
Standard / Murali
Residenziale

Kompakt
Caldaie murali combinate istantanee



Grazie alle sue dimensioni ridotte, tra le 
più piccole del mercato (795x366x318), 
si adatta anche agli spazi di 
installazione più ridotti.

Kompakt è dotata di un’innovativa 
interfaccia elettronica di gestione facile 
ed intuitiva.

Kompakt grazie alle sue funzioni 
“COMFORT” ti fornisce il comfort ideale 
in ogni situazione.

Kompakt:
la tecnologia compatta

I modelli a camera stagna della gamma gamma
KOMPAKT conseguono il

rendimento ★ ★ ★
secondo Direttiva Europea CEE 92/42.

Kompakt
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Il pannello elettronico è il cervello di 
gestione della caldaia.  Semplice ed 
intuitivo permette, con facili gesti, di 
regolare i parametri della caldaia e 
attivare le numerose funzioni.

Un ampio display a cristalli liquidi 
visualizza tutte le informazioni 
importanti.

Girando le manopole si imposta in 
modo facile e intuitivo la temperatura 
dell’acqua di riscaldamento e dell’acqua 
calda sanitaria.

La semplice pressione di un tasto 
permette la scelta del comfort 
desiderato.

Il pannello integra la funzione di 
termoregolazione (sonda esterna 
optional).

La semplicità del comfort

 1 - Barra di visualizzazione Temperatura 
Riscaldamento

 2 - Visualizzazione Pressione impianto
 3 - Visualizzazione Temperatura impianto o 

Temperatura Sanitaria
 4 - Barra di visualizzazione Temperatura 

Sanitaria
 5 - Regolazione Temperatura Sanitaria
 6 - Tasto info
 7 - Tasto di scelta Estate-Inverno e Funzioni 

Comfort
 8 - Tasto Acceso/Spento - Reset
 9 - Regolazione Temperatura Riscaldamento

21 3 4

56789
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Kompakt

Le funzioni comfort

Inverno

Estate

Inverno comfort

Estate comfort

Riscaldamento acceso e acqua calda 
sanitaria attiva.

Riscaldamento spento e acqua calda 
sanitaria attiva.

Riscaldamento più veloce e acqua 
calda sanitaria più rapida. È attivo il 
sistema S.A.R.A. Booster (Sistema di 
Auto Regolazione Ambientale).

È attivo il preriscaldo dello scambiatore 
che permette una maggior velocità 
dell’acqua calda. 

Riscaldamento spento e acqua calda 
sanitaria più stabile. Il bruciatore viene 
mantenuto acceso alla minima potenza 
durante i piccoli prelievi evitando i 

ripetuti spegnimenti che normalmente si 
verificano con l’acqua di rete già tiepida 
a beneficio di una maggiore stabilità di 
temperatura.

S.A.R.A. Booster

Kompakt integra il sistema S.A.R.A. 
Booster (Sistema di Auto Regolazione 
Ambientale) che permette di 
raggiungere con maggiore velocità la 
temperatura desiderata. Il sistema 
S.A.R.A. Booster è attivo nella 
posizione INVERNO COMFORT.
Se l'ambiente è in richiesta di calore,
la temperatura di mandata viene 
aumentata automaticamente ogni 10 
minuti a gradini di 5 °C (linee blu)
così da ridurre il tempo di risposta sia 
rispetto a Kompakt in stato INVERNO 
(linee verdi) sia rispetto ad una caldaia 
tradizionale (linee rosse).

Temperatura di mandata e Temperatura 
ambiente con S.A.R.A. Booster (INVERNO 
COMFORT)

Temperatura di mandata e Temperatura 
ambiente (INVERNO)

Temperatura di mandata e Temperatura 
ambiente caldaia tradizionale
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La tecnologia

9

10

8
 1 - Prese per analisi fumi
 2 - Circolatore con cicli antibloccaggio
 3 - Valvola a tre vie con cicli antibloccaggio
 4 - Bypass automatico sul circuito 

riscaldamento
 5 - Protezione antigelo di scheda
 6 - Termoregolazione climatica di serie tramite 

sonda esterna (optional)
 7 - Grado di protezione elettrica IPX5D
 8 - Scambiatore sanitario a piastre con 

possibilità di preriscaldo
 9 - Idrometro e rubinetto manuale di carico 

impianto
 10 - Gruppo idraulico a connessioni rapide ed 

accesso frontale dei componenti

2

3

4

DOTAZIONE DI SERIE
A CORREDO MACCHINA

Raccordi idraulici
Rubinetto sanitario 
Rubinetto gas
Dima di montaggio
Copertura raccordi inferiore

1

5 6 7
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Kompakt

Disegni tecnici

Kompakt 24 C.A.I.

