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Beretta K

Przeznaczenie

Kotły Beretta K to kotły jednofunkcyjne na paliwa stałe, przeznaczone wy-
łącznie do pracy w instalacji centralnego ogrzewania z otwartym naczyniem 
wzbiorczym. Dzięki podłączeniu zasobnika, uzyskuje się również wysoki 
komfort ciepłej wody użytkowej. instalację kotła wraz z zasobnikiem należy 
wykonywać w domach, gdzie występuje równoczesny pobór wody z wielu 
punktów. Kotły Beretta K przystosowane są do spalania paliw stałych takich 
jak węgiel kamienny czy drewno, osiągając przy tym sprawność około 80%.

 Beretta 18K – kotły jednofunkcyjne na paliwo stałe
 Beretta 25K – kotły jednofunkcyjne na paliwo stałe
 Beretta 33K – kotły jednofunkcyjne na paliwo stałe

MoDele

 Trwałość urządzenia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali węglowej 
oraz solidnemu wykonaniu

 Wszystkie stalowe elementy kotła zostały wycięte za pomocą lasera 
i spawane przy użyciu zaawansowanej technologii

 Palenisko w kotle stanowi stały ruszt wodny, wykonany ze stali węglowej
 Kotły wyposażone są w wentylator nadmuchowy (ebm - PaPST), za po-

mocą którego dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza do spalania
 Kotły wyposażone są w regulator rT − 01B ania, dzięki któremu można 

w precyzyjny sposób uzyskać żądaną temperaturę na kotle
 Kotły mają budowę trzyciągową, którą tworzą pionowe kanały konwek-

cyjne wyposażone w otwory wyczystne
 Kotły na paliwa stałe ze spalaniem dolnym
 Duży otwór wsadowy oraz jego umiejscowienie ułatwiają załadunek paliwa 

do kotła
 Kocioł posiada wbudowaną paletę (wykonaną również ze stali), stanowiącą 

podstawę kotła i ułatwiającą jego transport

charaKTerySTyKa Techniczna

 Możliwość podłączenia termostatu pokojowego
 Możliwość podłączenia termostatu zasobnika
 Możliwość sterowania pompą obiegową c.o. oraz pompą ładującą za-

sobnik c.w.u.
 Możliwość przygotowania c.w.u. przez cały rok – nie tylko w okresie 

grzewczym
 System antyblokujący pompę
 Funkcja autodiagnostyki
 zabezpieczenie instalacji c.o. przed przegrzaniem i jej uszkodzeniem
 realizuje również przedmuchy kotła (w celu usunięcia nadmiaru szkodliwych 

gazów powstałych w procesie spalania), które podobnie jak czas przerw 
wymienionych przedmuchów użytkownik ma możliwość indywidualnego 
ustawienia, w zależności od rodzaju i gatunku zastosowanego opału

MiKroProceSoroWy regulaTor  
TeMPeraTury rT-01 „ania” - WerSja B 

Kocioł Beretta K z regulatorem RT-01 B ANIA

1 dioda sygnalizująca alarM spowodowany przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury lub zadziałaniem sprzętowego czujnika bezpieczeństwa

2 wyświetlacz mierzonej temperatury
3 diody sygnalizujące rodzaj wyświetlanego parametru na wyświetlaczu "6"
4 diody sygnalizujące pracę urządzeń
4.1 T-PoKÓj zadziałanie termostatu pokojowego
4.2 DMuch załączenie dmuchawy
4.3 P-co załączenie pompy obiegowej
4.4 P-cWu załączenie pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej
5 dioda sygnalizująca pracę kotła
6 wyświetlacz pomocniczy
7 przycisk kasowania alarmu
8 przycisk zwiększania wartości parametru
9 przycisk startu pracy kotła
10 przycisk zatrzymania pracy kotła
11 przycisk wyboru parametru
12 przycisk zmniejszania wartości parametru
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10 lat gwarancji na szczelność spawanych połączeń!



ScheMaT hyDrauliczny (ScheMaT PogląDoWy)

1 Kocioł BereTTa K
2 Sterownik rT 01B ania
3 Wentylator
4 zasobnik
5 grzejnik
6 Kolektor słoneczny
7 otwarte naczynie wzbiorcze
8 czujnik temperatury c.o. w kotle

9 czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku
10 zawór odpowietrzający
11 Pompa na powrocie
12 Pompa ładująca zasobnik c.w.u.
13 zamknięte naczynie wzbiorcze
14 zawór zwrotny
15 zawór odcinający
16 Termostat pokojowy

17 czterodrogowy zawór mieszający
18 zawór spustowy
19 zawór bezpieczeństwa
20 Manometr
21 Termostat załączenia pompy zasobnika
22 Pompa obiegu solarnego

BuDoWa (PrzeKrÓj) KoTŁa BereTTa K

1 Podstawa kotła
2 Wzmocnienie podstawy kotła
3 Kanał powietrzny
4 Drzwiczki dolne
5 Płaszcz wodny
6 obudowa
7 Powierzchnia grzewcza duża
8 rura dostarczania powietrza
9 Drzwiczki załadunkowe
10 Sterownik rT 01 B ania
11 Przepustnica
12 Puszka elektryczna dla połączenia wentylatora 
 z panelem sterowania kotła
13 czopuch
14 Powierzchnia grzewcza mała
15 Turbulatory
16 Wentylator



Beretta K

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

tel. 56/6571600, fax 56/6571657 • infolinia 0-801 804 800
info@beretta.pl • www.beretta.plKotły Beretta K spełniają wymagania normy PN-EN 303-5

Dystrybucja:

ParaMeTry Techniczne KoTŁa BereTTa K

Parametr Jednostka K18 K25 K33

moc cieplna kW 18 25 33

ciśnienie pracy kPa 300 300 300

próbne ciśnienie kPa 450 450 450

pojemność wodna kotła l 55 72 87

waga kotła kg 238 295 326

wymagany ciąg kominowy Pa 17 18 20

temp. spalin °c 200 200 200

max. ciśnienie bar 3 3 3

max. temp. zasilania °c 90 90 90

min. temp. zasilania °c 50 50 50

pojemność  komory załadunkowej m3 0,08 0,09 0,13

przekrój komina cm2 200 200 200

wymagana wysokość komina m 8 8 8

sprawność % ~80 ~80 ~80

Wymiar Jednostka K18 K25 K33

a mm 458 528 578

B mm 790 885 995

h mm 1005 1105 1160

c mm 810 910 965

D mm 160 180 200

e mm 408 504 576

F mm 528 530 497

g mm 520 560 576

n mm 100 64 80

K mm 360 400 420

d1 cal 1/2 1/2 1/2

d2 cal 1/2 1/2 1/2

d3 cal 1/2 1/2 1/2

d4 cal 1 1 5/4

ParaMeTry Techniczne regulaTora 
rT-01 B ania

parametr wartość

bezpieczeństwo zgodnie z Pn-en 60730-2-1:2002

zakres pomiaru temperatury 0 - 100°c

zakres nastawy temperatury 40 - 90°c

Temperatura automatycznego załączenia pompy 
obiegowej

32°c

temperatura wyłączenia regulatora 35°c

czas przedmuchu 1 - 30 s

przerwa przedmuchu 2 - 10 min


