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Mynute Green 50 RSI

MYNUTE GREEN 50 RSI este o 
centrală murală în condensaţie, 
proiectată să maximizeze eficienţa 
energetică. 
Reduce costurile de funcţionare cu 
până la 35% în comparaţie cu o 
centrală tradiţională, datorită soluţiilor 
de înaltă tehnologie care permit 
atingerea unui randament de ★★★★ 
conform Directivei Europene EEC 
92/42 și a Clasei 5 de NOx (cea mai 
înaltă).
Este livrată din fabrică cu sondă 
externă.
Dimensiunile compacte și greutatea 
mică fac ca Mynute Green să fie 
alegerea ideală atunci când trebuie să 
înlocuiţi o centrală mai veche aflată 
într-un spaţiu îngust.

Schimbător de căldură din aluminiu (în 
așteptarea patentului) care 
eficientizează în mod optim arderea 
gazului, fie gaz natural fie GPL .
Certificare Range Rated: puterea 
maximă disponibilă pentru instalaţia de 
încălzire poate fi adaptată la cerinţele 
reale ale locuinţei.
O serie de accesorii specifice fac 
posibilă instalarea centralei  MYNUTE 
GREEN 50 RSI oriunde in interiorul 
unei clădiri.
Interfaţa inteligentă a centralei oferă 
instalatorului posibilitatea de a efectua 
o multitudine de setări și în același timp 
este extrem de accesibilă utilizatorului 
final.
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Schimbător de căldură 
în condensaţie Range Rated

Tehnologie inteligentă
Configuraţie 
MYNUTE GREEN 50 RSI

1 – Evacuare fum Ø 80 mm
2 – Priză analiză fum
3 – Sondă NTC fum  
4 – Schimbător în condensaţie 
5 – Sondă NTC retur
6 – Pompă de circulaţie cu 3 viteze
7 – Sifon cu cameră dublă
8 – Panou de comandă 
9 – Absorbţie aer Ø 80 mm
10 – Transformator de aprindere
11 – Aerisitor automat
12 – Arzător cu pre-amestec
13 – Sondă NTC tur și 
  termostat limită
14 – Ventilator 
15 – Presostat diferenţial
16 – Vană gaz pneumatică 
17 – Supapă de siguranţă



Panou de comandă extrem de accesibil
LED-uri de semnalizare

Display digital

ON/OFF/RESET
Reglare valoare setată încălzire 
Funcţia S.A.R.A.

Reglare valoare setată de
temperatură ACM

(doar când centrala e 
conectată la un boiler cu sondă)

Manometru

Panoul de comandă al centralei 
MYNUTE GREEN 50 RSI este extrem 
de funcţional și ușor de utilizat, oferind 
posibilitatea unei setări ușoare pentru 
confortul Dvs.

Două butoane ergonomice gestionează 
principalele funcţii ale centralei, în timp 
ce trei LED-uri semnalizează starea de 
funcţionare a centralei și diagnosticul în 
caz de avarii. Panoul de comandă este 
dotat și cu un manometru ușor de citit, 
pentru circuitul de încălzire.

Display-ul digital sporește confortul 
utilizatorului final și pe cel al instalatoru-
lui îmbinând simplitatea cu 
multifuncţionalitatea.

Range Rated

Termenul “Range Rated” definește un 
produs omologat la niveluri diferite de 
putere termică și echipat cu o funcţie 
specifică care îi permite să adapteze cu 
exactitate puterea maximă a centralei la 
necesităţile termice ale instalaţiei de 
încălzire.
Doar printr-o simplă setare în timpul 
instalării, Beretta vă oferă posibilitatea 
să setaţi puterea centralei Dvs MYNUTE 
GREEN 50 RSI în baza necesităţilor 
energetice reale ale locuinţei. Trebuie 
doar reglat numărul de rotaţii ale 
ventilatorului (r.p.m.) și scrisă noua 
putere setată pe eticheta de pe centrală.
Datorită acestei funcţii, funcţionarea 
centralei MYNUTE GREEN 50 RSI este 
optimizată, sunt evitate pierderile de gaz 
și uzura componentelor centralei se 
reduce semnificativ.

Sistemul S.A.R.A. 

