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/  NAPJAINKBAN
 Az Ariston a fűtéstechnika terén világszerte – jelenleg több mint 150 országban – az egyik piacvezető márka.

/ AZ 1960–1980-as éVEKBEN
 Megszületik az Ariston márka, amely megkezdi az elektromos vízmelegítők gyártását. A 80-as években az Ariston 
 megszilárdítja piacvezető szerepét a vízmelegítők terén, és megkezdi a kazánok gyártását.

/ 1930
 Aristide Merloni „Industrie Merloni” néven vállalatot alapít az olaszországi Marche tartományban,
 ahol mérlegeket gyárt.

80 éV NÖVEKEDéS –
AZ INNOVÁCIÓ NYOMÁBAN

Több mint 50 éve az Ariston célkitűzése, 
vásárlói számára a legmagasabb komfort 
megteremtése.

Az Ariston termékeit több olasz-
országi gyárban készítik: az első gyárat 
1960-ban nyitották meg, mely most is 
a gyártás központja.
2012-ben több mint 5.500.000 db
vízmelegítőt gyártottak az Ariston 
gyáraiban.

A termékek a gyártás folyamán
a legmagasabb minőségi kontrollon
mennek keresztül, az ISO 9001 tanúsításával.

Immár sok év óta „együtt élünk”
az olyan családokkal, akik az Aristont választják,
hogy életminőségükön javítsanak,
és egyszerűbbé tegyék mindennapjaikat.



nemzetközi minőségi Bizonyítvány
Az Ariston gyárait a CSQ, az International Certfication Network IQNet tagja 
tanúsítja. Ennek eredményeképpen az Ariston termékeit a legmagasabb
sztenderdek alapján gyártják, biztosítva a magas minőséget
és megbízhatóságot.

olasz technológia & design
Innováció szülte, de nem szakad el a gyökereitől. Ez jellemzi leginkább 
az Ariston attitűdjét mely meghatározza a K+F munkáját, hogy minél 
hatékonyabb, környezettudatosabb és megbízhatóbb termékeket hozzanak 
létre melyek összhangban vannak az olasz gyártási tradíció tipikus
design-jával.

a minőség 3 pillére
Az Ariston elhivatott a vevői elégedettség maximális teljesítése mellett. 
Ennek érdekében folyamatosan ellenőrzi termékei minőségét:
/ alapanyagok és alkatrészek minőségi ellenőrzése
/ gyártási folyamat ellenőrzése
/ késztermék tesztelése

ARISTON MINŐSéG: 
„MADE IN ITALY”
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Európában a fűtő és a melegvíz-előállító berendezések az otthoni energiafogyasztás mintegy 30 %-át teszik ki.

Környezetbarát termékek tervezése és a legnagyobb hatásfokú technológiák támogatása révén 2020-ban a végfelhasználóknál:

/ 56 millió tonna kőolajjal egyenértékű teljes évi energia megtakarítást érünk el – mintha kikapcsolnánk az összes fűtő-

 és vízmelegítő rendszert két olaszország méretű országban.

2015. szeptember 26-ától Európában hatályba lép az ErP és az energiacímkézésre vonatkozó szabályozás, a fűtő és a melegvíz-előállító 

berendezésekre (kazánok, hőszivattyúk, kapcsoltenergia-termelő mikroegységek, vízmelegítők és melegvíztároló tartályok)¹.

¹A szabályozás csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek 2015. 09. 26-át követően kerülnek forgalomba; az e dátum előtt vásárolt 

berendezések továbbra is értékesíthetők és telepíthetők.

A vízmelegítők vízvételi profilja egy átlagos fogyasztás alapján lett meghatározva.

ENERGIA CÍMKéZéS
éS ÖKODIZÁJN (ErP)

energia címkézés: 
A vízmelegítőkre  termék – típusától
és funkcióitól függően – különböző energia 
osztályt jelző cimke kerül, mely feltűnteti
a legfontosabb teljesítmény mutatókat is.
Ezt az energia osztályt feltűntetjük
a promóciós anyagokon, prospektusokon is.

ökodizájn (erp): 
Az ErP szabályozás meghatározza a fűtés 
és melegvíz előállító termékek minimum 
energia hatékonysági osztályát, mellyel 
eladhatóak az EU országain belül. Ezzel 
a rendelkezéssel ki fogják zárni a piacról 
a legalacsonyabb energia osztályú 
termékeket.

*30 literes mosogató alatti változatben a tiltás a D osztályra vonatkozik

elektromos vízmelegítők
erp és energia címkézés
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a termék címke
A termék – típusától és funkcióitól függően – különböző címkéket 
viselhet. Az A, és A+ címkék jelölik  a legmagasabb energia 
hatékonyságú osztályokat.

Az energia osztály mellett a címke további információkat is tartalmaz, 
amelyek hasznosak annak megértésére, melyik termékek járnak 
csekélyebb környezeti hatással (pl. teljesítmény és fogyasztás 
különböző éghajlatú területeken, zajszint stb.).

