
Încălzire Rezidențială/Locuințe

Quadra Green
Centrală Termică Murală în Condensare
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Clasă de eficiență 
energetică la încălzire: 

A (la toate modelele)

la interior Specificațiile pentru 
fiecare model sunt 
detaliate pe spatele 
broșurii

Această secțiune se referă 
doar la modelele combi:
-Sarcină de umplere:XL
-Clasă eficiență energetică: A

Funcție de Încălzire

Nivel de zgomot Putere termică 
calculată

Funcție de apă caldă

Consum redus, cheltuieli reduse
Noua clasificare energetică ErP, implementată pentru 
toate aparatele și instalațiile de încălzire și producție de 
apă caldă menajeră din Septembrie 2015, prevede că 
toate centralele și sistemele de încălzire vor fi etichetate 
ca și “white goods (produse albe)”,asemenea mașinilor 
de spălat și frigiderelor.
Clasificarea energetică va permite utilizatorilor finali să 
compare realist diferite produse. Prin alegerea unor 
aparate cu randament înalt, utilizatorii finali vor avea 
costuri mai mici cu energia electrică, contribuind în 
același timp la protejarea mediului înconjurător.
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Display digital cu lumină de fundal albă

On/Off/Vară/Iarnă/Reset/Temperatură
încălzire

modelul C.S.I.: Selector temperatură 
ACM/Selector funcție de pre-încălzire 
sau funcție coșar

modelul R.S.I.: Selector temperatură 
ACM/funcție coșar

Selector funcție ”S.A.R.A.”

3 LEDuri de diagnostic

Design liniar,
comenzi ușor de utilizat

Gama QUADRA GREEN, caracterizată 
printr-un design liniar și elegant, este 
echipată cu un panou de comandă ușor de 
utilizat, care permite efectuarea cu ușurință 
a operațiunilor de reglare a parametrilor 
centralei și activare a diferitelor funcții.
Pe display-ul digital cu lumină de fundal 
albă puteți vizualiza cu exactitate starea de 
funcționare a centralei și codurile eroare, 
datorită celor trei LEDuri și a iconițelor 
extrem de sugestive. Cele două butoane 
ușor de utilizat permit setarea temperaturii 
de încălzire și de apă caldă menajeră și 
activarea funcției S.A.R.A.

Manometru

Quadra Green

Range Rated Funcție ”Survivor”

Funcţie anti-îngheț Protecție electricăIPX5D Pompă modulantă cu 
Consum Energetic Redus

Gama QUADRA GREEN este în deplină 
conformitate cu normele ErP Europene:

Prestații:
- clasă de eficiență energetică la încălzire: A
- clasă de eficiență energetică la producție 

de apă caldă menajeră:  A
- sarcină de umplere instalație: XL
• QUADRA GREEN este o centrală murală în 

condensare cu dimensiuni compacte și 
greutate mică, care permit o instalare 
ușoară și flexibilă aproape oriunde în 
locuință.

• Pompă modulantă cu consum energetic 
redus (EEI≤0.20), poziționată în partea din 
dreapta a centralei (vedere frontală).

• Certificarea RANGE RATED permite 
adaptarea puterii centralei la nevoile reale 
ale instalației. 

• Panou de comandă ușor de utilizat. 
• Conexiuni DIN noi, pentru o instalare 

ușoară, atât la înlocuirea unei centrale 
vechi, cât și la o primă instalare.

• Funcția ”Survivor” în modul ACM, care 

asigură continuarea funcționării centralei 
în eventualitatea unei anomalii a sondei 
NTC ACM.

• Timpi reduși de așteptare la furnizarea de 
apă caldă menajeră, datorită funcției de 
pre-încălzire.

• Termoreglare climatică încorporată, care 
poate fi activată prin intermediul sondei 
externe (opționale), pentru un nivel optim 
de confort în interiorul locuinței.

• Sistemul S.A.R.A.: control automat al 
temperaturii în modul încălzire.

• Protecție electrică IPX5D.
• Adecvată pentru conectarea la un panou 

de comandă la distanță Beretta (opțional). 
• Instalare 3CEP prin kitul specific de 

evacuare. 
• Conexiuni hidraulice și robineți de gaz și 

ACM disponibili ca accesorii (la cerere).
• Tuburi de evacuare dedicate din PP.
• QUADRA GREEN poate funcționa cu GPL, 

prin intermediul kitului de conversie gaz 
specific (disponibil ca accesoriu opțional).



Legendă:
T = Tur încălzire 3/4"
AC = Ieșire a.c.m. 1/2"
G = Gaz 3/4"

AR = Intrare apă rece 1/2"
R = Retur încălzire 3/4"
TB = Tur serpentină boiler 3/4"
RB = Retur serpentina boiler 3/4"

Priză aer pentru cazul admisie/evacuare cu tuburi separate
Priză analiză gaze arse
Premix (ventilator și Mixer)
Arzător
Schimbător de căldură în condensare din aliaj de aluminiu
Sifon de evacuare condens
Placă electronică cu protecție anti-îngheț
Protecție electrică IPX5D
Termoreglare climatică (sondă externă disponibilă opțional)
Pompă modulantă cu Consum Energetic Redus (EEI≤0.20)
Schimbător de căldură ACM în plăci din oțel inoxidabil (modelul C.S.I.)
Vas de expansiune (8 litri)
Electrozi de aprindere și detectare flacără
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Centrală Termică Murală în Condensare

O gamă proiectată să ofere prestații optime

Noua configurație cu conexiuni DIN
Noile modele QUADRA GREEN, datorită configurației cu conexiuni 
hidraulice DIN, reprezintă soluția ideală pentru o instalare rapidă și 
ușoară, valabilă atât în cazul înlocuirii unei centrale vechi, cât și în 
cazul unei prime instalări.

