
Yo¤uflmal› Kombi/Kazan
E



Orta Boy Kombide Kalite Formu
•Üst düzey kalite

•Sürekli yüksek verimlilik

•Kompakt tasar›m

•Alarko Carrier garantisi

•Tümüyle plastik d›fl muhafaza

•Yüksek kullan›m s›cak suyu konforu

Üst düzey k a l i t e
Yiyecek ve içecekten sonra, insan hayat›n›n en önemli ihtiyaçlar›ndan

biri ›s›nmak ve güvenliktir.

ATAG size uzun y›llar boyu, günde 24 saat istedi¤iniz s›cakl›¤› ve

konforu yaflat›r.

Ürüne güvenmek bu yüzden çok önemlidir. ATAG, ürünlerini sizlere

y›llarca üst düzey performans getirebilecek, kan›tlanm›fl güvenilir

bileflenlerden üretir. Su ›s›t›c›s›n›n kalbi dayan›kl› paslanmaz çelikten

yap›lm›flt›r. Bu malzeme, y›llar sonra bile, de¤iflen koflullara ra¤men su

›s›t›c›n›z›n özelliklerini muhafaza eder. Performans›n ve verimlili¤in ayn›

kalmas›n› sa¤lar.

Bir kombi pek çok bileflene sahiptir. Bu bileflenlerin

ifllevsellikleri, kaliteleri ve dayan›kl›l›¤› test edilmifltir.

Özel test birimleri bileflenleri kendi s›n›rlar› içinde

test eder. Kombinizle herhangi bir sorun yaflamak

istemezsiniz. Kombinizin kalbi, yani ›s› eflanjörü yeni

bir üründür. Dayan›kl› paslanmaz çelik malzeme, iyi

tasarlanm›fl ve do¤rulu¤u kan›tlanm›fl bir yerleflim,

›s› eflanjörünü, yani su ›s›t›c›s›n›n kalbini çok güçlü

k›lar. ATAG, y›llar öncesine ait ucuz alüminyum

parçalar›n›n yerine bu dayan›kl› malzemeleri seçmifltir.

En küçük tasar›m
ATAG E, ATAG su ›s›t›c›s› yelpazesinin en küçük Kombi su ›s›t›c›s›d›r.

50 cm geniflli¤iyle, hemen her yere monte edilebilir. ATAG E üzerinde

onu su s›çramas›na karfl›

koruyan plastik bir muhafazaya

sahiptir ve bu nedenle de

banyoya monte edilebilir.

ATAG E32C, bu küçük kombi,

›s›nma ve s›cak su için 32 kW

güç ç›k›fl›na sahiptir. Dakikada

10 litre suyu 60 dereceye kadar

›s›t›r ve yine dakikada 16 litrelik

kullan›m suyu debisi sa¤lar.



Oda s›cakl›¤›n› sürekli izler. ‹stenilen oda konfor s›cakl›¤›na
ayarlanabilir. Konfor ve gerçek oda s›cakl›klar›n› cihaz›n
kontrol yönetim sistemine iletir. Kontrol sisteminin s›cakl›k
program›n› düzenlemesini sa¤lar.

Brain Q

Smart

Sürekli yüksek verim
Tüm ATAG su ›s›t›c›lar›, Avrupa’daki su ›s›t›c›lar›n›n bilinen

en yüksek verimlilik seviyesinden çok daha fazla ›s›y›

Do¤al Gaz kullanarak sa¤lar (Hollanda: Gaskeur 107

Almanya: RAL UZ61). Baca gaz› so¤utma yöntemiyle (›s›

elde etmede) % 110.9 verimlili¤e ulafl›lm›flt›r (RAL UZ61

verimlilik testi 23-26°C). Bu verimlilik düzeyi, paslanmaz

çelik düz borular›n kullan›lmas› (alüminyum ›s› eflanjörünün

aksine) ve ›s› eflanjörünün s›cakl›¤› do¤rudan aktarabilme

özelli¤i sayesinde ATAG E'nin kullan›m ömrü boyunca

ayn› kal›r. Bu eflsiz

cihaz, düflük

emisyonunu ve

yüksek verimlili¤ini

1996 y›l›ndan beri

kan›tlam›flt›r.