Forgalmazó

Típus

Vízvételi profil

Energia osztály

Éves energia

fogyasztás

Zajszint

A termékek vagy rendszerek értékesítői a végfelhasználók számára értékesítenek,
bérbe adnak, vagy kiállítanak termékeket vagy rendszereket; így vízvezeték-szerelők,
más szakemberek és a tervezők e kategóriába tartozhatnak.
Szavatolniuk kell, hogy:

/ A termékek és rendszerek el legyenek látva a rájuk vonatkozó, jól látható címkékkel,

/ A termékek és rendszerek a szabályozás által elvárt energiahatékonysági tájékoztató 
anyagokkal együtt kerüljenek értékesítésre, még akkor is, ha értékesítés előtt 
a végfelhasználó nem látja a terméket,

/ A termékek vagy rendszerek minden műszaki, reklám- és promóciós anyaga, 
amely az energiahatékonyságról vagy az árról információkat tartalmaz, egyben 
az energiahatékonysági besorolást is tüntesse fel.

mi a forgalmazó felelősségi köre?
A forgalmazó értékesíti a terméket, és ő a felelős azért, hogy a terméket ellássa a következő tájékoztató anyagokkal:

/ egy termék-energiacímkével (abban az esetben ha mindössze egy termékről van szó),

/ egy technikai adatlappal,

/ egy rendszer-energiacímkével, az egyes termék-energiacímkéken túl, amennyiben több termékből álló rendszert értékesít, 
vagy egyedülálló terméket értékesít, de úgy véli, hogy azt a jövőben rendszerbe lehet illeszteni,

/ egy rendszer-adatlappal, amelyen a termékre (vagy az értékesítésre kínált rendszerre) vonatkozó szakaszok már ki vannak töltve.

melyek a kereskedő felelősségi körei?
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Megtakarítás
felső fokon

Minden évben vásárlók millói választják az Ariston termékeit, mely azt mutatja, hogy a vásárlóknak fontos,
hogy egy márka felelősséggel álljon a vevői igények elé, miszerint komfortot és biztonságot nyújtson vevői számára.
A fenntarthatóbb jövő képe ma elsősorban azt jelenti, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsátást.
Kimutatható, hogy 1000 db ECO-EVO funkcióval ellátott vízmelegítők felszerelésével az éves CO2 kibocsátás 
105 tonnával csökkenthető. Ez megegyezik 9000 db fa ültetésével.
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Hogy teljesíteni tudja az extra igényeket is, a vízmelegítő egy minimális
45 °C-os biztonsági hőfokot tart.

előtte

az a++ hűtőszekrény 
éves fogyasztása

ingyen lenne

energia megtakarítás

Köszönhetően a legújabb fejlesztésű öntanuló CoreTech technológiájú ECO 
EVO szoftvernek, a készülék megtanulja a felhasználói szokásokat a vízmeny-
nyiség igényre és az időzítésre vonatkozóan, a legkisebb mennyiségig.
Így a készülék a legnagyobb energia megtakarítást tudja elérni a kényelem 
megtartásával.
Mindezeken felül a készülék nagyon pontosan állítja be a víz hőmérsékletét,
a legkisebb változtatásokat is érvényesíti.

kezdje a megtakarításait 
a pro eco evo-val*

The new advanced
electronic thermostat

Powered by

=

ECO EVO
NAPONTA TANuLJA MEG

A fELhASZNÁLÓI
SZOKÁSOKAT

Figyeli, hogy mikor és mennyi vizet használunk,
ezáltal 14%-al csökken a villanyszámlánk

7 óra

11 óra20 óra

17 óra

Akár
259 kWh/év

=

-14%
=

cca.

12.000
huf/év

az új elektronikus
termosztát

powered by

* Becsült megtakarítás egy hagyományos vízmelegítővel összehasonlítva átlagos európai vízfogyasztással kalkulálva.

az új pro eco evo-val

=
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15 lt
 forró víz

nanomiX technológia

Használat során a vízmelegítőből kinyert melegvizet minden esetben a beáramló 
hideg víz pótolja. A Nanomix technológiával elkerülhető, hogy a beáramló víz 
visszahűtse a bennlévő vizet. Egy speciális beömlőcsőnek köszönhetően a víz
lassabban keveredik, így a belső magas hőmérséklet fennmarad és nincs
szükség a vízmelegítő felesleges bekapcsolására.

nanomiX rendszer

A Nanomix rendszer a beáramló vizet elterelő, új tervezésű beömlőcsőnek 
köszönhetően egy ugyanolyan űrtartalmú hagyományos vízmelegítőnél akár
10%-kal több meleg vizet képes előállítani. Minden melegítési ciklus végén akár 
15 literrel több 40°C-os víz áll rendelkezésre. Ezzel a többlet vízmennyiséggel 
növelhető a használó komfortérzete.