Kompakt 24 C.S.I.
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Rys. 3.6

3.43.43.43.43.4
PPPPPodłączodłączodłączodłączodłączenie genie genie genie genie gazuazuazuazuazu
Przed dokonaniem połączenia do sieci
gazowej należy sprawdzić czy:
- obowiązujące przepisy są zastosowane
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z

typem gazu, do którego przeznaczony
został instalowany kocioł

- przewody rurowe są czyste.

Przewody gazu powinny być prowadzone
na zewnątrz ściany (chyba, że lokalne
przepisy stanowią inaczej). Jeśli rura
gazowa przechodzi przez ścianę, musi ona
przejść przez centralny otwór w dolnej
części ramy. Zaleca się zainstalowanie,
na przewodzie doprowadzającym gaz,
odpowiednich rozmiarów filtra, ze względu
na ewentualne drobne, stałe
zanieczyszczenia, które mogą znajdować
się w sieci gazowej. Po zakończeniu
wykonywania podłączenia do instalacji
gazowej należy sprawdzić czy wykonane
połączenia spełniają warunki szczelności.

3.53.53.53.53.5
OdprOdprOdprOdprOdprooooowwwwwadzaadzaadzaadzaadzanie prnie prnie prnie prnie produktóoduktóoduktóoduktóoduktówwwww
spaspaspaspaspalalalalalania orn ia orn ia orn ia orn ia oraz doaz doaz doaz doaz dopływpływpływpływpływ
podtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalanie
popopopopowwwwwietrzaietrzaietrzaietrzaietrza
Produkty spalania muszą być
odprowadzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Konieczne jest stosowanie sztywnych
przewodów rurowych, połączenia
między elementami muszą być
hermetyczne, a wszystkie elementy
musza być odporne na wysoką
temperaturę, skraplanie i naprężenia
mechaniczne. Muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia do
zastosowania.

Przewody odprowadzające spaliny nie
posiadające odpowiedniej izolacji
stanowią potencjalne źródło
niebezpieczeństwa.

Otwory nawiewne przeznaczone do
dostarczania powietrza niezbędnego
do prawidłowego procesu spalania
muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zabrania
się redukowania o tworów
wentylacyjnych w pomieszczeniach,
w których zainstalowane jest
urządzenie gazowe.

W przypadku zagrożenia kondensacją
zastosować możliwość opróżnienia
przewodu kominowego z kondensatu.

Rysunek 3.6 przedstawia widok kotła
z góry z uwzględnieniem wymiarów
środka wylotu spalin.

Rys. 3.5

17

Rys. 3.7

Przewód zasysania powietrza może być
podłączony do wejścia (M) po usunięciu
zaślepki przytwierdzonej śrubami. Pierścień
spalin (L) może być zdjęty jeżeli zaistnieje
taka potrzeba. Na rys 3.6 zostały podane
wymiary dotyczące otworów przelotowych
w ścianie o Ø 85 mm w stosunku do płyty
nośnej kotła. Tabela podaje dopuszczalne
długości prostoliniowe z założonym
kołnierzem i bez kołnierza.
W zależności od długości wykorzystanych
przewodów kominowych, należy umieścić
pierścień wybrany spośród znajdujących się
w kotle (zobacz strona 16).

Maksymalna długość pojedynczego
przewodu nie może być większa niż
25m.

