
Typ

Výkon ÚK

50/30°C 

kW

Účinnosť
%

NOx-emise
Kapacita TÚV

CW
trieda

Rozmery Hmotnosť

pri 60˚C    
l/min

pri 40˚C
l/min

Šírka    
cm

Výška   
cm

Hĺbka
cm

kg
ppm

Aqua 24s 6,0 – 23,0 107 < 30 - - - 40 67 30 29

Aqua 24/28c 6,0 – 23,0 107 < 30 6 10 3 40 67 30 30,5

Aqua 30/34c 6,4 – 31,3 107 < 30 7,5 12,5 4 40 67 30 32

Aqua 34/39c 6,6 – 35,5 107 < 30 9 15 5 40 67 30 34,5

Spoľahlivosť na veľa rokov

Bergen je pravý holandský výrobok s tradíciou výroby dlhšou 

ako 70 rokov. Je to istota spoľahlivosti. Bergen dodáva nielen 

plynové kondenzačné kotly, ale tiež bojlery, solárne zostavy,

regulácie a kompletný sortiment príslušenstva. A pretože myslí-

me tiež na Vašu peňaženku a výdaje, zistíte, že životnosť našich 

výrobkov je naozaj dlhá a že náklady na údržbu a prevádzku sú 

optimálne malé. Naše dobré meno sme získali vďaka prvotried-

nej kvalite dodávaných produktov, ktoré pre Vás budú spoľahli-

vo pracovať dlhé roky. To, že pri tom budú tiež pekné, úsporné 

a ekologické, je pre ne ďalšie plus.

Záruka

Všetky skúsenosti a poznatky získané za roky vývoja sú zúročené 

vo vysokej kvalite všetkých produktov. Aj pre kotly Bergen Aqua 

sú starostlivo zvolené tie najlepšie materiály a komponenty. Pre-

to môžeme na výmenník kotla poskytovať enormne dlhú záruku 

5 rokov. Na ostatné diely kotla je poskytovaná záruka 2 roky.

Výhody:

• kompaktný, malá hmotnosť,  jednoduché umiestnenie

• veľmi rentabilný, šetrný k životnému prostrediu

• vždy spoľahlivý

• kráľovské množstvo teplej vody, výkonný pre kúrenie

• jednoduchá údržba, ľahké ovládanie

• kondenzačná prevádzka pre ÚT i TÚV

 

Známka kvality Gaskeur
Kotly Bergen produkujú minimálne emisie nečistôt v spalinách 

ako NOx  a CO, ktoré sú príčinou kyslých dažďov a sklenníko-

vého efektu. Kotly Bergen HR zodpovedajú všetkým nárokom 

z hľadiska noriem životného prostredia napr. ´Gaskeur SV´. 

Všetky kotly sú tiež označené podľa účinnosti odpovedajúcou 

známkou. ‚ Gaskeur HR 107 ‚ je najvyššia účinnostná skupina, 

do ktorej možno zaradiť teplovodný kotol. Ďalším hľadiskom 

je účinnosť prípravy TÚV, rýchlosť ohrevu a dostupná kapacita 

čerpania teplej vody, podľa ktorého je kotol označený známkou  

‚ ‘Gaskeur HR-ww’.

Bergen Aqua Silver

3/4/53/4/5

Vyžiadajte si podklady k ďalším obchodným artiklom H&I Trading Company Slovakia:

Bergen Aqua Silver
Kondenzačný kotol

Mnohostranný pomocník

NOVÉ
Kompletná rada

kombinovaných kotlov

Bergen SK s.r.o., Moravská 687, 914 41 Nemšová SR, tel./fax: 032/659 89 80-1, e-mail: info@bergen.�sk, www.bergen.sk

Regulačná technika
CENVAX

Trubky PeXc/Al/PeXc
HENCO

      Váš dodávateľ kotlov Bergen:

Ak sa jedná o teplo !

plynové kondenzačné kotly

154106

Bergen Aqua Silver

plynové kondenzačné kotly
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Bergen Aqua Silver Tri prevedenia - rôzny komfort teplej vody

V sér i i  Bergen Aqua S i lver  sú tr i  typy kot lov.  V záv is lost i  na dosahovanom výkone 

a požadovanom komforte čerpania teple j  vody môžete vol i ť  najvhodnejš iu var iantu 

zodpovedajúcu naj lepš ie Vaš im potrebám.

•  Bergen Aqua S i lver  24/28c má pr i  pr íprave teple j  vody maximálny výkon až 28 kW

a pr iprav í  10 l i t rov teple j  vody o teplote 40° C za minutu (Gaskeur CW3)

•  Bergen Aqua S i lver  30/34c má pr i  pr íprave teple j  vody maximálny výkon až 34 kW

a pr iprav í  12,5  l i t ra teple j  vody o teplote 40° C za minutu (Gaskeur CW4)

•  Bergen Aqua S i lver  34/39c má pr i  pr íprave teple j  vody maximálny výkon až 39 kW

a pr iprav í  15  l i t rov teple j  vody o teplote 40° C za minutu (značka Gaskeur CW5)

Teplá voda - rýchlo

Bergen Aqua S i lver  dodáva teplú vodu i  v  s i tuáci i ,  kedy kotol  musí  prev iesť  stude-

ný štart .  Ani  odber ve ľmi  malého množstva teple j  vody nie je  pre kotol  Aqua S i lver 

ž iadny problém. Dlhé minuty odpúšťania studenej  vody a čakanie na vodu teplú je 

s  kot lom Aqua S i lver  minulosťou.

Bezchybné riadenie Comfort Master

Sér ia kot lov Bergen Aqua je vybavená pokrokovou r iadiacou e lektronikou Comfort 

Master.  Toto r iadenie sa prakt icky stará o vy lúčenie negat ívnych vplyvov.  Nezávis le 

na podmienkach sa r iadenie kot la snaž í  udržať  čo najd lhš ie spoľahl ivú prevádzku a 

dodávať požadované teplo.

Kondenzačný kotol
Bergen Aqua Silver

Kompaktný s i lák,  t icho a s  vysokou účinnosťou 

kondenzačnej  prevádzky spoľahl ivo pracujúc i  deň

čo deň.  Zdroj  tepla a nebývalého množstva teple j 

vody pre Vašu domácnosť .

Pre horné pripojenie kotla na vykuro-

vaciu sústavu je k dispozícii špeciálny 

rám s vývodmi dohora.

Zvláštne príslušenstvo:

Montážny rám
s uzávermi

Predsadzovacie 
lišty

Montážny rám
s vývodmi hore

Bergen Aqua Silver sú veľmi kompaktné 
kondenzačné kotly, svojimi vlastnosťami 
však patria medzi tie veľké. Kotol Aqua 
disponuje veľkým výkonovým rozsahom a 
umožňuje čerpať nezávisle na zvolenom 
prevedení ( CW triede ) luxusné množstvo 
teplej vody, kdekoľvek len chcete. Naviac je 
tento najmenší typ kotla Bergen prekvapivo 
úsporný a maximálne šetrný k životnému 
prostrediu. Aqua Silver patrí bezpochybne 
k najmenším, najľahším a najvšestrannejším 
kotlom na trhu.  Vhodná voľba pre každé-
ho, kto potrebuje teplo.

Bergen Aqua si nájde svoje miesto v každej 
domácnosti. Či už potrebujete veľký výkon
alebo o niečo menší, Aqua Silver sa pri-
spôsobí Vašim požiadavkám. Kotol Aqua 
spoľahlivo splní Vaše očakávané vlastnosti 
moderného kondenzačného kombinované-
ho kotla. Je tiež cenovo dostupný, ľahko sa 
inštaluje a je nenáročný na údržbu. Spolu je 
to u tak malého kotla veľmi veľa predností.

Umiestniť možno kdekoľvek 

Kotol Bergen Aqua môžeme vďaka jeho 

kompaktnému prevedeniu, malej hmotnosti 

a vydarenému vzhľadu veľmi jednoducho 

umiestniť takmer kdekoľvek. Výška kotla 

nepresahuje 67 cm, šírka je 40 cm a hĺbka 

len 30 cm. Kotol sa dá umiestniť napr. i 

do skrinky kuchynskej linky. A pretože tiež 

málo váži je možné ho namontovať i na 

slabú priečkovú stenu. Musíte kotol umiest-

niť v obytnom priestore? Potom je možné 

kotol doplniť ďalším krytom, ktorý opticky 

schová všetky prípojky ku kotlu.

Legenda
1 Automatický odvzdušňovač
2 Modulačný horák
3 Zapaľovacia elektróda
4 Ventilátor
5 Sifón - úzke prevedenie
6 Doskový výmenník ( len Combi )
7 Poistný ventil
8 Programátor TÚV (zvl. príslušenstvo)
9 Prívod vzduchu / odvod spalín 60 / 100 mm
10 Montážny rám
11 Expanzná nádoba
12 Nerezový výmenník
13 Plynový ventil
14 Trojcestný ventil ( len Combi )
15 Hydroblok
16 Dvojstupňové čerpadlo
17 Elektronika riadenia
18 Tlakomer

Pripojenie regulácie
Kotol Bergen Aqua je pripravený pre pripojenie 
rôznych typov regulácii (vrátane starších). Použi-
teľné sú regulácie od dvojvodičových termostatov 
(spínací kontakt) až po modulačnú ekvitermickú 
reguláciu s komunikačným rozhraním Open 
Therm. Pre najvýhodnejšiu prevázdku kotla 
doporučujeme použiť regulácie Bergen Celcia 15 
alebo Celcia 20.

Nadštandardná 
ochrana

Bergen Aqua je vybavený ochranou proti rade 

možných porúch. Jednou z ochrán je napríklad

integrovaná ochrana proti zamrznutiu, proti  

prevádzke bez vody a pred prekúrením.
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