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аКСеСоари Серия alfea

  СтаеН датчиК NaviliNK a59

Характеристики
•  Визуализация на температурата в 

помещението и работния режим 

•  Възможност за настройка на 
температурата

•  Лесно управление на режим 
отсъствие и ваканция

•  Бърз достъп до основните функции 

•  Лесна интеграция с безжичен модел 
T58

•  Кабелен или безжичен модел 

•  Измерване на температурата

•  Основни контролни функции: 
настройка на стайна температура и 
работен режим

Характеристики
•  Визуализация на температурата в 

помещението и работния режим 

•  Възможност за настройка на 
температурата

•  Лесно управление на режим отсъствие и 
ваканция

•  Възможност за почасово програмиране

•  Индикатор за консумацията

опиСаНие

•  Кабелен (а75) или безжичен модел 
(а78)

•  Измерване на температурата

•  Всички потребителски функции на 
контролер Navistem 400s 

Navilink A75 Navilink A78

  резерВоар за БитоВа Гореща Вода mileO / mileO+

 СтаеН датчиК NaviliNK a75 / a78

Характеристики
•  БГВ комплект позволяващ бърза 

връзка между резервоара 
за производство на БГВ и 
термопомпата

•  2 серии 

 - стандартна (Mileo) 

 -  термодинамична (Mileo+)

•  Серия резервоари за БГВ

•  Обем от 160 до 500 л

•  Покритие от неръждаема стомана

•  електрически помощен нагревател 
3.3 kW в комплект с уреда

опиСаНие

опиСаНие
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  КомплеКт за 2-ри отоплителеН КръГ

  КомплеКт за охлаждаНе

  КомплеКт допълНителНо реле за термопомпа

Характеристики

Характеристики

•  Комплект за 2-ри отоплителен кръг за 
термопомпа с две предназначения (с 
изключение на Alfea Hybrid Duo Gas)

•  вградена циркулационна помпа с 
ниска консумация (с изключение на 
хибридните модели)

•  Комплект за вграждане в 
хидравличния модул

•  Лесен и бърз монтаж

•  Целогодишен комфорт

•  Съвместим с Alfea Extensa A.I и Alfea 
Extensa Duo A.I.

•  Позволява увеличаване мощността на 
допълнителния нагревател от 3 на 6kW

•  Комплект за 2-ри отоплителен кръг 
за контрол на две зони заедно или 
поотделно

•  Съвместим с контролния панел на 
термопомпата за подово отопление/
охлаждане, конвектори, радиатори 

•  Комплект за охлаждане с възможност 
за вграждане

•  Позволява реверисвна функция 
(достъпна за всички модели Alfea без 
Alfea Hybrid Duo Oil Low NOx)

•  Комплект допълнително реле 6kW

•  Включва се към електрическото табло 
на термопомпата

опиСаНие

опиСаНие

опиСаНие

  аКСеСоари за ВъНшНо тяло

Стойки за стена
* 600 мм (с греда)

черни гумени
подови стойки (х2)

Бели PVC
подови стойки (х2)

Отоплителен
кабел

Хладилни
тръби**

Изолация
за хладилни тръби

* Монтажникът трябва да се увери, че стенното закрепване няма да причини вибрации (подовият монтаж е препоръчителен)
** за по-добра защита и изолация от uV лъчи, Атлантик препоръчва монтаж на изолация върху хладилните тръби

Характеристики

Комплект за 2-ри отоплителен кръг 
за единична термопомпа