Na rys. 3.7 jest przedstawiony widok górnej
części kotła z odległościami między
ujściem spalin i wejściem powietrza w
stosunku do listwy wspornikowej kotła.IN
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3.53.53.53.53.5
OdprOdprOdprOdprOdprooooowwwwwadzaadzaadzaadzaadzanie prnie prnie prnie prnie produktóoduktóoduktóoduktóoduktówwwww
spaspaspaspaspalalalalalania orn ia orn ia orn ia orn ia oraz doaz doaz doaz doaz dopływpływpływpływpływ
podtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalanie
popopopopowwwwwietrzaietrzaietrzaietrzaietrza
Podczas montowania przewodów wydalania
spalin należy zawsze respektować aktualnie
obowiązujące odpowiednie przepisy.
Wydalanie produktów spalania jest
zapewnione przez wentyla tor
umiejscowiony wewnątrz komory spalania,
którego prawidłowe funkcjonowanie jest stale
kontrolowane przez presostat. Kocioł jest
dostarczany bez systemu kominowego; jest
więc możliwe stosowanie zestawów
najlepiej dostosowanych do warunków
miejscowych.
W celu zapewnienia odpowiedniego
wydalania spalin i zasysania powietrza
niezbędne jest używanie tylko oryginalnych
zestawów kominowych Beretta, co jest
warunkiem udzielenia gwarancji na kocioł i
przeprowadzenie prawidłowych połączeń
zgodnie z instrukcją dostarczaną razem z
akcesoriami systemów wydalania spalin.

Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne: w niektórych przypadkach
przewody wydalania spalin działają pod
ciśnieniem, a więc połączenia
poszczególnych elementów muszą być
hermetyczne.
Do jednego kanału kominowego może być
podłączona większa ilość urządzeń pod
warunkiem, że spełnione są wymagania
określone w normach i przepisach.
Dostępne rodzaje końcówek mogą być
koncentryczne lub rozdzielone.

SYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KONCENTRONCENTRONCENTRONCENTRONCENTRYYYYYCZNY (CZNY (CZNY (CZNY (CZNY (Ø 60-100) 60-100) 60-100) 60-100) 60-100)
Kocioł jest przystosowany fabrycznie do
podłączenia systemu koncentrycznego z
zamkniętym otworem zasysania powietrza
(MMMMM, rys. 3.5).
System koncentryczny może być
ukierunkowany w sposób najdogodniejszy
dla pomieszczenia, przestrzegając
maksymalnych długości podanych w tabeli.
Instalację należy wykonać wg. instrukcji
dostarczonych wraz z zestawem.
Na rys. 3.5 zostały podane wymiary
dotyczące otworów przelotowych w ścianie
o Ø 105 w stosunku do płyty nośnej kotła.
W zależności od długości wykorzystanych
przewodów kominowych, należy umieścić
pierścień wybrany spośród znajdujących się
w kotle (zobacz tabela obok).

SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80) 80) 80) 80) 80)
Przewody spalinowe systemu rozdzielonego
mogą być ukierunkowane w sposób
najdogodniejszy dla pomieszczenia, należy
zwrócić szczególną uwagę na temperaturę
w miejscu instalacji i długość przewodów
spalinowych. Przewody wydalania produktów
spalania (NNNNN) są pokazane na rys. 3.6.....

Rys. 3.5

Rys. 3.6

L

N

MM

M

L

M

Maks. długość
przewodów rurowych

(m)

Do 0,85

Strata obciążenia na
każdym kolanku (m)

Kołnierz (L)
spalin

Od 0,85 do 2

Od 2 do 3

Od 3 do 4,25 (*) nie zainstalowany

Ø 42

Ø 44 (**)

Ø 46

(*) 3,30 dla instalacji typu C22
(**) zamontowany w kotle

45° 90°

0,5 0,8

Maks. długość
przewodów rurowych

(m)

3,5 + 3,5

Strata obciążenia na
każdym kolanku (m)

Kołnierz (L)
spalin

> 3,5 + 3,5 ÷ 9,5 + 9,5

> 9,5 + 9,5 ÷ 14 + 14
> 14 + 14 ÷ 20 + 20 nie zainstalowany

Ø 42

Ø 44 (**)

