

FYRKJELER


Vegghengt miljøvennlig kondenserende
gasskjel.
- Elektronisk tenning og flammeovervåkning
- Trykkekspansjonsbeholder/ekspansjonskar
- Prioriteringsventil
- Manometer
- Elektronisk termometer
- Frostsikkringsfunksjon
- Automatisk pumpefunksjon
- Microprocessorstyring av kjeledrift
- Utekompansering
- Uten plateveksler (beregnet for ekstern bereder for forbruksvannet)
OBS! Uten innebygd varmtvannsforsyning!
Bruk ALLTID skilletrafo ved tilkobling til anlegg
uten nulleder.

Beretta Exclusive Green 16 RSI e
Exclusive Green 16 RSI e har et arbeidsområde fra 3 kW til 16 kW.
Dette gjør at kjelen kan brukes i de fleste husstandene i Norge.
Kjelen leveres fra fabrikk med innebygget tappevannsprioritering. Alle
rørtilkoblinger er i kjelens bunn.
I samarbeid med teknologisk institutt i Milano har Beretta utviklet en
helt ny Exclusive Green serie, som er banebrytende for kondenserende
kjeler.
Det helt nyutviklede hovedveksleren (brennkammeret) har elementer
fra alle de beste vekslerne vi kjenner i dag, samlet i en helt ny enhet.
Beretta har 132 verdenspatenter på denne veksleren alene, dette gjør
at man ikke finner andre kjeler med samme type veksler.
Kjelen er meget støysvak. Dette gjør kjelen til markedets mest støysvake
kjele. For å oppnå god kvalitet og lang holdbarhet er det foretatt
langtidstesting i laboratorium, hvor kjelen er ”stresset” maksimalt.
Dette gir deg en kjele du kan stole på.
Beretta Exclusive Green har innebygget utekompansering. Når denne
tilkobles en uteføler, reguleres turvannstemperaturen i forhold til
utetemperaturen. Dette gir optimal drift, god driftsøkonomi og større
komfort.
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Betjening av kjelen
Beretta har utviklet ett styringspanel som er enkelt og betjene og lett og
lese. Dette styringspanelet gjør det enkelt å stille inn de forskjellige parameterene samt driftsformer.
Som bruker er det kun 3 parametere du behøver å stille inn:

FYRKJELER

- Turtemperatur til varmeanlegg
- Tappevannstemperatur (om varmtvannsbereder er tilkoblet).
- Sommer/vinterdrift
På styrepanelets display kan man avlese anleggets trykk og temperaturer.
Om det oppstår feil på anlegget vises en kode i displayet, disse feilene kan
normalt resettes av bruker og kjelen kan startes på nytt.
Beretta Exclusive Green kan programmeres til å kjøre med to turvannstemperaurer. Dette er en stor fordel på anlegg hvor gulvvarme og radiatoroppvarming kombineres.


INFORMASJON

CE 0694 BQ0479

16 RSI e

Nominell ytelse:

kW

16

Minimumsytelse:

kW

3,5

Virknigsgrad:

%

109

mbar
l/t

380
800

m

7,8

m

8,8

m

40+40

Høyde - mm
Bredde - mm
Dybde - mm

845
452,5
358,5

Kg

39

Disponibelt
pumpetrykk ved
en vannmengde på:
Vannrett plasert
avtrekk Ø60/100mm
Maks. lengde:
Loddrett plasert
avtrekk Ø60/100
Maks. lengde:
Splittavtrekk Ø80mm
Maks. lengde
inntakk/avtrekk:
Dimensjoner:

Vekt:

Kjelene har lukket forbrenning, noe som gjør at det
ikke kan sive røykgass ut i kjelens oppstillingsrom.
Det fleksible avtrekk/pipesystemet kan monteres loddrett eller vannrett, systemet leveres som balanserteller splittavtrekk. Dette gjør at kjelen kan monteres
nær sagt i hvilke rom som helst.
Kjelene er testet på Dansk Gassteknisk Center, her
er virkningsgraden målt og resultatet er at denne
kjelen er bland de beste.
Energimerling: A
Kjelen leveres standrd for naturgass (LNG) fra fabrikk. LPG-kit kan bestilles separat og ettermonteres
før oppstart om
propangass skal benyttes på anlegget.

Produkt:

Varenr:

Kode:

Beretta Exclusive Green 16 RSI e
LPG-kit

B1150403
R01005397

ËB1150403μ¸´º¶¸Î
ËR01005397´¹¶¸μ¹Î

Skilletrafo - se side 57.
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