
Frezya 200S  
Ters Osmoz Arıtma 
Sistemli Su Sebili
Frezya 200S led aydınlatma sistemi, dokunmatik kontrolü, sade ve şık 
tasarımıyla bugünün modern mutfak ve ofislerine mükemmel uyum 
sağlarken direk şebeke suyu kullanımı ile maliyet tasarrufu; geceleri 
otomatik olarak kapanma özelliğiyle de enerji tasarrufu sağlamanıza 
yardımcı olacaktır.  

Ters Osmoz Arıtma Sistemli Su Sebili Avantajları
• Ayrılabilir Gizli Su Çıkışı: Kolaylıkla çıkarılabilen 
   musluktaki ek çıkış parçası ile sürekli hijyen 
   sağlanır.

• Eco Modu: Foto dedektörü sayesinde gece cihaz 
   otomatik olarak ısıtma sistemini kapatır.

• Sürekli Kullanıma Hazır Su: Arıtılmış su tek bir tuşla 
   sürekli olarak kullanıma hazır haldedir.



Sistem Özellikleri
• ECO Modu: ECO sensörü sayesinde suyun ısıtılması ve soğutulması otomatik olarak 
   kapatılır ve bu sayede elektrik enerjisinden tasarruf edilmiş olur. Bu sensör, cihazın 
   etrafında ışık kesildiğinde (oda ışığı söndürüldüğünde veya karanlık olduğunda)
   devreye girer. 
• Sürekli Su Dağılımı: Bu fonksiyonla saflaştırılmış su tek bir tuşla sürekli olarak 
   elde edilebilir.   
• Dokunmatik Kontrol: Cihazın tüm fonksiyonları (sıcak su güvenliği, sürekli 
   soğuk su verme özelliği) dokunmatik bir tuşla kolayca kullanılabilmektedir. 
• Ayrılabilir gizli su çıkışı: Kolaylıkla çıkarılabilen musluktaki ek çıkış parçası ile sürekli 
   hijyen sağlanır. 
• Filtreleme sistemi: Sediment Filtre (kirletici maddeleri alır) + Pre-carbon Filtre (kloru alır) 
   + RO membran filtre (bakteri ve kirlilikleri alır) + Post-carbon Filtre  (suyun tadını ve 
   kokusunu iyileştirir)
• Güvenli Sıcak Su Kullanımı: Manuel ayarlanabilen  suyu aşırı ısıtmayı önleme fonksiyonu
   ve otomatik ayarlanan otomatik sıcaklık kontrolü ile sıcak su yanmalarına karşı önlem sağlanır.  
• Su Seviyesi Kontrolü: Otomatik su seviyesi kontrol fonksiyonu ile filterelerin ve cihazın 
   kullanım ömrü artar.  
• Sürekli Taze Su Kaynağı: 4-12 °C arasında soğuk su ve 70-90 °C arasında sıcak su 
   her zaman kullanıma hazırdır. 
• Enerji Tasarrufu Seçeneği: Sadece soğuk veya sadece sıcak su kullanılacağı zaman, 
   ısı kontrol düğmelerinden birini kapatıp elektrik tasarrufu sağlamak mümkündür.   
 

FREZYA 200S

Güç 
Akım
Toplam Güç 
Giriş Suyu Basıncı 
Giriş Suyu Sıcaklığı 
Kullanılabilecek su 
Sıcak Su Tankı Kapasitesi
Soğuk Su Tankı Kapasitesi
Sıcak Su Derecesi 
Soğuk Su Derecesi
Soğutma Gazı
İklim Sınıfı
Ürün Ölçüleri 
Net Ağırlık 

220V AC / 50Hz 
2.5 A 
Soğuk: 90W - Sıcak: 430W 
21~43 PSI 
5~35 
Şebeke Suyu  
1.8 Litre 
3 Litre  
70~90 °C 
4~12 °C 
R-134a(34g±2) 
T <IPX1> 
260x360x1100 mm 
22 Kg.  

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Ters Osmoz Arıtma Sistemli Su Sebili

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Küçükçekmece İkitelli Osb Mahallesi Marmara D Blok Sokak No:2
34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr 

A.O. Smith markalı Frezya 200S Ters Osmoz Arıtma Sistemli Su Sebili, evinizde ya da ofisinizde kokusu ve tadı 
iyileştirilmiş sıcak ya da soğuk suya tek bir tuşla ulaşmanızı sağlayacaktır.

Frezya 200S


