
 

Αέρας

 

>   Οι καλύτερες αποδόσεις της 
αγοράς : COP μέχρι 5,11

>   Εξοικονόμηση ενέργειας 

>   Πλήρως εξοπλισμένη λύση για 
διαχείριση από απόσταση

Αντλία θερμότητας 
με λέβητα Chaffoteaux

ARIANEXT M HYBRID 

Neuf Rénovation

Chauffage

A++



ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 50 M 70 M 90 M 110 M
Ονομαστική Θερμική Ισχύς (7°C εξ. / 35°C νερό) kW 4,4 6,4 8,47 10,4

COP (7°C εξ. / 35°C νερό) 5,02 5 5,1 5

Ονομαστική Θερμική Ισχύς (-7°C εξ. / 35°C νερό) kW 5 7 9,58 12,47

COP (-7°C εξ. / 35°C νερό) 3,06 3,10 3,18 3,19

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας dB(A) 59 61 63 63

Εποχιακή ενεργειακή κλάση απόδοσης για θέρμανση χώρου στους 35°C % / - 176 / A++ 178 / A++ 189 / A++ 189 / A++

Εποχιακή ενεργειακή κλάση απόδοσης για θέρμανση χώρου στους 55 ° C % / - 130 /  A++ 128 /  A++ 129 /  A++ 132 /  A++

Εύρος λειτουργίας θέρμανσης Τ εξωτερικού αέρα °C - 20 / 35 - 20 / 35 - 20 / 35 - 20 / 35

Διαστάσεις (ΜxΥxΒ) mm 1016x756x374 1016x1106x374 1016x1506x374 1016x1506x374

Βάρος kg 63 94 125 150

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Τάση λειτουργίας 230V 1ph 50Hz

Διαστάσεις (ΜxΥxΒ) mm 300x185x392

Βάρος kg 7

Εξοπλισμός που παρέχεται ως στάνταρ Απομακρυσμένη διαχείριση με ενσωματωμένο αισθητήρα χώρου 
Expert Control, αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, πύλη WiFi Link

Συνδεσιμότητα ChaffoLink
Τηλεχειρισμός για διαχείριση από απόσταση μέσω της εφαρμογής και,

προαιρετική απομακρυσμένη διάγνωση για παρακολούθηση από
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης

ARISTON THERMO GROUP

* Με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγραφείτε στην υπηρεσία Remote Diagnosis.

>  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Μια υβριδική αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας - τη θερμότητα του αέρα - ενώ εκμεταλλεύεται την 
απόδοση του λέβητα. Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου θέρμανσης, 
το Energy Manager, επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
επιλέγοντας από δύο τρόπους λειτουργίας: τον οικολογικό τρόπο 
λειτουργίας ή τον οικονομικό τρόπο λειτουργίας.

>  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ                                                                                                   
Σε νέο έργο, το Arianext M Hybrid αυξάνει την αξία του σπιτιού 
σας. Στην ανακαίνιση, επιτρέπει τη βελτίωση της υπάρχουσας 
αξίας χωρίς να αλλάξετε τον Chaffoteaux λέβητα που έχετε 
ήδη εγκαταστήσει. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, είναι δυνατή η 
προσθήκη ενός δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού Chaffoteaux.

>  ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
Το Arianext M Hybrid έρχεται στάνταρ με Expert Control, WiFi Gateway 
και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο συνδυασμός αυτών 
των συσκευών καθιστά δυνατή την απόκτηση της αποκαλούμενης 
«προηγμένης κλιματικής» ρύθμισης, προσφέροντας μέγιστη 
θερμική άνεση, σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
μακροβιότητα στο σύστημα θέρμανσης.

>  ΛΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
Με COP έως 5,1 στους 7/35 ° C, το Arianext M Hybrid παράγει 
ενέργεια άνω των 5 kW για κάθε 1 kW ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνει, μειώνοντας σημαντικά τον λογαριασμό θέρμανσης. 
Η εγγυημένη λειτουργία του σε θερμοκρασία -20 ° C εξασφαλίζει 
υψηλή θερμική απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

ARIANEXT M HYBRID 
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ CHAFFOTEAUX
Σχεδιασμένο να συνδέεται με ένα λέβητα Chaffoteaux, το Arianext M Hybrid είναι
ο έξυπνος συνδυασμός μιας υδραυλικής μονάδας που ενσωματώνει έναν Υβριδικό 
Διαχειριστή Ενέργειας και μια αντλία θερμότητας αέρα / νερού inverter DC.

Το Arianext M Hybrid είναι μια προσιτή και αποτελεσματική λύση για να καλύψει
νέα κτίρια και ενεργειακές ανακαινίσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ 
ΛΥΣΗ CHAFFOLINK
Το ChaffoLink είναι μια καινοτόμος λύση για τον έλεγχο του 

εξοπλισμού σας από απόσταση. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών 

μπορεί να επιβλέπει την εγκατάσταση σας σε πραγματικό χρόνο 

και να παρεμβαίνει εξ αποστάσεως *, αν είναι απαραίτητο.