MYNUTE GREEN 50 RSI este echipată 
cu sistemul S.A.R.A. (Control Automat al 
Temperaturii) patentat de Beretta, care 
poate fi activat prin poziţionarea 
selectorului de temperatură de incalzire 
pe “AUTO” (între 55 °C și 65 °C). 
Sistemul S.A.R.A. reușește să obţină 
compromisul optim între temperatura 
medie a radiatoarelor și rapiditatea de 
atingere a temperaturii din ambient 
necesare,  oferind în acelaţi timp 
utilizatorului final avantajul unui consum 
energetic și financiar redus.

Schimbător în 
condensaţie 
Schimbătorul în condensaţie inovativ și 
procesul de producţie al acestuia au 
permis marcii Beretta să depună 
cererea pentru Patentul European  (în 
așteptarea patentului).
Schimbătorul este realizat dintr-un tub 
unic de aluminiu, fără nicio sudură.
Conductibilitatea termică ridicată a 
aluminiului garantează o distribuţie 
uniformă a temperaturii, fără formarea 
punctelor de supraîncălzire și asigură, 
astfel, o durată de viaţă a schimbătorului 
mai mare. În plus, aluminiul este foarte 
rezistent la coroziune.
Design-ul în formă de tub unic (circuit în 
serie) asigura o secţiune mai mare 
pentru trecerea apei, reducând astfel 
pierderile de sarcină și prevenind 
depunerile de calcar și impurităţi.
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LEGENDĂ
Model Doar Încălzire; Cu tiraj forţat;

Control al flăcării prin ionizare.

SPECIFICAŢII ȘI MODELE MYNUTE GREEN 50 RSI
ÎNCĂLZIRE Putere termică nominala in focar
 Putere termică nominal utilă (80-60 °C)
 Putere termică nominal utilă (50-30 °C)
 Putere termică minima in focar
 Putere termică utilă minimă (80-60 °C)
 Putere termică utilă minimă (50-30 °C)
ACM Putere termica nominal in focar *
 Putere termica minima in focar *
Clasă Randament conform Directivei Europene EEC 92/42
Randament la putere utila maximă (80-60 °C)
Randament la putere utila minimă (80-60 °C)
Randament la sarcină redusă 30%  (47 °C retur)
Randament la putere utilă maximă (50-30 °C)
Randament la putere utilă minimă (50-30 °C)
Randament la sarcină redusă 30%  (30 °C retur)
Clasă NOx
Consum maxim de energie
Alimentare electrică
Protecţie electrică
ÎNCĂLZIRE
Presiune – temperatură maxima
Presiune minimă pentru funcţionare 
Câmp de selecţie temperatură apă de încălzire
Pre-umplere vas de expansiune încălzire / Capacitate **
ACM
Presiune maximă - minimă
Producţie ACM ∆T = 25 °C
Debit minim ACM
Câmp de selecţie temperatură apă caldă menajeră *
CONEXIUNI
Tur – retur încălzire
Gaz
EVACUARE FUM ȘI ABSORBŢIE AER PENTRU ARDERE
Lungime max  (include cot 90°)  pentru tuburi coaxiale 60-100 mm
Lungime max  (include cot 90°)  pentru tuburi coaxiale 80-125 mm
Lungime maximă  pentru tuburi separate 80+80  mm
DIMENSIUNI, GREUTATE, GAZ
Dimensiuni centrală (H × W × D)
Greutate netă
Tipuri de gaz disponibile

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

%
%
%
%
%
%

W
V / Hz

IP

bar - °C
bar
°C

bar/l

bar
l/min
l/min

°C

Ø
Ø

m
m
m

mm
kg

47,00
45,78
49,91
9,00
8,78
9,72

47,00
9,00

★ ★ ★ ★
97,40
97,60

102,50
106,20
108,00
108,00

5
164

230 / 50
X5D

3 - 90
0,25 ÷ 0,45

20 ÷ 80
-

-
-
-

35 ÷ 60

1"
3/4"

1,85
4,85

20 + 20

764 × 553 × 284
39

Gaz natural  , GPL ***

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)

* Disponibil pentru un boiler extern
** Fără vas de expansiune instalat
*** Kit conversie GPL disponibil ca accesoriu