Schimbătorul de căldură în condensare inovativ și compact al centralei QUADRA 
GREEN, fabricat din aliaj de aluminiu, este asamblat printr-un proces de sudură în 
atmosferă controlată. Aliajul de aluminiu, pe lângă faptul că permite o distribuție 
uniformă a căldurii, oferă și rezistență ridicată la coroziune, rezultând o durată de 
viață mai mare a fiecărei componente. Aluminiul este, de asemenea, foarte ușor, are 
un transfer termic excelent, este fiabil și poate fi reciclat.
Schimbătorul de căldură în condensare permite recuperarea unui procent ridicat din 
căldura latentă a gazelor arse, reducând astfel pierderile de căldură.
Arzătorul premix optimizează amestecul de ardere, reducând în același timp emisiile 
NOx la minimum.

Schimbător de căldură în condensare

Gama de centrale QUADRA GREEN este conformă ErP

Gama Beretta QUADRA GREEN este în conformitate cu normele ErP Europene, în vigoare 
de la 26.09.2015.
Începând cu această dată se introduce un nou sistem de clasificare pentru toate aparatele 
și instalațiile de încălzire și producție de apă caldă menajeră, iar o nouă serie de restricții 
cu privire la randament și emisii va exclude automat clasele de aparate mai puțin 
performante. Noile norme ErP au scopul de a ajuta țările europene să atingă până în 2020 
obiectivul “20-20-20”, respectiv o reducere a emisiilor de gaz cu 20%; o creștere cu 20% 
în utilizarea energiilor regenerabile; o reducere cu 20% a consumului energetic global.



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

Caracteristici tehnice

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

SPECIFICAȚII DE ETICHETARE ENERGETICĂ
(conform reglementărilor ErP)
Clasă de eficiență energetică încălzire sezonieră
Clasă de eficiență energetică încălzire apă menajeră
Sarcină de umplere declarată
Putere termică calculată (Range Rated)
Randament energetic încălzire sezonieră
CONSUM ELECTRIC ADIACENT
La sarcină maximă
La sarcină parțială
În mod Stand-by
ALTE SPECIFICAȚII
Putere termică nominală încălzire
Putere termică utilă încălzire (80°-60° C)
Putere termică utilă încălzire (50°-30° C)
Putere termică minimă încălzire
Putere termică utilă minimă încălzire (80°-60° C)
Putere termică utilă minimă încălzire (50°-30° C)
Putere termică nominală ACM
Putere termică utilă maximă ACM*
Putere termică minimă ACM
Putere termică utilă minimă ACM *
Randament la putere maximă (80°-60° C)
Randament la putere minimă (80°-60° C)
Randament la30% (47° C retur)
Randament la putere maximă (50°-30° C)
Randament la putere minimă (50°-30° C)
Randament la 30% (30° C retur)
Clasă NOx
Protecție electrică
Consum electric maxim
ÎNCĂLZIRE
Presiune maximă-temperatură
ACM
Presiune maximă - minimă
Producție ACM ∆T=25° C
Gamă reglabilă de temperaturi apă caldă menajeră
CONEXIUNI
Tur – retur încălzire/Gaz
Intrare – ieșire ACM
EVACUARE FUM ȘI ABSORBȚIE AER PENTRU ARDERE
Lungime max (incluziv cot 90°) pentru tuburi concentrice de 60-100 mm
Lungime maximă pentru tuburi separate 80+80 mm
GAZ
Tipuri de gaz certificate
Variante de gaz disponibile
DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI
Dimensiuni centrală (HxLxP)
Masa netă centrală

U.M.

kW
%

W
W
W

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
%
%
%
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W

bar/°C

bar
l/min
°C

Ø
Ø

m
m

mm
kg

QUADRA GREEN
25 C.S.I.

A
A
XL
20
93

29,0
12,6
5,6

20,00
19,50
20,84
5,00
4,91
5,36

25,00
25,00
5,00
5,00
97,5
98,1

102,2
104,2
107,2
108,9

5
X5D
83

3-90

6-0,15
14,3

37-60

3/4”
1/2”

5,85
45+45

II2H3P/II2E3P
GN, GPL***

715x405x250
28

QUADRA GREEN
25 R.S.I.**

A
-
-

20
93

29,0
12,6
5,6

20,00
19,50
20,84
5,00
4,91
5,36

25,00
25,00
5,00
5,00
97,5
98,1

102,2
104,2
107,2
108,9

5
X5D
69

3-90

6-0,15
14,3

37-60

3/4”
3/4”

5,85
45+45

II2H3P/II2E3P
GN, GPL***

715x405x250
27

QUADRA GREEN
30 C.S.I.

A
A
XL
24
93

38,0
15,3
5,6

25,00
24,45
26,23
6,00
5,90
6,40
29,00
29,00
6,00
6,00
97,8
98,3
102,0
104,9
106,7
108,4

5
X5D
90

3-90

6-0,15
16,6

37-60

3/4”
1/2”

4,85
40+40

II2H3P/II2E3P
GN, GPL***

715x405x250
29

 * medie între diferite condiții în modul ACM
 ** valorile funcției ACM trebuie luate în considerare doar în cazul conectării la un boiler extern
 *** versiunea GPL disponibilă prin kitul de conversie gaz (din dotarea standard a centralei)


