
Riello to włoska marka będąca liderem w produkcji systemów i technologii grzewczych i chłodniczych 
dla sektora mieszkaniowego oraz sektora usług profesjonalnych. Tym, co pozwoliło firmie zdobyć pozycję 
lidera to bogate, 90-letnie doświadczenie na które składają się wspaniałe sukcesy i innowacje oraz projekty 
i rozwiązania, których celem jest efektywne wykorzystywanie wszelkich rodzajów energii.

Mocna pozycja Riello wynika z innowacyjnego potencjału i doświadczenia zdobywanego przez lata przez 
rzetelny zespół techników, specjalistów i współpracowników, których codziennym wkładem w sukces marki 
jest ciężka praca, umiejętności i kreatywność.



RIELLO W POLSCE
Pierwszymi urządzeniami marki Riello, które pojawiły się na rynku polskim w 1991 roku były palniki 
wentylatorowe. Riello jako marka wyróżnia się swoją dbałością o jakość, precyzję i parametry 
sprzedawanych urządzeń. Na przestrzeni czasu wraz ze wzrostem i rozwojem przedsiębiorstwa 
stała się najchętniej kupowaną marką palników w Polsce.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają Riello oferować palniki nie tylko do rozwiązań 
kotłowych, ale do wielu specjalistycznych urządzeń, w których proces technologiczny opiera się na 
cieple wytworzonym z procesu spalania paliw gazowych lub olejowych. Elastyczność działań jak 
i kreowanie trendów technologicznych umożliwiają dystrybucję palników produkowanych seryjnie 
oraz rozwiązań specjalistycznych przeznaczonych dla specjalnych aplikacji.

Od stycznia 2019 roku firma Riello Palniki Sp. z o.o. stała się integralną częścią – Oddziałem 
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nowymi struktu-
rami organizacyjnymi sprawiła, że uzyskany efekt synergii pozwala w jeszcze lepszy sposób 
dostosować produkty i usługi oferowane przez Riello do nawet najbardziej wymagających instalacji. 
Riello dostosowując portfolio produktów do potrzeb rynkowych rozszerza swoją ofertę o gazowe 
kotły kondensacyjne, które idealnie dopełniając istniejącą ofertę umożliwiają dostarczenie 
optymalnych rozwiązań spełniających potrzeby Klientów.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. oprócz rynku polskiego zarządza również dystrybucją 
palników marki Riello na Litwie, Łotwie i Estonii.



KOTŁY RIELLO
SKŁADNIKI SUKCESU

Wymiennik ciepła w kotłach RIELLO to technologiczna dusza syste-
mu, zaprojektowana w symbiozie z palnikiem premix.
Od synergii spalania z wymianą cieplną zależny to, w jaki sposób 
energia chemiczna paliwa będzie się przekształcała w energię 
cieplną, przekazywaną później wodzie. Wymiennik wykonano z do-
skonałej jakości stali nierdzewnej, będącej gwarancją trwałości 
i  niezawodności. Forma, przepływ wody i przekroje zostały zopty-
malizowane w taki sposób, by ograniczyć straty i zagwarantować 
jak najlepszy przesył ciepła. W rezultacie otrzymaliśmy jednorodną 
temperaturę ścianki – synonim trwałości i najlepszej wydajności. 
Palnik premix został zaprojektowany w sposób pozwalający na zre-
dukowanie emisji zanieczyszczeń – i tak, Condexa Pro i Steel Pro 
Power kwalifikują się do Klasy 6 NOx według normy UNI EN 297 – 
jest to najlepsza z możliwych klas.