Minden nap
egy zuhanyzás
ingyen
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+1
INGYEN ZuhANYZÁS

NAPONTA

nanomiX + Best rendszer

A Nanomix+BEST megoldás a BEST elektronikus kártya előnyeit kombinálja
a Nanomix technológiával. A rendszerrel egy ugyanolyan űrtartalmú
hagyományos vízmelegítőhöz képest akár 30%-al magasabb teljesítmény is 
elérhető: a vízmelegítő minden melegítési ciklus végén akár 40 literrel több
40 °C-os meleg vizet készít. Ennyi meleg vizet használunk el általában egy
zuhanyzás alatt.

elektronika

A beállítás nagyfokú pontosságát az elektronikus mikroprocesszor kártya
és az NTC érzékelő gyors közös működése garantálja.
A  hosszan tartó melegvíz igény kiszolgálása érdekében, a rendkívül
érzékeny termosztát a fűtőszálat folyamatos diagnosztikával működteti.
A mikroprocesszor kártya nagy pontosságának és megbízhatóságának
köszönhetően a tárolt meleg víz 80 °C -ig felmelegíthető

Az ugyanolyan űrtartalmú hagyományos vízmelegítőkhöz képest
az Ariston vízmelegítőkkel több meleg víz állítható elő.
A nagyobb teljesítménynek köszönhetően a vízmelegítőnek ritkábban kell
bekapcsolnia és jelentős megtakarítás érhető el az áramköltségeken is.
Az Ariston vízmelegítők több meleg vizet, nagyobb teljesítményt, nagyobb
kényelmet és megtakarítást kínálnak.
Továbbá, a BEST technológia a hőmérséklet folyamatos ellenőrzésével
és a hőveszteség minimalizásával hozzájárul az energia felhasználás
csökkentéséhez.

magasabb
teljesítmény
nagyobb
megtakarítás
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Az ABS biztonsági csomag egy olyan rendszercsoport, amely maximalizálja 
a felhasználó és a termék biztonságát. A biztonsági csomag alkalmazása 
biztonságossá teszi a vízmelegítő használatát és csökkenti a meghibásodás 
lehetőségét. 

ABS
BIZTONSÁGI CSOMAG

BIZTONSÁGOS TERMéKEK –
BIZTONSÁG AZ EMBEREKNEK
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Ez a védőrendszer megakadályozza a vízmelegítő bekapcsolását,
ha a tartályban nincs víz. Így elkerülhető a belső túlmelegedés és a belső
alkatrészek ebből eredő törése.

Minden Ariston vízmelegítő biztonsági szeleppel van ellátva

A tárolt víz kedvez a legionella baktérium elszaporodásának. A maximális 
biztonság és higiénia biztosítása érdekében a legtöbb Ariston vízmelegítő anti-
legionella funkciót is tartalmaz.
Amennyiben a vízmelegítőben tárolt víz egy 30 napos folyamatos időszak alatt 
egyszer sem éri el a 65 °C hőmérsékletet, az anti-legionella automatikusan 
felmelegíti a vizet 65°C-ra.

száraz működés
elleni védelem

Biztonsági
szelep

anti-
legionella

aktív elektromos
Biztonsági rendszer

Minden vízmelegítési ciklus végén 
a vízmelegítő kétszer kapcsol le az 
elektromos hálózatról. Így tökéletes 
biztonságot nyújt.

fagyvédelem

Ha a tárolt víz hőmérséklete 5 °C alá 
esik és a vízmelegítő csatlakoztatva lett 
az elektromos hálózathoz, a fűtőszál 
működni kezd. Ezáltal elkerülhetőek a 
tartályban maradt víz fagyása okozta 
tartály sérülések.

túlmelegedést
megelőző rendszer

A termosztát meghibásodása esetén 
a vízmelegítő leáll, ezáltal elkerülhető 
a 100 °C-ra történő túlmelegítés 
(mely a hagyományos, mechanikus 
termékek esetében előfordulhat), így 
védelmet nyújtva az esetleges égési 
sérülésekkel szemben.

öndiagnosztikai
rendszer

Meghibásodás esetén a vízmelegítő 
az előoldali LED vezérlőpanelen 
megjeleníti a fennálló probléma 
típusát. Ez gyorsabb szervizelést
tesz lehetővé.

az ön
védelméBen

a termék
védelméBen
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egyidejű felhasználók száma: 1

egyidejű felhasználók száma: 2

MENNYI MELEGVÍZRE
VAN SZüKSéGEM?

50

10-15-30

VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐ

LITERES KAPACITÁS

LITERES KAPACITÁS

Vízmelegítő vásárlásakor a két legfőbb szem előtt tartandó paraméter
a házban található szaniterek száma és a melegvíz tároló űrtartalma (liter). 
Az új vízmelegítőt úgy kell kiválasztani, hogy az az összes, vízvételezésre
képes szaniter (zuhany, fürdőkád, mosogató, mosdó stb) melegvíz igényét 
egyszerre ki tudja szolgálni.

A lenti táblázat a meleg vizes szaniterek különböző típusait és a
kiszolgálásukhoz szükséges, literben megadott vízmelegítő tárolókapacitást 
tartalmazza.
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egyidejű felhasználók száma: 3

egyidejű felhasználók száma: 3

egyidejű felhasználók száma: 4

80-100

100-150

80-100

VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐ

LITERES KAPACITÁS

LITERES KAPACITÁS

LITERES KAPACITÁS
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tartalom jegyzék

kis kapacitású
elektromos vízmelegítők

 20 / AN LUX ECO

 21 / AN LUX

 22 / AN RS

 

közepes kapacitású
elektromos vízmelegítők

 30  / VELIS PLUS

 31  / VELIS

 33  / SHAPE PREMIUM

 35  / PRO PLUS

 37 / PRO ECO EVO

 38  / PRO R

 39  / PRO RTD-RTS

inoX
elektromos vízmelegítők

 42  / VELIS INOX

nagy kapacitású
elektromos vízmelegítők

 45  / PRO ECO EVO

 46  / PRO R

ariston.com

Az internet oldalon megtalálhatóak a tervezéshez szükséges
részletes termék adatok, robbantott ábrák.
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kis kapacitású elektromos
vízmelegítők

Új design és kompakt méretek.
Ezek a modellek tökéletesen illeszkednek mindenhova,
biztosítva az azonnali meleg víz ellátást.
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/ an rs

10-15-30 L

/ an luX

10-15-30 L

/ an luX eco

10-15-30 L

Az Ariston vízmelegítők magas teljesítménye most kis méretben is elérhető.

