
הדור הבא של מחממי מים
ARISTON NEXT OUTDOOR 

NEXT OUTDOOR מחמם מים תוצרת חברת Ariston איטליה,
מים חמים שלא נגמרים.

פיקוד ממוחשב - דואג לטמפרטורת מים חמים קבועה ויציבה, ביעילות גבוהה המתאים את 
עוצמת החימום הנדרשת בדיוק לכמות המים הנצרכת.

פונקצית אמבטיה/ג'קוזי - אתם קובעים את כמות המים והטמפרטורה, והמחמם יודיע לכם 
מתי הג'קוזי מוכן.

פיקוד קסקדה – מערכת קטנה עם ביצועים גדולים. ניתן לחבר מספר מחממי מים מהסדרה 
המקצועית למערכת אחת גדולה עם הספקים גדולים בגמישות מרבית.

פיקוד ממוחשב 
ביצועים ברמה גבוהה

מים חמים
בטמפרטורה קבועה ויציבה
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מחמם המים של מחמ ישראל - מים חמים שלא נגמרים

כשטכנולוגיה יפנית פוגשת עיצוב איטלקי
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NEXT OUTDOOR

את מחממי המים מהסדרה המקצועית ניתן לחבר באמצעות פיקוד קסקדה ממוחשב, 
למערכת אחת גדולה להספקים גדולים לבתי מלון, מפעלים, בתי אבות, מכבסות, רפתות 

ולכל מי שצריך הרבה מים חמים בזמנים קצרים.
פיקוד הקסקדה הממוחשב מאפשר הפעלה סינרגטית ותיאום הספקי המערכת בהתאם 

לצריכת מים חמים במוסד. 
גמישות מרבית ומודולציה מ"אופק לאופק". עוצמת החימום הנדרשת תתואם בדיוק 

לצריכת המים החמים, מחימום מים לברז בודד ועד לצריכת מים חמים מלאה בכל המוסד.
תפעול ידידותי, גיבוי ותחזוקה נוחה. חלוקת זמן שווה בהפעלת המחממים. גיבוי בין 

המחממים במקרה תקלה.

מערכת קסקדה,
מערכת קטנה עם ביצועים גדולים בגמישות מרבית 

הסדרה המקצועית

גז

מים חמיםיציאת

כניסת
מים קרים

שלט
רחוק

פיקוד
קסקדה
ממוחשב
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NEXT OUTDOOR

1 מים קרים

2 מים חמים

3 ברז תרמוסטטי

4 מכל התפשטות

5 שסתום ביטחון 

התקנת המחמם במוצא המים מדוד 
שמש אחרי הברז התרמוסטטי.

המחמם יפעל אוטומטית כאשר המים 
מדוד שמש נמוכה מהטמפרטורה הרצויה.

פתרון אקולוגי נוח ,מונע ביזבוז וחוסך 
כסף. 

מים חמים שלא נגמרים גם בימים קרים 
ללא שמש, בנוחות מרבית וללא צורך 

ל"הדליק את הדוד" ולחסוך חשמל וכסף.

  NEXT OUTDOOR

מיועד להתקנה חיצונית 

ומתוכנן לפעול גם בתנאי 

מזג אוויר קיצוניים.

דרגת אטימות
IPX5D

באמצעות השלט רחוק ניתן 

לכוון את הטמפרטורה מכל 

מקום בבית.

שלט רחוק

נוחות מרבית בהפעלה ידידותית
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NEXT OUTDOOR
מותאם להתקנה עם דוד שמש. 
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סדרה
מקצועית

סדרה
ביתית

מספר בדיקה מכון התקנים הישראלי
מספר אישור תקינה האירופי

5,71 5,71 8,21 kg משקל

35-7035-7035-70 טווח טמפרטורות 
8,58,58,5 bar לחץ מים מרבי 
0,10,10,1 bar לחץ מים מינילמלי 

> 2,0> 3,8> 3,8 l/min ספיקת מינימום

V230-50230-50230-50 הזנת חשמל 

-20-20-20 °C הגנה נגד קפיאה עד לטמפרטורה של 
IPX5DIPX5DIPX5D IP דרגת אטימות למים

ABB  ERP  דירוג אנרגיה
XLXLXXL פרופיל משתמש

התקנה חיצונית - בטיחות מושלמת ללא צורך בהתקנת מערכת פליטה, 

ארובות וכדומה.

שלט רחוק להתקנה בכל מקום בבית .

הצתה אלקטרונית ,מערכת בקרת להבה יוניזטור.

יעילות אנרגטית גבוהה מעל 90%.

מינימום ספיקה 2 ליטר דקה.

ברז סרבו אוטומטי לבקרת זרימת המים.

מערכת בקרת טמפרטורה ממוחשבת לאספקת טמפרטורת מים חמים 

יציבה וקבועה.

לחץ מים מינימלי של 0.1 בר.

מערכת אנטי פריז סטנדרטית למניעת קפיאה כאשר טמפרטורת 

הסביבה יורדת מתחת לאפס.

פיקוד קסקדה ממוחשב ,מערכת קטנה עם ביצועים גדולים.

תאימות מלאה לדוד שמש.

עיצוב איטלקי נקי , במידות קטנות.

.IPX5D  בטיחות מלאה תודות לדרגת אטימות גבוהה

נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי        האיטלקי            והאירופי.

שילוב 
לדוד שמש

מידות
קומפקטיות

התקנה
חיצונית

פיקוד
ממוחשב

יעילות גבוהה
חימום מים אקולוגי

דירוג אנרגטי

עד

ARISTON NEXT OUTDOOR 

28,0 kW 36,142,3הספק מקסימלי נטו 
5,0 kW 7,27,2הספק מינימלי נטו

31,0 40,047,0הספק ברוטו (כניסה)

16,0 l/min 20,024,0ספיקת מים בהעלאת טמפרטורה של 25 מעלות

48 W 6363צריכת חשמל 

20 24

מחמם המים של מחמ ישראל - מים חמים שלא נגמרים

פנה לנציג האזורי שלך

התקנה חיצונית -בטיחות מושלמת
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יציאת מים חמים
חיבור גז

כניסת מים קרים

מידע טכני
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