Ø 46

(**) zamontowany w kotle

45° 90°

0,5 0,8
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3.53.53.53.53.5
OdprOdprOdprOdprOdprooooowwwwwadzaadzaadzaadzaadzanie prnie prnie prnie prnie produktóoduktóoduktóoduktóoduktówwwww
spaspaspaspaspalalalalalania orn ia orn ia orn ia orn ia oraz doaz doaz doaz doaz dopływpływpływpływpływ
podtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalaniepodtrzymującego spalanie
popopopopowwwwwietrzaietrzaietrzaietrzaietrza
Podczas montowania przewodów wydalania
spalin należy zawsze respektować aktualnie
obowiązujące odpowiednie przepisy.
Wydalanie produktów spalania jest
zapewnione przez wentyla tor
umiejscowiony wewnątrz komory spalania,
którego prawidłowe funkcjonowanie jest stale
kontrolowane przez presostat. Kocioł jest
dostarczany bez systemu kominowego; jest
więc możliwe stosowanie zestawów
najlepiej dostosowanych do warunków
miejscowych.
W celu zapewnienia odpowiedniego
wydalania spalin i zasysania powietrza
niezbędne jest używanie tylko oryginalnych
zestawów kominowych Beretta, co jest
warunkiem udzielenia gwarancji na kocioł i
przeprowadzenie prawidłowych połączeń
zgodnie z instrukcją dostarczaną razem z
akcesoriami systemów wydalania spalin.

Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne:Bardzo ważne: w niektórych przypadkach
przewody wydalania spalin działają pod
ciśnieniem, a więc połączenia
poszczególnych elementów muszą być
hermetyczne.
Do jednego kanału kominowego może być
podłączona większa ilość urządzeń pod
warunkiem, że spełnione są wymagania
określone w normach i przepisach.
Dostępne rodzaje końcówek mogą być
koncentryczne lub rozdzielone.

SYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KSYSTEM KONCENTRONCENTRONCENTRONCENTRONCENTRYYYYYCZNY (CZNY (CZNY (CZNY (CZNY (Ø 60-100) 60-100) 60-100) 60-100) 60-100)
Kocioł jest przystosowany fabrycznie do
podłączenia systemu koncentrycznego z
zamkniętym otworem zasysania powietrza
(MMMMM, rys. 3.5).
System koncentryczny może być
ukierunkowany w sposób najdogodniejszy
dla pomieszczenia, przestrzegając
maksymalnych długości podanych w tabeli.
Instalację należy wykonać wg. instrukcji
dostarczonych wraz z zestawem.
Na rys. 3.5 zostały podane wymiary
dotyczące otworów przelotowych w ścianie
o Ø 105 w stosunku do płyty nośnej kotła.
W zależności od długości wykorzystanych
przewodów kominowych, należy umieścić
pierścień wybrany spośród znajdujących się
w kotle (zobacz tabela obok).

SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80) 80) 80) 80) 80)
Przewody spalinowe systemu rozdzielonego
mogą być ukierunkowane w sposób
najdogodniejszy dla pomieszczenia, należy
zwrócić szczególną uwagę na temperaturę
w miejscu instalacji i długość przewodów
spalinowych. Przewody wydalania produktów
spalania (NNNNN) są pokazane na rys. 3.6.....

Rys. 3.5

Rys. 3.6

L

N

MM

M

L

M

Maks. długość
przewodów rurowych

(m)

Do 0,85

Strata obciążenia na
każdym kolanku (m)

Kołnierz (L)
spalin

Od 0,85 do 2

Od 2 do 3

Od 3 do 4,25 (*) nie zainstalowany

Ø 42

Ø 44 (**)

Ø 46

(*) 3,30 dla instalacji typu C22
(**) zamontowany w kotle

45° 90°

0,5 0,8

Maks. długość
przewodów rurowych

(m)

3,5 + 3,5

Strata obciążenia na
każdym kolanku (m)

Kołnierz (L)
spalin

> 3,5 + 3,5 ÷ 9,5 + 9,5

> 9,5 + 9,5 ÷ 14 + 14
> 14 + 14 ÷ 20 + 20 nie zainstalowany

Ø 42

Ø 44 (**)

Ø 46

(**) zamontowany w kotle

45° 90°

0,5 0,8
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2.72.72.72.72.7
WWWWWymiarymiarymiarymiarymiary urządzy urządzy urządzy urządzy urządzenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączy

2.62.62.62.62.6
MaMaMaMaMaterterterterteriały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniu
Kocioł dostarczany jest w kartonowym
opakowaniu; w celu rozpakowania należy
wykonać następujące czynności:
- położyć kocioł najszerszą stroną na

podłożu
- usunąć taśmę
- otworzyć karton.

