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SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ XTRATECHTM: ÎNCĂLZIRE DURABILĂ

Tehnologia condensării ONE garantează performanţe fiabile pentru a te bucura mai mult
timp de cel mai înalt nivel de confort acasă. Noul design al schimbătorului de căldură vine
cu secţiuni mărite pentru a permite un debit mai mare de apă, menit să crească
performanţele de încălzire a locuinţei pe întreaga durată de viaţă a centralei.

EFICIENŢĂ ABSOLUTĂ: CLASA ENERGETICĂ A+

Performanţe de încălzire constante în timp, control avansat și siguranţă în orice condiţii
datorită sistemului de aprindere inovator. Tehnologia de încălzire prin condensare ONE,
împreună cu accesoriile de termoreglare avansate, sporesc eficienţa și performanţele
centralei Alteas ONE până la Clasa Energetică A+.

CONECTARE INTELIGENTĂ CU ARISTON NET

O nouă generaţie de conectivitate pentru setarea ușoară și controlul complet al sistemului,
de la distanţă, care îţi oferă posibilitatea de a obţine economii substanţiale anuale la
consumul de combustibil.

CONTROL TOTAL, CONFORT COMPLET

Un set unic de funcţii inteligente și inovatoare pentru obţinerea unei temperaturi de încălzire
rapide, stabile și personalizare ușoară pentru a satisface orice nevoie de confort.

/ 13

Å@4>L;D65GD23;>

E4:;?3FAD56
4>5GDJFD2F64:TM͛
B6D7AD?2@ÿ65GD23;>6
2@5GB2@
Noul schimbător de căldură XtraTechTM este inima tehnologiei de încălzire
în condensare ONE, proiectat pentru a garanta performanţe fiabile în timp.

SCHIMBĂTOR DE
CĂLDURĂ OBIȘNUIT

SCHIMBĂTOR DE
CĂLDURĂ XTRATECHTM

Secţiunile mărite oferă un debit îmbunătăţit de apă
pentru a spori performanţele de încălzire.
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Având sediul în München, Germania şi fiind fondată în 1866,
TÜV Rheinland Energy GmbH este una din principalele
organizaţii furnizoare de servicii tehnice.
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Un set unic de funcţii inteligente și inovatoare pentru obţinerea unei temperaturi
de încălzire rapide, stabile și personalizare ușoară pentru a satisface orice
nevoie de confort.
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Funcţie ce permite setarea automată a încălzirii locuinţei datorită celor trei senzori de
temperatură interni şi externi. Fără cicluri ON/OFF şi vârfuri de temperatură, pentru
performanţe optimizate.
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Apă caldă menajeră instantaneu, reducând risipa de apă rece.
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Setarea unui program săptămânal personalizat pentru încălzirea locuinţei, direct din centrală.

7G@4ÿ;22GFA5;28@AL
Centrala afișează o alertă atunci când este timpul pentru întreţinerea periodică şi atunci
când apar nereguli ce trebuie verificate de un profesionist.
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