cu orice 
tip de instalaţie, cu ajutorul a 4 
modalităţi de control, dintre care:

funcţionare la ∆t constantă 
autoadaptare proporţionala cu 
puterea furnizată.

LEGENDĂ:

1 Presiune Instalaţie 
2 Temperatură (ACM sau încălzire)
3 Reglare a Temperaturii ACM 
4 Tastă pentru activarea Umplerii Automate 
 a Instalaţiei de Încălzire
5 Tastă Info
6 Tastă selecţie Vară-Iarnă
7 Tastă Pornire
8 Reglare a Temperaturii de Încălzire



*   Pentru G31 puterea termică nominală minima in focar este  4,5 kW
** kit conversie pe GPL optional.

CARACTERISTICI ŞI MODELE DISPONIBILE
Putere termică nominală in focar min-max*
Putere termică nominală utila (80°- 60°) min - max
Putere termică nominală utila (50° - 30°) min - max
Clasificare Directiva Europeană CEE 92/42
Randament la Pn max - Pn min (80° - 60°)
Randament cu sarcină redusă 30% (30° retur)
Putere electrică min - max
Tensiune de alimentare/frecvenţă
Grad de protecţie electrică

FUNCŢIONARE ÎN REGIM ÎNCĂLZIRE
Presiune şi temperatură maxime
Câmp de selecţie temperatură de încălzire
Pompă: sarcină reziduală maximă disponibilă pentru instalaţie
 la debit de
Capacitate vas de expansiune

FUNCŢIONARE ÎN REGIM ACM
Presiune maximă
Presiune minimă
Cantitate apă caldă cu ∆t=25°
Debit minim ACM
Câmp de selecţie temperatură ACM

CONEXIUNI
Tur – retur încălzire
Intrare – ieşire ACM
Intrare gaz

TUBURI EVACUARE FUM/ABSORBŢIE AER COAXIALE
Diametru
Lungime maximă (fără flansa)
Pierdere la introducerea unui cot 90°/45°
Diametru
Pierdere la introducerea unui cot 90°/45° 
Lungime maximă (fără flansa)

TUBURI EVACUARE FUM/ABSORBŢIE AER SEPARATE
Diametru 
Lungime maximă (fără manşon) 
Pierderi la introducerea unui cot 45° / 90° 

INSTALAŢIE B23
Diametru
Lungime maximă (fără flansa)

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI
Dimensiuni centrală (HxlxP)
Greutate netă
Tipuri de gaz disponibile**

U.M.
kW
kW
kW

%
%

Watt
volt/Hz

iP

bar/°C
°C

mbar
litri/h
litri

bar
bar

litri/min
litri/min

°C

Ø
Ø
Ø

mm
m
m

mm
m
m

mm
m
m

mm
m

mm
kg

25 C.S.I.
2,5 - 25

2,49 - 24,38
2,69 - 26,20

97,5 - 99,7

109,4
56 - 125
230 - 50

X5d

3 / 90
20 - 80

320
1000

10

6
0,2

14,3
2

35 - 60

3/4”
1/2”
3/4”

60 - 100
7,85

0,85 / 0,5
80 - 125
1,5 / 1
14,85

80 + 80
32 + 32
0,8 / 0,5

80
50

845x453x358
44

mtn

35 C.S.I.
3,5 - 35

3,47 - 34,60
3,80 - 37,10

97,3 - 99,1

109,3
60 - 140
230 - 50

X5d

3 / 90
20 - 80

320
1000

10

6
0,2

19,8
2

35 - 60

3/4”
1/2”
3/4”

60 - 100
7,85

0,85 / 0,5
80 - 125
1,5 / 1
14,85

80 + 80
32 + 32
0,8 / 0,5

80
50

845x453x358
47

mtn

25 R.S.I.
2,5 - 25

2,49 - 24,38
2,69 - 26,20

97,5 - 99,7

109,4
56 - 125
230 - 50

X5d

3 / 90
20 - 80

320
1000

10

-
-
-
-
-

3/4”
-

3/4”

60 - 100
7,85

0,85 / 0,5
80 - 125
1,5 / 1
14,85

80 + 80
32 + 32
0,8 / 0,5

80
50

845x453x358
42

mtn

35 R.S.I.
3,5 - 35

3,47 - 34,60
3,80 - 37,10

97,3 - 99,1

109,3
60 - 140
230 - 50

X5d

3 / 90
20 - 80

320
1000

10

-
-
-
-
-

3/4”
-

3/4”

60 - 100
7,85

0,85 / 0,5
80 - 125
1,5 / 1
14,85

80 + 80
32 + 32
0,8 / 0,5

80
50

845x453x358
45

mtn

Caracteristici tehnice



Beretta îşi rezervă dreptul de a schimba caracteristicile şi datele prezente, 
în orice moment, fără un preaviz, pentru îmbunătăţirea produsului. 
Acest pliant nu poate fi considerat un contract în relaţiile cu terţii. 

Bucureşti, Str. Copilului 20, sector 1. 012178
Tel: 021 224.66.48; Fax: 021 202.92.87

INFOLINE:    0800 814 725 (apel gratuit)


