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CREATIVE AND DETAIL-ORIENTED
Electric Power

Water Outlet

Monobloc Design

Best-fit Compressor
Pemilihan kompresor yang tepat
akan memberi sinergi dengan
komponen lainnya untuk mencapai
performa yang terbaik.

Compressor

Heat Water

Water Inlet

Water Tank

Refrigerant
Circle

Desain monobloc memberikan
penampilan yang lebih menarik
untuk ruangan Anda dan serasi
dengan furnitur ruangan.

Absorb Heat from the
Surrounding Air

Double Sensors

Coil Wrapped
Outside the Tank

Expansion Valve

Dengan menggunakan sensor
di bagian atas dan bawah (dua
sensor) tangki air, suhu air
dalam tangki dapat dideteksi
dengan lebih akurat.

Dengan lilitan pipa pemanas pada
bagian luar tangki air, umur kerja
unit menjadi lebih panjang.

60 C
35 c

Intelligent Operation
Modes for Option
Dengan mengubah intelligent operation modes,
warmepumpe dapat disesuaikan untuk berbagai
macam kebutuhan anda.

Air Exchanger (fin-coil)
with Hydrophilic Coating

High Density
Insulation Layer

Air exchanger (fin-coil)
dengan lapisan hydrophilic
memiliki fitur anti-korosi yang
baik dan memberikan efisiensi
yang lebih tinggi.

Penggunaan material insulasi
berkerapatan tinggi dengan
ketebalan hingga 50mm, menjamin
insulasi yang terbaik untuk tangki.

Maximum Water Temperature
Up to 60˚C
Suhu air maksimum unit dapat mencapai 60˚C, yang
berarti bahwa alat ini mampu memenuhi kebutuhan
air dalam jumlah besar.
With Tranquil Flow Technology

Tranquil Flow Technology
Penerapan dari tranquil flow technology
memastikan suhu air stabil, dan volume
aktual air panas dapat meningkat
sebesar 30%.

Air dingin akan
masuk ke tangki
dan tidak akan
bercampur dengan
air panas langsung.

Without Tranquil Flow Technology

Air dingin akan
masuk ke tangki
langsung dan
membuat suhu air
panas turun dengan
cepat.

Intelligent Controller

Intelligent Defrosting
Technology

Modul kontrol yang dilengkapi
dengan modul Wi-Fi (optional),
akan mampu dikontrol dari
jarak jauh tanpa kabel.

Teknologi 'Intelligent defrosting'
mampu menghindari pembekuan
air pada heat exchanger pada suhu
lingkungan yang rendah.

Heat Pump Water Heater
Remote Control System (Optional)
Data warmepumpe
dikirim ke server.

Data diterima
dari cloud server

Memberikan informasi berharga
untuk unit dan pengguna.
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