/ KIS MéRET
 A Mini-Tank Rendszernek köszönhetően az Ariston vízmelegítők kényelme most kis méretekben összpontosul. 

Mindemellett, a három készülék egyenként 30 liter melegvizet képes előállítani.

/ TARTÓSSÁG
 Az AN vízmelegítők tartósságának titka az alapanyagok megválasztása: a készülékekben található fűtőszálak anyaga réz, 

ami biztosítja a korrózióvédelmet.
 Továbbá a két készüléktípus tárolója speciális titánium-bevonattal van ellátva, amely tovább növeli az élettartamot 

és a korrózióvédelmet. 
 A megerősített külső kialakítás csökkenti a szivárgások esélyét és az esetleges karbantartások számát.  

KIS MéRET, 
NAGY TELJESÍTMéNY
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/ MAXIMÁLIS KéNYELEM
 Az AN vízmelegítők képesek hosszú ideig melegen tartani a felfűtött vizet, a nagy tömörségű és vastag poliuretán 

szigetelésnek köszönhetően.
 Ez a réteg határt szab a hőveszteségnek, optimalizálja a vízmelegítő teljesítményét és az Ön kényelmét.
 Az AN vízmelegítők merülő termosztáttal rendelkeznek, így biztosítva a víz hőmérsékletének precíz beállítását, 

olyan melegre, amilyenre Ön szeretné.

/ DIZÁJN
 Az AN vízmelegítőket stílus és elegancia jellemzi, amely az Ariston termékeket megkülönbözteti a piac szereplőitől, 

köszönhetően az olasz tervezőkkel való folyamatos együttműködésnek.

/ BIZTONSÁG éS hIGéNIA   
 Az AN vízmelegítők sikeresen átmentek a szükséges biztonsági teszteken, így teljes mértékben megfelelnek 

a CE irányelveknek. 
 Továbbá az Ariston globális szakértelme garantálja az Ön biztonságát.
 A rézből készült fűtőszál növeli a felmelegített víz tisztaságát.
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A kis méret nem csupán a helymegtakarítást jelenti: az AN vízmelegítők kialakítása lehetővé teszi, hogy otthona új részére 
helyezze el, így garantálva a rugalmas telepítést.

A kisméretű vízmelegítőt a mosdó alá, vagy akár fölé is helyezheti, amennyiben több melegvízre van szüksége.

RuGALMAS
TELEPÍTéS
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melegvíz
komfort

tartósság

Titánium bevonatú tároló
Erős borítás, 4 csavaros
rögzítés

Titánium bevonatú tároló
Erős borítás, 4 csavaros
rögzítés

Réz fűtőszál
Erős borítás, 4 csavaros 
rögzítés

Biztonság
és higénia

CE előírásoknak megfelelő 
ABS csomag:
•	túlmelegedés	elleni
  védelem
•	fagyás	elleni	védelem
•	legionella	elleni	védelem
•	Száraz	fűtés	védelem	auto
 diagnosztika

CE előírásoknak való
megfelelés

CE előírásoknak való
megfelelés

energia-
megtakarítás

15% energia megtakarítás
ECO EVO funkció

design és
funkcionalitás

Prémium külső, fekete elülső
borítás, multifunkcionális
nagy-méretű LCD kijelző.

Elegáns megjelenés, fekete 
elülső borítás, könnye
használható hőmérséklet
szabályzó.

Modern megjelenés, 
szürke elülső borítás, 
könnyen használható 
hőmérséklet szabályzó.

2015

CLASS A
Over-sink

/ an luX eco
10-15-30 L

/ an luX
10-15-30 L

/ an rs
10-15-30 L

2015

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink

KIS
KAPACITÁSú 
ELEKTROMOS 
VÍZMELEGÍTŐK
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•	Akár	15%-os energiamegtakarítás	az	
ECO	EVO	funkciónak	köszönhetően

•	NTC	vezérlés	(elektronikus)	a	precíz	
hőmérséklet	beállításhoz	
és	szabályozáshoz

•	Okos	és	intuitív	LED	kijelző

•	ABS	biztonsági	csomag

•	Rézből	készült	fűtőelem

•	Titánium	bevonatú	tartály,	a	hosszabb	
élettartam	érdekében

•	Cseppálló	kialakítás

•	Prémium	külső

AN LuX ECO

mosogató alá vagy fölé helyezhető kis kapacitású elektromos vízmelegítők 10 / 15 / 30

Az első kisméretű elektromos vízmelegítő,
amely energiát takarít meg Önnek.

