
• פיקוד ממוחשב - דואג לטמפרטורת מים חמים קבועה 
ויציבה

 • יעילות גבוהה המתאימה את עוצמת החימום הנדרשת 
במדוייק 

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

לשימוש
• נוחות מרבית המאפשרת    

   חיסכון בעלויות חשמל
• עיצוב איטלקי נקי במידות  

   קטנות
• נבדק ואושר ע"י מכון      

   התקנים הישראלי, איטלקי  
   והאירופי

 

NEXT
מחמם מים בגז 
הדור הבא של מחממי מים

12335 עמיעד  קיבוץ 
0 4 - 6 9 0 9 8 5 0 . ל ט
E-mail:sales@ahs.co. i l

www.ahs.co. i l

שנת אחריות מלאה. שנתיים  נוספות ע”פ תנאי תעודת הארכת האחריות.   *

שימוש בתמונות טקסט ו / או ציור של פרסום זה ללא אישור מפורש בכתב והסכמה, 
מהווה הפרת זכויות יוצרים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המאפיינים 

הטכניים ושיפור מתמיד של המוצרים שלנו.
התמונה של המוצרים המוצגים ניתנים לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

התיעוד הוא רק חומר אינפורמטיבי.

מים חמים שלא נגמרים 
 )PREMIX( כשטכנולוגיה יפנית

פוגשת עיצוב איטלקי

NEXT OUTDOOR
מחממי מים

NEXT OUTDOOR )התקנה חיצונית( 
תוצרת Ariston איטליה,
מים חמים שלא נגמרים

עם דוד שמש 



מותאם להתקנה

פיקוד ממוחשב - דואג לטמפרטורת מים חמים קבועה    •
ויציבה

יעילות גבוהה המתאימה את עוצמת החימום הנדרשת    • 
במדוייק 

• פונקצית אמבטיה/ג'קוזי     
- אתם  קובעים את     

כמות המים והטמפרטורה, 
מחמם המים יודיע לכם מתי 

הג'קוזי מוכן לשימוש
• נוחות מרבית המאפשרת 

חיסכון בעלויות חשמל
• עיצוב איטלקי נקי במידות 

קטנות
•  נבדק ואושר ע"י מכון 

התקנים הישראלי, איטלקי  
והאירופי

NEXT EVONEXTמידע טכני
מחממי מים

 NEXT EVO 
)התקנה פנימית עם ארובה כפולה(

תוצרת Ariston איטליה,
מים חמים שלא נגמרים

יעילות 
גבוהה

התקנה 
חיצונית

פיקוד 
ממוחשב

מידות 
קומפקטיות

שילוב לדוד 
שמש

התקנה חיצונית - בטיחות מושלמת ללא צורך     •
)OUTDOOR( בהתקנת מערכת פליטה, ארובות וכדומה  
תצוגת LCD גדולה ברורה עם תפריט ידידותי לתפעול  •

)OUTDOOR( שלט רחוק להתקנה מכל מקום בבית •
• הצתה אלקטרונית, מערכת בקרת להבה יוניזטור

• יעילות אנרגטית גבוהה מעל 90%
• מינימום ספיקה 2 ליטר דקה

• מערכת בקרת טמפרטורה ממוחשבת לאספקת   
טמפרטורת מים חמים יציבה וקבועה  

• לחץ מים מינימלי של 0.1 בר
• מערכת אנטי פריז סטנדרטית למניעת קפיאה כאשר  
)OUTDOOR( טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת לאפס  

• פונקציית מילוי אמבטיה
• עיצוב איטלקי נקי  במידות קטנות

•  נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי, איטלקי  והאירופי
• פיקוד קסקדה - מערכת קטנה עם ביצועים   
גדולים. ניתן   לחבר מספר מחממי מים מהסדרה     

המקצועית למערכת אחת גדולה עם הספקים גדולים    
)OUTDOOR(  בגמישות מרבית  

24 20 16 EVO16  

סדרה מקצועית                 סדרה ביתית

9653234099         
מספר בדיקה  

מכון התקנים 
הישראלי

0051CM4090
מספר אישור 

תקינה 
האירופי

17.5 17.5 12.8 14 kg משקל

42.3 36.1 28 27.6 KW הספק 
מקסימלי נטו

7.2 7.2 5.0 5.4 KW הספק 
מינימלי נטו

40.0 40.0 31.0 31.0 KW הספק ברוטו 
)כניסה(

35-70 35-70 35-70 35-70 0C טווח טמפ'

8.5 8.5 8.5 8.5 Bar לחץ מים 
מרבי

0.1 0.1 0.1 0.1 Bar לחץ מים 
מינימלי

>3.8 >3.8 >2.0 >2.0 I/min ספיקת 
מינימום

24.0 20.0 16.0 16.0 I/min ספיקת מים 
Dt 250C

230/50 230/50 230/50 230/50 V/Hz הזנת חשמל

63 63 48 48 W צריכת חשמל

-20 -20 -20 0C הגנה נגד 
קפיאה עד 
לטמפ' של

IPX5D IPX5D IPX5D X4D IP דרגת 
אטימות 

למים

B B A B דירוג אנרגיה

XXL XL XL XL פרופיל 
משתמש

3 שנות 
אחריות

• התקנת המחמם במוצא המים מדוד שמש אחרי הברז 
התרמוסטטי

• המחמם יפעל אוטומטית כאשר טמפרטורת המים
בדוד השמש נמוכה מהטמפרטורה הרצויה  
• פתרון אקולוגי נוח המונע בזבוז וחוסך כסף

• מים חמים שלא נגמרים גם בימים קרים ללא שמש

1. מים קרים    2. מים חמים    3. ברז תרמוסטטי
4. מיכל התפשטות     5. שסתום ביטחון


