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 ALTEAS X 35FFمدل  ستونیآر یوارید جیپک کاتالوگ 

 مجهز به پمپ دور متغیر با توان مصرفی برق بسیار پایینPump(HEP Efficiency (High  

      کاما   ماتن  –دارای نمایشگر ال سی دی لمسی با رزولوشن باا  و اابییات یاای گادهاناه Full 

 -Textکییدیای لمسی و کیید فعال شدنFi-Wi  

 درصد 93.6ن افزایش بازدیی به میزا 

 مجهز به WIFI از راه دور پکیج جهت کاترل و مدیریت عمیکرد 

 جهت کاترل تمام اابییت یای سیستم هرمایش از راه دور آریستون وجود اپییکیشن اختصاصی 

  ناحیه هرمایشی مختیف 3اابییت اتصال به 

 و سیستم مدیریت اناریی باه ماراور کاایش مصار        ریزی برنامه ااب  ترموستات اابییت اتصال به

 انریی

 بهره هیری از تکاولویی BridgeNet Bus    به مارور ارتباط ساسوریا و سایر متعیقاات در جهات

 بهیاه سازی مصر  انریی

 دارای اابییت تست اطعات از طریق ماویMode Test  

      استفاده از مبدل اصیی از جاس آلومیایوم بخاطر افزایش ساازهاری باا رادیاتوریاای آلومیایاومی و

 مبدل ثانویه از جاس استی  ضدزنگ بمارور افزایش طول عمر سیستم

 مجهز به عایق آکوستیک جهت کایش یرگه بیشتر صدای دستگاه 

  مصر  انریی نسبت به سایر مدلهای رایج15کایش % 

 سیستم خورشیدی به ییت اتصالااب 

 دارای شیشه ضدخش مشکی رنگ در پان  جیو 

 دارای اابییت زمان بادی کارکرد روزانهProgramming Time  

 وجود حالت آسایش جهت تامین یرگه سریعتر آبگرم مصرفی و کایش زمان انترار  

  پکایج  انریی و افزایش طول عمر مفید مجهز به حالت اتوماتیک به مارور کایش مصر AUTO 

FUNCTION 

       مجهز به فییتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برهشت هرمایش باه ماراور حفا ات از اطعاات داخیای

 دستگاه

 اابییت اتصال به انواع سیستم یای هرمایشی از جمیه فن کوئ ، هرمایش از کف و ... 

 در مقاب  تشکی  رسوب مجهز به برنامه حفا ت از مبدل ثانویه 

 استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافرت ک  سیستم در برابر یخ زدهی 
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 مشخصات مدار مرصف

1 
 
 
/حداقل دمای آبگرم مرصف  حداکثر

60/36 

(C) 

2 
 )استاندارد 

 
 (EN13203رده کامفورت آبگرم مرصف

 ستاره 2

(Stars) 

3 
 ( 

 
 ( ΔΤ=30 C˚ با 10Minدبی ویژه آب گرم مرصف

11.2 

(L/Min) 

4 
 
 
 ( ΔΤ=25 C̊)دبی آبگرم مرصف

13.5 

(L/Min) 

5 
 ( ΔΤ=35 C̊)دبی آبگرم مرصف  

9.6 

(L/Min) 

ییک  مشخصات الکتر

1 
 ولتاژ/فرکانس

220/50 
(V/F) 

2 
 توان مرصف  

84 
(W) 

3 
 حداقل دمای محل نصب برای عملکرد عادی

5 

(C) 

4 
ییک سیستم  درجه حفاظت الکثر

X5D 

(IP) 
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تاسیسات ت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تاسیسات مراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس  دات کام

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.تا انتخاب بهترین محصو دات کام
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