Tárolókapacitás l 10 10 15 15 30

Elhelyezhetőség Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Teljesítmény kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Feszültségfelvétel V 220 220 220 220 220

Felfűtési idő (∆T=45°C) óra, perc 0,29 0,29 0,44 0,44 1,1

Hőveszteség 65°C-on kWh/24ó 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61

Max. működési nyomás bar 8 8 8 8 8

Max. működési 
hőmérséklet °C 80 80 80 80 80

Súly kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8

Védelmi osztály IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

méretek
a mm 360 360 360 360 447

b mm 385 385 385 385 476

c mm 360 360 360 360 447

d mm 298 298 346 346 410

cikkszám
3100345 3100346 3100349 3100350 3100353

ErP besorolás ErP A A A A A

Csap kialakítás ErP XXS XXS XXS XXS S

műszaki adatok 10/5 eu 10u/5 eu 15/5 eu 15u/5 eu 30/5 eu

A

A

titanium plus elektromos
hőszaBályozás

eco evo
funkció

Biztonsági 
csomag

eco kijelző olasz design

design
és maximális 
komfort

b

d

1/2" Gas

100

a

62

c

a
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•	Egyszerű	hőmérséklet	szabályozás,	
a	készülék	elején	található	gomb	
és	a	merített	termosztátnak	
köszönhetően

•	Titánium	bevonatú	tartály,	a	hosszabb	
élettartam	érdekében

•	Rézből	készült	fűtőelem

•	Cseppálló	kialakítás

•	Elegáns	megjelenés

AN LuX

mosogató alá vagy fölé helyezhető kis kapacitású elektromos vízmelegítők 10 / 15 / 30

Könnyű használat,
hosszan tartó kényelem.

Tárolókapacitás l 10 10 15 15 30

Elhelyezhetőség Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Teljesítmény kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Feszültségfelvétel V 220 220 220 220 220

Felfűtési idő (∆T=45°C) óra, perc 0,29 0,29 0,44 0,44 1,1

Hőveszteség 65°C-on kWh/24ó 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61

Max. működési nyomás bar 8 8 8 8 8

Max. működési 
hőmérséklet °C 80 80 80 80 80

Súly kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8

Védelmi osztály IP IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

méretek
a mm 360 360 360 360 447

b mm 385 385 385 385 476

c mm 360 360 360 360 447

d mm 298 298 346 346 410

cikkszám
3100534 3100535 3100536 3100537 3100538

ErP besorolás ErP A B A B C

Csap kialakítás ErP XXS XXS XXS XXS S

műszaki adatok 10 or/5
eu

10 ur/5 
eu

15 or/5 
eu

15 ur/5 
eu

30/5
eu

titanium plus hőméeséklet-
szaBályzó gomB

olasz design

A

design
és tartalom

b

1/2" Gas

d

a

c

62

a

100
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•	Egyszerű	hőmérséklet	szabályozás,	
a	készülék	elején	található	gomb	
és	a	merített	termosztátnak	
köszönhetően

•	Korrózió	elleni	védelem,	a	rézből	
készült	fűtőelemnek	köszönhetően

•	Cseppálló	kialakítás

•	Modern	megjelenés

AN RS

mosogató alá vagy fölé helyezhető kis kapacitású elektromos vízmelegítők 10 / 15 / 30

A vízmelegítő, amely az Ön
igényeihez igazodik.

Tárolókapacitás l 10 10 15 15 30

Elhelyezhetőség Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Mosdó 
alatt

Mosdó 
felett

Teljesítmény kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5

Feszültségfelvétel V 220 220 220 220 220

Felfűtési idő (∆T=45°C) óra, perc 0,29 0,29 0,44 0,44 1,1

Hőveszteség 65°C-on kWh/24ó 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61

Max. működési nyomás bar 8 8 8 8 8

Max. működési 
hőmérséklet °C 80 80 80 80 80

Súly kg 6,6 6,6 7,4 7,4 12,8

Védelmi osztály IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

méretek
a mm 360 360 360 360 447

b mm 385 385 385 385 476

c mm 360 360 360 360 447

d mm 276 276 324 324 389

cikkszám
3100329 3100330 3100334 3100335 3100339

ErP besorolás ErP A B A B C

Csap kialakítás ErP XXS XXS XXS XXS S

műszaki adatok 10/3 eu 10u/3 eu 15/3 eu 15u/3 eu 30/3 eu

Biztonsági 
csomag

olasz designhőméeséklet-
szaBályzó gomB

olasz design

A

mindennapos
kényelem

100

a

62

c

a

d

1/2" Gas

b



közepes kapacitású elektromos
vízmelegítők
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KÖZEPES 
KAPACITÁSú 
ELEKTROMOS 
VÍZMELEGÍTŐK

komfort

Biztonság

Az EU előírásainak megfelelő
ABS csomag: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem
•	Anti	legionella

Az EU előírásainak megfelelő
ABS csomag: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem
•	Anti	legionella

tartósság
Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(5 csavar rögzíti)

Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(5 csavar rögzíti)

energia
megtakarítás

ECO EVO funkció ECO EVO funkció

felhasználó
Barát

Hőmérséklet kijelzés
Elektronikus hőmérséklet
szabályzás

Hőmérséklet kijelzés
Elektronikus hőmérséklet
szabályzás

design Prémium lapos design Elegáns design

/ velis
50-80-100 L

/ shape premium
80-100 L

2015

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink
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Az EU előírásainak megfelelő
ABS csomag: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem
•	Anti	legionella

Az EU előírásainak megfelelő
ABS csomag: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem
•	Anti	legionella

Az EU előírásainak megfelelő: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem

Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(5 csavar rögzíti)

Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(4 csavar rögzíti)

Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(4 csavar rögzíti)

ECO EVO funkció ECO EVO funkció

Hőmérséklet kijelzés
Elektronikus hőmérséklet
szabályozás

LED-es hőmérséklet kijelzés
Elektronikus hőmérséklet
szabályozás

Hőmérséklet megjelenítés
Mechanikai hőmérséklet 
szabályozás

Modern design Modern design Modern design

/ pro eco evo
50-80-100 L

/ pro r
50-80-100 L

/ pro plus
50-80-100 L

2015

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink
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A MAXIMÁLIS ENERGIA
MEGTAKARÍTÁSRA TERVEZVE

Az ECO megtanulja a felhasználó szokásait, az elektronikus kártyán ciklikusan 
memorizálva, hogy Ön mikor és mennyi meleg vizet használ.

Ezt követően a rendszer olyan mennyiségben és olyan időszakban állít elő me-
leg vizet, amikor arra Önnek általában szüksége van. A lehetséges extra vízvé-
telezés esetére az ECO mindig fenntart egy minimum biztonsági hőmérsékletet 
(45°C), ezzel garantálva azt, hogy bizonyos mennyiségű meleg víz mindig 
rendelkezésre álljon. Az ECO eljárással az energia fogyasztás
tekintetében akár 10%-os energia megtakarítás is elérhető.

ECO	üzemmód Normál	üzemmód

Idő

45oC

75oC

Hőmérséklet Az	ECO	funkció	kezdete

A Velis Plus termékekkel a meleg víz rendelkezésre állása maximális rugal-
massággal programozható. Ön beállíthatja a kívánt zuhanyzási időpontokat
(2 db) így a felhasználási időpontok ismeretében a készülék a legtakaréko-
sabb módon kapcsol ki- és be.

Velis Plus a legjobb testre szabható vízmelegítő, amely optimálisan egyesíti
az esztétikumot, az energiatakarékosságot és a teljesítményt.
Az új termékcsalád megszokott funkcióin túl a Velis Plus testre szabható
funkciókkal rendelkezik: lehetővé teszi a napi programozást.

eco
funkció

+10%
ENERGIA

MEGTAKARÍTÁS

ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS

„TANuLÁSI
SZAKASZ”

PROGRAMOZÁS
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Az új ECO funkció és a heti programozás együttes használatával az Ariston 
vízmelegítők a hagyományos vízmelegítőkhöz képest akár 20%-os energiameg-
takarításra is képesek: a két technológia együttes használata
kombinálja azok előnyeit. Az új generációs vízmelegítők programozásával
energia és pénz takarítható meg.

egy lélegzetvételnyi friss levegő

Évente világszerte vevők milliói választják az Ariston termékeit.
Vevőink bizalmának az eredménye egy olyan márka, melynek célja a jólétre, 
biztonságra éskényelemre törekvő igények maximális kielégítése, hiszen ezen 
igények együttese határozza meg az élet minőséget.

+20%
ENERGIA

MEGTAKARÍTÁS
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VELIS – KEVESEBB hELY,
RÖVIDEBB IDŐ

programozás

Naponta kettő zuhanyzást lehet beprogramozni és a vízmelegítő ennek
megfelelően fogja a vizet felmelegíteni.
A Mode gomb megnyomásával választani lehet:
„Manual” (kézi) programozást
„Program” üzemmódot, melyben a P1, P2, vagy a kettő kombinációja választ-
ható a kívánt zuhányzási idő megjelölésével. A Velis Plus ennek megfelelően 
fogja felmelegíteni a vizet, mellyel energiát tud megtakarítani.

A Velis Plus a legjobb testre szabható vízmelegítő, mely
optimálisan egyesíti az esztétikumot, az energia megta-
karítást és a teljesítményt.

A Velis termék család megszokott funkcióin túl a Velis 
Plus testre szabható funkciókkal is rendelkezik: lehetővé 
teszi a napi programozást. 
Valamint kivételesen exkluzív külsőt kapott a metál
fényezéssel.

multipozicionálás
és hely kihasználás

a velis termékek,
köszönhetően

a Belső tervezésnek
és a kijelző elforgat-

hatóságának, vízszinte-
sen és fÜggőlegesen is

felhelyezhetők.

csak 27 cm 
mély

27cm
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TELJESÍTMéNY
éS TARTALOM

melegvíz azonnal

A villanybojler két külön beépített tárolót tartalmaz sorosan összekapcsolva.
Ez biztosítja a víz legjobb rétegződését, ami lehetővé teszi az első
zuhanyzáshoz szükséges idő csökkentését. A Velis és a Velis Plus
használatával közel 40%-kal.

attól fÜggően, hogy milyen űrtartalmú
velist használ, megtakarít:

