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Lydos Hybrid WiFi
– elektryczny
hybrydowy
podgrzewacz wody
Nowa kategoria produktu – najlepsze cechy
podgrzewacza i pompy ciepła w jednym

LYDOS HYBRID, WYDAJNOŚĆ
I MAKSYMALNY KOMFORT
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PROSTOTA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Lydos Hybrid to elegancki i wszechstronny
produkt.Brak widocznych połączeń hydraulicznych
i możliwość zainstalowania dodatkowego
(opcjonalnego) zbiornika kondensatu pozwala na
zainstalowanie go w dowolnym miejscu.

A
OPCJONALNY ZBIORNIK KONDENSATU
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Nowa „Inteligencja Hybrydowa”1 zastosowana w podgrzewaczu Lydos
Hybrid WiFi zapewnia o 50% większe oszczędności energii w porównaniu
do najbardziej wydajnego standardowego elektrycznego podgrzewacza wody
w klasie energetycznej B, skutecznie łączy dwa źródła energii:
energię elektryczną i odnawialną z pompy ciepła, dostosowując się
do przyzwyczajeń użytkowników.

W Lydos Hybrid układ elektryczny odpowiada

za produkcję ciepłej wody, gdy wymagane jest jej
szybkie podgrzanie. Możliwe jest to dzięki emaliowanej grzałce i 80- lub 100-litrowemu zbiornikowi
o najwyższej trwałości. Pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza w otoczeniu urządzenia i na bazie
cyklu termodynamicznego przekazuje energię do
wody w zbiorniku.
1

Technologia hybrydowa i i-Memory
To połączenie dwóch źródeł energii: energii elektrycznej i odnawialnej energii pompy ciepła. Dzięki emaliowanym grzałkom i emaliowanemu zbiornikowi
o wysokiej wytrzymałości wspomaganie elektryczne
przyczynia się do produkcji ciepłej wody, gdy wymagane jest szybkie nagrzewanie.

Oczekujące na patent oprogramowanie i-Memory i technologia hybrydowa
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WYŻSZOŚĆ LYDOS HYBRID

Zawsze zapewnia ciepłą wodę, dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz,
zapamiętując
H O Mzużycie
E ciepłej wody przez cztery tygodnie i dopasowując się
do Twoich przyzwyczajeń.

a r t y k u ł

t e c h n i c z n y

W porówananiu do podgrzewacza klasy B, LYDOS HYBRID zapewania, aż 50% oszczędności
dalej
energii.

Komfort dopasowany dla Ciebie

i-MEMORY DOPASOWUJE SIĘ
DO TWOICH PRZYZWYCZAJEŃ
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POMPA
POMPA
DICIEPŁA
CALORE
GRZAŁKA
RESISTENZA

SZYBKOŚĆ
VELOCITÀ
NAGRZEWANIA

GRZAŁKA

WYSOKA
TEMPERATURA

i-MEMORY

Dane techniczne
80V
100V
Pojemność
80 l
100 l
Moc
1,2 kW
1,2 kW
Średnie zużycie energii elektr. w trybie pompy ciepła
0,19 kW
0,19 kW
W porówananiu do podgrzewacza klasy B, LYDOS HYBRID zapewania, aż 50% oszczędności
MAKS. ZUŻYCIE energii elektrycznej
1,42 kW
1,42 kW
energii.
Czas nagrzewania i-Memory (ΔT= 43°C) (efektywne zarządzanie technologią 5 h 25 min
7 h 03 min
hybrydową, wybieranie najdogodniejszej opcji – energii elektrycznej
lub odnawialnej z pompy ciepła)
Czas nagrzewania Boost (ΔT= 43°C) (szybsze podgrzewanie wody,
2 h 34 min
3 h 13 min
CLASS
gdy zwiększy się mocCLASS
elektryczną, aktywując tę funkcję)
Czas nagrzewania Green (ΔT= 43°C) (do podgrzewania wody
9 h 21 min
12 h 18 min
wykorzystywana jest pompa ciepła, maksymalizując oszczędność energii)
Poziom dzwięku
49 dB
49 dB
Waga
37,5 kg
44 kg
Wymiary
770/1009/239 mm 933/1153/231 mm
Stopień ochrony
X4
X4
Klas energetyczna
A
A
Profil poboru wody
M
M

WYŻSZOŚĆ LYDOS HYBRID

A

VS

B

-50%

Dzięki innowacyjnej funkcji i-Memory zapamiętywa- twy dostęp do ciepłej wody. Lydos Hybrid dostarcza
są przyzwyczajenia
użytkownika. Można
efektyw- ciepłą
wodę na pierwszy prysznic ENERGII
o 15% szybciej niż
LYDOSneHYBRID
ZAPEWNIA
CI WIĘKSZE
OSZCZĘDNOŚCI
nie
technologią hybrydową,
wybierając inne standardowe
podgrzewacze
wody2.
Wzarządzać
PORÓWNANIU
DO PODGRZEWACZA
Welektryczne
KLASIE
B
najdogodniejszą opcję między energią elektryczną Gdy dostępna jest już wystarczająca ilość wody, na
i energią
z pompy
widoczny
będzie
Oszczędności energii
obliczone dla
założenia ciepła.
rocznego zużycia energii na podgrzewanie wody nawyświetlaczu
poziomie 1600 kWh/rok,
cena 1 kWh
- 0,6 zł symbol gotowości
Lydos Hybrid to nadzwyczajny komfort: szybki i ła- do użycia „shower ready”.
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Oszczędności energii obliczone dla założenia rocznego zużycia energii na podgrzewanie wody na poziomie 1600 kWh/rok, cena 1 kWh - 0,6 zł

Szybsze podgrzewanie wody jest możliwe, gdy zwiększymy moc elektryczną, aktywując funkcję Boost.

Łatwy montaż i niewidoczne
podłączenia
Lydos Hybrid zaprojektowano tak, aby umożliwić idealne dopasowanie do wymagań instalacyjnych, jak
dla standardowego elektrycznego podgrzewacza
wody. Zapewnia to szybki i łatwy montaż. Kompatybilność uchwytów montażowych i przyłączy standardowego elektrycznego podgrzewacza wody (tej samej pojemności) instalowanego w domu powoduje,
że nie są wymagane żadne dodatkowe prace. Zdejmowany zbiornik na kondensat o pojemności 6,3 litra2 (wystarczający na około 7 dni użytkowania), do-

stępny jest jako opcja w przypadku, gdyby nie było
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możliwe podłączenie odpływu kondensatu.
2

Wewnętrzne testy laboratoryjne Ariston

Dowiedz się więcej

Aplikacja Aqua Ariston Net w połączeniu
z Lydos Hybrid WIFI umożliwia kontrolowanie
podgrzewania ciepłej wody i zdalne sterowanie
pracą podgrzewacza za pomocą smartfona.
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LYDOS HYBRID ZAPEWNIA CI WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
W PORÓWNANIU DO PODGRZEWACZA W KLASIE B