ATAG BrainQ, kullan›m› kolay ve farkl› saat programlar›na
sahip dijital bir termostatt›r. ATAG E-serisinin içindeki
üç kontrol özelli¤i ile birlikte, ATAG BrainQ evinizi daha
iyi tan›man›z› sa¤lar. Bu flekilde, olabildi¤ince etkin ›s›t›r
ve manuel olarak ayarlanmay› gerektirmez.

ATAG'›n, ›s›tma veya kullan›m s›cak su sisteminizin ayarlanmas› için
uygun bir çözümü her durumda vard›r.

Aksesuarlar

1 Gaz-hava kar›fl›m›

2 Gaz-hava kar›fl›m›

yanma odas›

3 Kalorifer suyu

4 At›k gaz

5 Gaz-hava kar›fl›m›

regülatörü

6 Seramik yüzey yan›c›s›

7 Paslanmaz çelik, kanatç›ks›z

düz boru eflanjörü

8 S›v› ç›k›fl›

Paslanmaz Çelik Eflanjör

Son Derece Ekonomik

ATAG E'nin özelliklerini okuduktan sonra, tabii ki, yeni ATAG E'nin

daha ekonomik oldu¤una ikna olacaks›n›z. Biz sizin için bu özellikleri

özetledik:

•Paslanmaz çelik kullan›m› nedeniyle sürekli yüksek verim

•Verimli s›cak su temini

•‹stedi¤inizde ATAG BrainQ ile konforu yaflay›n

•Harici s›cakl›k sensörü (opsiyonel)

Mevcut enerji fiyatlar› seviyelerinde ve gelecekte beklenen yüksek

fiyatlarda, s›radan yüksek verimli kombilere göre önemli tasarruflar

sa¤lanabilir.



Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

web: www.alarko-carrier.com.tr
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  Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
: Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
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ESize Hangi Is›t›c› Uygun?
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°C

E26C

26

23,4

31,5

****

109,7

97,5

6,0-22,8

6,8-24,8

5

9

31

2,88 (3,88)

230/50

IPX4D

40

500/650/395

5

0,7

16,1

9

60

ATAG E-Serisi Kombi

Girifl Kapasitesi (Üst ›s›l de¤erde)

Girifl Kapasitesi (Alt ›s›l de¤erde)

Kullan›m S›cak Su Girifl Kapasitesi

Verimlilik S›n›f› (B.E.D. ye göre)

Verim (EN677'ye göre) (36/30°C k›smi yükte)

Verim (EN677'ye göre) (80/60°C k›smi yükte)

Ç›k›fl Kapasitesi Aral›¤› (80/60°C)

Ç›k›fl Kapasitesi Aral›¤› (50/30°C)

Nox s›n›f› (EN483)

CO2

At›k Gaz S›cakl›¤› (80/60°C k›smi yük)

Do¤algazgaz Tüketimi G25 (DHW) (1.013 mbar/15°C)

Elektrik Beslemesi

Koruma S›n›f› (EN 60529)

A¤›rl›k

Genifllik / Yükseklik / Derinlik

Su Hacmi (Kazan)

Su Hacmi (Kullan›m S›cak Suyu)

Kullan›m S›cak Suyu Debisi (38°C)

Kullan›m S›cak Suyu Debisi (60°C)

Kullan›m S›cak Suyu S›cakl›¤› (60°C)

E32C

32

28,8

34,2

****

109,7

97,5

6,0-26,3

6,8-30,6

5

9

31

3,54 (4,21)

230/50

IPX4D

40

500/650/395

5

0,7

17

9,5

60