/ 15 percet, az 50 literessel (ez 21%-os időmegtakarítás)
/ 1 órát a 80 literessel (51%-os időmegtakarítás)
/ 1,30 órát a 100 literessel (60%-os időmegtakarítás)
Ezzel az új vízmelegítő családdal az Ariston nem csak időt,
hanem elektromos áramot is megtakarít Önnek.

okos hőmérő

Az új termékcsalád megbízható kijelzőkkel van ellátva,
melyeket egyszerű és könnyű használni. A Velist
elegáns szürke házba szerelt, világoskék színű LED
kijelzővel látták el, amely a hőmérsékletet mutatja.
A Velis Plus pedig LCD érintős kijelzőt kapott. 
Mindkét készüléktípus rendelkezik ECO funkcióval.
A karbantartás megkönnyítésére, mindkét típusú
készülék képes a hibakódok kijelzésére.

két tartály, dupla komfort

Újszerű belső szerkezete lehetővé teszi a meleg 
és hideg víz jobb keverését, amellyel optimális 
teljesítmény érhető el minimális térfogatban.
A két „termikusan egymástól független tartállyal” 
rendelkező belső szerkezet lehetővé teszi a két 
tartály egymástól független egyenkénti vezérlését, 
maximum 1500 W áramfelvétel mellett.

MELEGÍTéSI IDŐ

IDőMEgTAKARíTáS

IDőMEgTAKARíTáS

IDőMEgTAKARíTáS

VELIS áLTALáNOS
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* 281 mm kijelzővel együtt

VELIS PLuS

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100

innováció
és stílus

az innováció és olasz design tökéletes harmóniája

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges 

vagy vízszintes

Teljesítmény kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

Zuhanyra kész állapot
(40 liter 40°C-on)

min. 58‘ 58‘ 59‘

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti ösztást-
ávolság

mm 408 408 408

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

Méretek (mag. x szél. x mély.) mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270

cikkszám

3623262 3623263 3623264

ErP besorolás D D D

Vízvételi profil 
nagyság M M L

műszaki adatok vls plus 50 vls plus 80 vls plus 100

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

•	zuhanykész	logika

•	digitális	hőfok	szabályzó

•	NTC	érzékelő

•	ECO	funkció

•	környezetbarát	poliuretán	szigetelés

•	Zománc	bevonatú	acéltartály

•	2	magnézium	anód

•	kettő	5	pontos	felfogatás

•	biztonsági	szelep	8	bar-on	tesztelve

•	ABS	biztonsági	csomag

•	homokfúvott	exkluzív	felület

•	LED	kijelző

•	több	pozíciós	felszerelés

•	27	cm	mély

•	olasz	design

•	3	év	garancia

*

eco zuhany
kész

aBs multipozicio-
nálás

titanium
plus

eXtra lapos
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VELIS

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100

design
és tartalom

az innováció és olasz design tökéletes harmóniája

* 281 mm kijelzővel együtt

•	„zuhany	kész”	logika

•	a	létező	leglaposabb	vízmelegítő:	csak	27	cm	mély

•	LED	kijelzős	kezelőfelület	termosztáttal

•	többpozíciós	elhelyezés

•	exkluzív	olasz	design

•	teljes	védelmi	rendszer

•	energiamegtakarítás	az	ECO	funkciónak	köszönhetően

•	vastag	poliuretán	szigetelés

•	3	év	garancia

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes

Teljesítmény kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

Zuhanyra kész állapot
(40 liter 40°C-on)

min. 58‘ 58‘ 59‘

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti 
ösztástávolság

mm 408 408 408

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

Méretek (mag. x szél. x mély.) mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270

cikkszám

3700420 3700421 3700422

ErP besorolás D D D

Vízvételi profil 
nagyság M M L

műszaki adatok vls 50 vls 80 vls 100

eco eco
kijelző

zuhany
kész

aBs multipozicio-
nálás

titanium
plus

eXtra lapos

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

*
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A Shape Premium LCD kijlezős érintőpanelja elegáns
és felhasználóbarát: egyszerű napi és heti programozási 
lehetőséget nyújt a felhasználó számára.

+20%
energia

megtakarítás

ShAPE PREMIuM –
EGYSZERűEN ZSENIÁLIS

1 / Programozási üzemmód: a napi és 
heti vízigény egyszerű beprogramozása

2 / Kézi üzemmód

3 / Holiday üzemmód: egy kiválasztott 
időszakra kikapcsolva tartja a vízme-
legítőt. Az időszak végén a készülék 
automatikusan bekapcsol és beállítja 
a szokásos programot.