Na wyposażeniu kotła znajdują się
następujące elementy:

- instrukcja instalowania i użytkowania kotła
- karta gwarancyjna i lista serwisowa

Rys. 2.5

Rys. 2.4

- zawór gazowy
- zawór c.w.u.
- 2 zawory c.o.
- 5 rurek, 5 nakrętek, 10 uszczelek do

połączenia kotła z systemem

- rama dolna i górna

- szablon papierowy

- rurka do opróżniania systemu

- obudowa przyłączy.

ac
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ga

s

65 82 42 55
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2.6

WWWWWymiarymiarymiarymiarymiary urządzy urządzy urządzy urządzy urządzenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączyenia i przyłączy

2.52.52.52.52.5
MaMaMaMaMaterterterterteriały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniuiały na wyposażeniu
Kocioł dostarczany jest w kartonowym
opakowaniu; w celu rozpakowania należy
wykonać następujące czynności:
- położyć kocioł najszerszą stroną na

podłożu
- usunąć taśmę
- otworzyć karton.

Na wyposażeniu kotła znajdują się
następujące elementy:
- instrukcja instalowania i użytkowania kotła
- karta gwarancyjna i lista serwisowa

Rys. 2.5

Rys. 2.4

ac
qu

a-
ga

s

- kołnierze spalin
- zawór gazowy
- zawór c.w.u.
- 2 zawory c.o.
- 5 rurek, 5 nakrętek, 10 uszczelek do

połączenia kotła z systemem

- rama dolna i górna

- szablon papierowy

- rurka do opróżniania systemu

- obudowa przyłączy.

65 82 42 55

R M G U E

R M G U E

LEGENDA IMPIANTO 

R Ritorno;

M Mandata; 

G Gas;

LEGENDA ACQUA SANITARIA 

E Entrata;

U Uscita; 
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Dati tecnici
u.d.m. Kompakt 24 C.A.I. Kompakt 24 C.S.I.CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

* Per installazioni tipo C22 = 3,3 m

LEGENDA: 

C  riscaldamento + acqua sanitaria;

A  camera aperta;

S  camera stagna;

 I   accensione elettronica, controllo a ionizzazione.

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario kW  26,70   26,00

Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario kW  24,30   24,21

Portata termica ridotta riscaldamento kW  10,50   11,20

Potenza termica ridotta riscaldamento kW  9,20   9,73

Portata termica ridotta sanitario kW  10,50   9,80

Potenza termica ridotta sanitario kW  9,20   8,50

Rendimento a Pn max %  90,9   93,1

Rendimento a carico ridotto 30 %  90,8   92,4

Potenza elettrica  Watt  85   125

Tensione di alimentazione/frequenza Volt/Hz  230-50   230-50

Grado di protezione elettrica IP  X5D   X5D

ESERCIZIO RISCAlDAMENTO

Pressione e temperature massime bar/°C  3/90   3/90

Campo di selezione temperatura riscaldamento °C  40-80   40-80

Pompa: prevalenza massima disponibile all'impianto mbar  380   380

            alla portata di litri/h  800   800

Capacità vaso espansione  litri  6   6

ESERCIZIO SANITARIO     

Pressione massima  bar  6   6

Pressione minima  bar  0,15   0,15

Quantità di acqua calda con ∆t 25°C litri/min  13,9   13,9

Portata minima acqua sanitaria litri/min  2   2

Campo di selezione temperatura acqua sanitaria °C  35-60   35-60

COllEGAMENTI

Entrata - uscita riscaldamento Ø  3/4"   3/4"

Entrata - uscita sanitario Ø  1/2"   1/2"

Entrata gas  Ø  3/4"   3/4"

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIAlI     

Diametro  mm  -   60-100

lunghezza massima (comprensiva di curva 90°) m  -   4,25*

Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45° m  -   0,85/0,5

TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATI     

Diametro  mm  -   80+80

lunghezza massima m  -   20+20

Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45° m  -   0,8/0,5

TUBO SCARICO FUMI     

Diametro  mm  130   -

DIMENSIONI CAlDAIA     

Dimensioni caldaia (HxlxP) mm     795x366x318 

Peso netto  kg  30   34

Versioni gas disponibili      MTN-GPl 



Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A
23900 - lecco 

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati 
riportati nel presente fascicolo in qualunque momento 
e senza preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato 
contratto nei confronti di terzi.

* Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/
min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 
18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 
euro./min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato 
all’Operatore utilizzato.

Servizio Clienti:
modalità di estensione garanzia

l FORMUlA KASKO 5 ANNI
l OlTRE

Servizio Clienti 199.13.31.31 *
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