
Alde Smart Control

este o aplicație bazată pe SMS-uri permite să regleze sistemul de încălzire Alde prin intermediul telefonului smartphone.O aplicație la care toți proprietarii de 

o încălzire Alde le face viața mai ușoară.

În plus față de funcții cum ar fi pornit / oprit, setarea temperaturii,Apa caldă off / standby / Max. etc. deține, de asemenea, o funcție de alarmă, care

înainte de temperaturi scăzute sau Indicator de baterie descărcată ,avertizează.

Instalare simpla pe toate încălzitoare cu Alde tactil color (Mod. 3010 din 2006 și mod. 3020). Există doar un singur PIN gratuit cartela SIM cu credit necesară

. Puteți în App Store sau descărcați-l la Google Play.

Livrare

Cutie electronică, manual, conector.

Smartphone și cartela SIM nu fac parte din livrare

9920257 € 399,00



Unitate de operare cu ecran tactil Glicol antigel

de scurgere a condensului

potrivit pentru evacuări de perete 

preamestecat lichid glicol, în special pentru sistemele TRUMA (Combi & e-încălzitor). 

de încălzire a apei calde Alde. G13 premium. Ușor,de instalat 

Proprietarii de unități de încălzire mai vechi  1 litru 9920164 € 9,95 Material Aluminiu.

Alde (de ex. Compact 3010) au 4 litri 9920193 € 37,95 9976458 € 17,95

posibilitatea adaptarii cu noul Display 25 litri 9920248 € 145,00

9920258 € 299,00

mufă externa de gaz

mufă externa de gaz pentru conectarea dispozitivelor externe de gaz la 

Capac rabatabil (rezistent la UV), vehicul. Cut-out dimensiune aprox. Ø 85 mm.

cu blocare magnetică. alb pur 9993038 € 65,95

Robinet ușor accesibil. fildeș 9910784 € 65,95

Decupajul dimensiuni (L x Î x A) negru 9998244 € 65,95

130 x 145 x 100 mm.

9912668 € 99,95



mufă externa de gaz

pentru conectarea suplimentară a aparatelor cu gaz, de exemplu. Aragaz, 

grătar sau Lampă , în aer liber. Conform celui mai recent regulament 

DVGW,deschiderea posibilă a valvei numai cu o linie de furtun conectată. 

Cu mufa rapidă și de blocare.

Decupajul 160 x 70 mm (W x H), adâncimea de instalare de 90 mm.

 conexiune cu gaz lateral vehicul racord de țeavă 8 mm.

alb iasomie 9933110 € 72,95

alb pur 9933111 € 72,95

RAL 7000, gri 9994605 € 72,95

de alimentare Varianta

pentru GPL

Decupajul 155 x 65 mm (W x H)

Racordarea la gaz RST 8 mm

9955152 € 51,95

de alimentare Varianta

pentru GPL și apă

Decupajul 155 x 65 mm (W x H)

Racordarea la gaz RST 8 mm

Racordarea la apă 9 și 10 mm,

9955153 € 76,95



Set - alimentare cu gaz extern pentru vehicule de agrement.

Conexiunea dintre cilindrul extern și linia de alimentare a vehiculului se face ușor și rapid printr-

un cuplaj plug-in. Cu supapa de comutare manuală poate fi comutat de pe cilindrul interior la 

cel extern pentru alimentare Cu gaz.

Vă rugăm să rețineți: Setul de alimentare cu gaz este doar pentru aprovizionare cu gaz de la 

butelii de gaz externe - nu de umplere a buteliei de gaz în cutia de gaz .

Livrare: regulator de presiune medie (0,5 bari / 1,5 kg / h) cu protectie rupere furtun,

Furtun presiune medie (3 m), rezistent la rece la -30 °, supapă manuală, supapa de alimentare 

cu gaz ( 155 x 65 mm), cu dop (extern) și RST 8 conector (intern), Mini Instrument.

9933071 € 159,00







DVGW,deschiderea posibilă a valvei numai cu o linie de furtun conectată. 



Conexiunea dintre cilindrul extern și linia de alimentare a vehiculului se face ușor și rapid printr-