4 / Fagyvédelem ikon

5 / Anti legionella ikon

6 / Figyelmeztető ikon

7 / Hőmérséklet kijelző

8 / Idő kijelző

9 / Óra kijelző 
(a zuhanyozás idejének 
programozásához)

10 / Napok kijelző 
(a zuhanyozás idejének 
programozásához)

8 109

1 2 3 7 654
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•	 kijelző	és	és	soft-touch	műszerfal

•	 napi/heti	programozás

•	nagy	pontosságú	ntc	hőérzékelők

•	egyszerű	és	gyors	reset

•	5	csavaros	perem

•	vastag	hőszigetelés

•	nagy	magnézium	anód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	poliuretánhab	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	termék

•	 16	bar-on	tesztelt	titánüveg	borítású	belső	tartály

•	nanomix	funkció

•	eco	funkció

•	anti-legionella	funkció

•	pontos	hibakijelzés

•	3	év	garancia design és
technológia

ShAPE PREMIuM

elektromos vízmelegítők 80 / 100

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő
lcd kijelzővel extra vastag hőszigetelés

Kapacitás l 80 100

Elhelyezés Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8

Feszültség V 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:27‘ 3:03‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 0,94 1,08

Max. nyomás bar 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80

Súly kg 23,5 27

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4

méretek

a mm 775 927

b mm 584 736

c mm 191 191

cikkszám

3626080 3626081

ErP besorolás B B

Vízvételi profil 
nagyság M M

műszaki adatok shp premium
80 v 1,8k

shp premium
100 v 1,8k

eco aBs titanium
plus

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

CATEGORY BEST 
ENERGY CLASS*

AKÁR

-259 kWh
MEGTAKARÍTÁS

éVENTE**

az új elektronikus
termosztát

powered by
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A Pro Plus vízmelegítővel – egyszerű kezelhetősége, valamint számos
funkcióinak köszönhetően – 20%-os megtakarítás érhető el.

programozás
2 különböző programozást lehet beállítani (P1 és P2)

PRO PLuS
MEGTAKARÍTÁS
NAPI PROGRAMOZÁSSAL

14%
energia

megtakarítás

érintőgomBos
kezelőfelÜlet

1  / Készülék be/ki kapcsolása

2 / Üzemmód beállítása

3 / Vezérlőgomb a hőmérséklet 

 beállításához és a beállítás  

 megerősítéséhez

4 / ECO funkció

5 / Vízmelegítés folyamatát kijelző LED

6 / Hőmérséklet digitális kijelzése

7 / Üzemmód: 

 P1 : program 1 

 P2: program 2 (kézi)
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falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő
digitális kijelzővel és eco funkcióval

rugalmas
programozás

PRO PLuS

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100

eco eco
kijelző

aBs titanium
plus

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés Vertikális Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8 1,8

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:17‘ 2:27‘ 3:03‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 0,96 1,22 1,39

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Súly kg 16,5 22 25,5

Elektromos védettség IP IPX3 IPX3 IPX3

méretek

a mm 550 758 913

b mm 398 603 758

cikkszám

3200756 3200767 3200745

ErP besorolás B B B

Vízvételi profil 
nagyság M M M

műszaki adatok pro plus
50 v 1,8k

pro plus
80 v 1,8k

pro plus
100 v 1,8k

•	 soft	touch	kezelőfelület

•	napi	programozás

•	nagy	pontosságú	ntc	hőérzékelők

•	egyszerű	és	gyors	reset	exkluzív	design

•	nagy	magnéziumanód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	poliuretán	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomás	szelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	termék

•	 16	bar-on	tesztelt	titánüveg	borítású	belső	tartály

•	heti	programozás

•	eco	funkció

•	antilegionella	funkció

•	pontos	hibakijelzés

•	három	digites	kijelző

•	3	év	garancia

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

CATEGORY BEST 
ENERGY CLASS*

AKÁR

-259 kWh
MEGTAKARÍTÁS

éVENTE**

az új elektronikus
termosztát

powered by
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A PRO ECO EVO a legjobb megoldást kínálja amennyiben Ön olyan terméket keres, 
amely maximális megtakarítást, maximális teljesítményt és biztonságot nyújt. Az ECO
technoló giának, a Nanomix-BEST rendszernek, az ABS biztonsági csomagnak 
köszönhetően a PRO ECO EVO vízmelegítővel a felhasználó évente az energia-
fogyasztás 10%-át is megtakaríthatja. 40 literrel több 40 °C-os vizet állíthat elő.

Új design elem: a SMART hőmérő az elülső LED-es vezérlőpanelon kapott helyet.

PRO ECO EVO – Megtakarítás
tökéletes kényelem mellett

TELJES BIZTONSÁG

exkluzív design

+10%
ENERGIA

MEGTAKARÍTÁS
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•	exkluzív	design

•	nagy	pontosságú	ntc	hőérzékelők

•	egyszerű	és	gyors	reset

•	nagy	magnéziumanód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	poliuretán	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	termék

•	 16	bar-on	tesztelt	titánüveg	borítású	belső	tartály

•	eco	funkció

•	antilegionella	funkció

•	pontos	hibakijelzés

•	3	év	garancia

PRO ECO EVO

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100

komfort és 
biztonság

eco eco
kijelző

aBs titanium
plus

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő
eco funkcióval

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés Vertikális Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8 1,8

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 1:32‘ 2:27‘ 3:03‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 0,96 1,22 1,39

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Súly kg 16,5 22 25,5

Elektromos védettség IP IPX3 IPX3 IPX3

méretek

a mm 550 758 913

b mm 398 603 758

c mm - - -

d mm - - -

cikkszám

3200751 3200762 3200740

ErP besorolás B B B

Vízvételi profil 
nagyság M M M

műszaki adatok pro eco evo
50 v

pro eco evo
80 v

pro eco evo 
100 v

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

+10%
ENERGIA

MEGTAKARