KOMBİNİZ
BU UYGULAMA İLE
DAHA DA AKILLI
NEREDE OLURSANIZ
OLUN, KONFOR DAİMA
PARMAKLARINIZIN
UCUNDA
Nerede olursanız olun, kombinizi kolayca yönetin
ve kontrol edin.
Şimdi evinizi ısıtabilir ya da geldiğinizde sıcak
suyunuzu hazır bulabilirsiniz.

%25’E VARAN EK ENERJİ
TASARRUFU SAĞLAYIN
Enerji kullanma şeklinizi, harcamanızı izleyerek
iyileştirin ve daha verimli kullanmak için programlayın.
Uygulama; enerji kullanımınızı düşürerek faturalarınızda %25’e varan tasarruf yapmanızı sağlar.
* Kıyaslama yüksek verimli, chrono termostat kontrolü veya sabit sıcaklık kontrolü olmayan cihazla,
yüksek verimli ve Ariston Net uygulamasını kullanan cihaz arasında yapılmıştır.

ARISTON
DAİMA YANINIZDA
Ariston Net uygulaması, sisteminizde herhangi
bir problem olması durumunda, izleme ve
kontrol sistemi sayesinde size öneri verebilir.
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ile evinizin ve suyunuzun sıcaklığını, akıllı
telefonunuz veya bilgisayarınızla, nerede olursanız
olun, her zaman kontrol edip değiştirebilirsiniz.
4 ÇALIŞMA MODU
Ariston Net; kış, donma koruması, yaz döneminde ve tatilinizde farkı çalışma şekilleriyle evinizdeki konforunuzu en üst seviyeye çıkarmak için daha iyi bir yol sunuyor.

2 İŞLETİM MODU
Konforunuzu alışkanlıklarınıza göre programlayabilirsiniz…
Planlarınız aniden değişirse programı uzatabilirsiniz de.

ÇOKLU KONTROL
Evinizdeki farklı bölgeler için farklı sıcaklılar ayarlayabilirsiniz.
Aynı uygulamayla farklı evlerdeki sıcaklıkları da kontrol edebilirsiniz.

ENERJİ KULLANIM RAPORLARI
Enerji kullanımı ile ilgili öneriler, sistemin sunduğu raporlar ve istatistikler
sayesinde doğalgaz faturalarınızı düşürebilirsiniz.

AUTO FONKSİYONU
auto

Kombinizin AUTO fonksiyonu enerji kullanımınızı fark edilir derecede azaltır,
çünkü fonksiyon istenilen konfor sıcaklığına ulaşmak için kombinizin çalışmasını
dış/iç sıcaklıklarına göre en uygun hale getirir.

GÜNLÜK VE HAFTALIK PROGRAM
Isıtma sisteminizi gün boyunca aynı sıcaklıkta çalıştır bırakmak önemli miktarda
enerji israfına neden olur. İki sıcaklık kontrolü özelliği sayesinde ısıtma
periyodlarının hassas düzenlenmesi gaz faturalarınızı düşürebilir.

!

ANINDA BİLGİLENDİRME
Kombinizde yolunda gitmeyen bir durum gerçekleşirse size gerçek zamanlı ve
anında bilgilendirme gönderilir.

SORUN GİDERME
Problem derhal belirlenebilir ve eğer mümkünse yetkili servis tarafından en kısa
zamanda giderilir.

BAKIM SÜRESİ BİLDİRİMİ
Uygulama cihazın yıllık bakım süresinin geldiğini hatırlar ve
kullanıcıya hatırlatır.
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