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Çift Yoğuşmalı Kombi Tek Yoğuşmalı Kombi Fiyatına!
Alarko Carrier’dan bir kampanya daha! Çift yoğuşmalı kombiler tek yoğuş-
malı kombi fiyatına Alarko Carrier yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. Kam-
panya 15 Eylül’e kadar geçerlidir.
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Haber Bülteni

Alarko Seradens 
Super Plus Çift 
Yoğuşmalı Kombi
 

• Türkiye’de ilk defa hem ısıtmada, hem de kullanım 
suyunda yoğuşma teknolojisi ile % 100’ün üzerinde 
verim

• Estetik ve modern dizayn, her açıdan mükemmel, 
iddialı, kuvvetli ve öncü

• Uzun ömürlü, yoğuşma suyuna karşı yüksek daya-
nıma sahip paslanmaz çelik eşanjör

• 20, 24, 28 ve 36 kW kapasiteler (50/30°C’da)

• Premiks sistem ile ideal gaz-hava karışımı, yüksek 
verim, düşük ses seviyesi, düşük baca gazı sıcaklı-
ğı ve düşük emisyon oranı, çevre dostu ürün

• Çok düşük baca gazı sıcaklığı ile kanıtlanan yüksek 
verim (40°C’a kadar düşen baca gazı sıcaklığı)

• % 17,3-100 aralığına kadar çıkan çok geniş ısıtma 
modülasyon aralığı ile minimum dur-kalk, maksi-
mum yakıt tasarrufu

• Eco modu ile hem ısıtma, hem de kullanım suyunda 
pratik ve ekonomik ayarlama

• Güneş enerji sistemine bağlantı seti ile kullanım 
suyu ısıtmasında güneş enerjisinden yararlanma 
imkanı (opsiyonel solar bağlantı seti ve ilave boyler 
kullanımı ile)

• Kullanım suyunda ön ısıtma fonksiyonu

• Daha yüksek pompa basma yüksekliği

• Daha büyük genleşme tankı

• Daha düşük debide çalışabilme

• Daha geniş ısıtma modülasyon aralığı

• Daha bol sıcak su

• Daha yüksek ısıtma verimi

• En yüksek kullanım suyu verimi

• Daha az yakıt tüketimi

• Beyaz aydınlatmalı LCD ekran

• Dijital manometre

• Demo modu ile teşhir salonlarında gösterim ve an-
latım kolaylığı

• Opentherm uzaktan kumanda bağlantısı

• EN 15502 normuna uygun (anma ısı yükü 1.000 
kW’ı aşmayan gaz yakan merkezi ısıtma kazanları)

• Doğal gaz ve LPG’ye uygun

• Belgelendirme firmasından EMC (Elektro Manyetik 
Uyumluluk) ve LVD (Düşük Voltaj Direktifi) belgeli

Detaylı bilgi için tıklayınız.

https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/alarko-carrier-urun-detay/158/alarko-seradens-super-plus-cift-yogusmali-kombi
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