Sterowniki elektroniczne w kotłach RIELLO realizują wiele zadań.  
Powinny monitorować i szybko przetwarzać informacje przesyłane 
przez kotły i instalacje tak, aby użytkownikowi zagwarantować jak 
najmniejsze straty energii przy jednoczesnej, maksymalnej wydaj-
ności. System sterujący został całkowicie odnowiony. Dużą uwagę 
przywiązano do dokładności programów obliczeniowych, skutecz-
nego wykrywania i prędkości przetwarzania. W przypadku instalacji 
kaskadowych, systemy logiczne funkcji kotła w trybie „zarządzają-
cy” lub „zależny” zintegrowano w karcie, gwarantując tym samym 
maksymalną wszechstronność zastosowania. Wyświetlacz jest 
podświetlany, intuicyjny i dostępny w wielu językach. Upraszcza 
dialog pomiędzy kotłem a użytkownikiem.
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CONDEXA PRO 35 P
10 35

CONDEXA PRO 35 P
(2÷10 PZ.)

10 350

CONDEXA PRO 50 P
10 50

CONDEXA PRO 50 P
(2÷10 PZ.)

10 500

CONDEXA PRO 57 P
14 57

CONDEXA PRO 57 P
(2÷10 PZ.)

14 570

CONDEXA PRO 70 P
14 68

CONDEXA PRO 70 P
(2÷10 PZ.)

14 680

CONDEXA PRO 90
19,4 90

CONDEXA PRO 90
(2÷10 PZ.)

19,4 900

CONDEXA PRO 100
19,4 97

CONDEXA PRO 100
(2÷10 PZ.)

19,4 970

CONDEXA PRO 115
22,4 112

CONDEXA PRO 115
(2÷10 PZ.)

22,4 1120

CONDEXA PRO 135
26,1 131

CONDEXA PRO 135
(2÷8 PZ.)

26,1 1048

ZASTOSOWANIA KASKADOWE

ZASTOSOWANIE POJEDYNCZEGO KOTŁA

POZNAJ CONDEXA PRO
Condexa Pro to nowa gama wiszących gazowych kotłów kondensacyjnych, które można instalować pojedyn-
czo lub w kaskadzie. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej modułowości instalacji i zredukowaniu 
do minimum zajmowanej przestrzeni w nowych kotłowniach oraz uproszczeniu kotłowni już istniejących.
Gama zawiera urządzenia o mocy od 35 do 131 kW oraz duży wybór akcesoriów. W kotłach do mocy 70 kW 
pompa jest w standardowym wyposażeniu urządzenia, podczas gdy kotły o większej mocy można zaopa-
trzyć w pompę lub – w przypadku instalacji kaskadowej – w dwudrogowy zawór odcinający. Sterowanie urzą-
dzeniem i systemem pozwala na podział produkcji ciepła pomiędzy kilka modułów. Ponadto, możliwe jest 
sterowanie kilkoma rodzajami instalacji. Kolektory hydrauliczne w wersjach modułowych umieszczono pod 
kotłami, redukując tym samym ilość zajmowanego miejsca. Kompaktowość, wszechstronność i sterowanie 
elektroniczne idą w parze z opatentowanym wymiennikiem ze stali nierdzewnej z pojedynczą lub podwójną 
wężownicą oraz palnikiem premix i szerokimi możliwościami modulacyjnymi.
Kolejną zaletą Condexa Pro jest jej ogromna wszechstronność instalacyjna: dzięki szerokiej gamie akce-
soriów, urządzenie przekształca się z pojedynczego kotła w moduł kaskadowy. A wszystko po to, by dać 
projektantowi i instalatorowi ponad 1000 różnych możliwości, pozwalających na zaprojektowanie i wykonanie 
kazdej instalacji, bez względu na jej złożoność.

CONDEXA PRO
DOSKONAŁOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ W KOTŁOWNI



CONDEXA PRO
JEDEN PRODUKT, WIELE ROZWIĄZAŃ

POJEDYNCZY KOCIOŁ
KOCIOŁ MOŻE WSPIERAĆ SIĘ NA 
STELAŻU RÓWNIEŻ W PRZYPADKU 
INSTALACJI POJEDYNCZEJ  – WTEDY, 
GDY MONTAŻ NAŚCIENNY NIE JEST 
MOŻLIWY LUB GDY NASZ WYBÓR PADŁ 
NA WYMIENNIK PŁYTOWY, UMIESZCZONY 
POD IZOLOWANĄ POKRYWĄ DOLNĄ.

KILOWATY ZAWSZE DOSTĘPNE
KOCIOŁ CONDEXA ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO PRACY 
W ZESPOLE I REALIZOWANIA KOTŁOWNI O DUŻYCH MOCACH. 
ZINTEGROWANA LOGIKA ZARZĄDZAJĄCY-ZALEŻNY 
GWARANTUJE WSPÓŁPRACĘ MODUŁÓW I CIĄGŁOŚĆ 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU. DOLNA, ESTETYCZNA 
POKRYWA ZABEZPIECZA I IZOLUJE KOLEKTORY, 
UMOŻLIWIAJĄC TYM NA REALIZACJĘ UPORZĄDKOWANEJ 
I PROFESJONALNIE WYKONANEJ INSTALACJI.

KONCENTRACJA MOCY
KONFIGURACJA "PLECAMI DO SIEBIE" 
OPTYMALIZUJE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI W KOTŁOWNI I POZWALA 
NA UZYSKANIE ROZWIĄZAŃ 
GWARANTUJĄCYCH DUŻĄ MOC 
I NIEWIELKIE OBCIĄŻENIE POWIERZCHNI. 
W INSTALACJACH KASKADOWYCH 
POŁĄCZENIE POMIĘDZY OBIEGIEM 
KOTŁOWYM A OBIEGAMI WTÓRNYMI 
MOŻE BYĆ WYKONANE ZARÓWNO 
PRZY ZASTOSOWANIU SPRZĘGŁA 
HYDRAULICZNEGO, JAK I WYMIENNIKA 
PŁYTOWEGO



CONDEXA PRO TO ZAWSZE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Condexa Pro to kocioł, który można zainstalować na ściennym stelażu zarówno pojedynczo, 
jak i w przeszło 1000 kombinacjach kaskadowych. Urządzenie wyposażone jest w pojedynczą 
lub podwójną wężownicę oraz wbudowaną pompę przy kotłach o mocy do 70 kW.

GŁĘBOKI ODDECH
W KAŻDYM Z MODUŁÓW CONDEXA 

PRO MOŻNA ZAINSTALOWAĆ ZESTAW 
POZWALAJĄCY NA POBÓR POWIETRZA 

Z ZEWNĄTRZ. ZAMKNIĘTA KOMORA 
SPALANIA „TYPU C” POZWALA 

NA UNIKNIĘCIE WYCHŁODZENIA 
POMIESZCZENIA I ZMNIEJSZENIE 

STRAT CIEPŁA.
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BEZPIECZEŃSTWO NA ŻĄDANIE
TEN WYJĄTKOWY ZESTAW INSTALUJE SIĘ POD 

URZĄDZENIEM CONDEXA. POKRYWA IDEALNIE 
DOPASOWANA JEST DO KOTŁA I JEGO DESIGNU.  

MOŻNA GO INSTALOWAĆ RAZEM 
Z POZIOMYM SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM, 

UMOŻLIWIAJĄCYM WYELIMINOWANIE ZAKŁÓCEŃ 
ZWIĄZANYCH Z WYSOKOŚCIĄ PODNOSZENIA 

POMPY KOTŁA I INSTALACJI. POKRYWA 
WSPÓŁGRA Z ESTETYKĄ KOTŁA.



CONDEXA PRO
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Condexa Pro to nie tylko kocioł, ale i ogromna liczba rozwiązań. Elementy dodatkowe zaprojektowano w sposób 
maksymalizujący wszechstronność systemu, umożliwiając uzyskanie instalacji spełniającej wszelkie wymogi.

POJEDYNCZY KOCIOŁ KASKADA
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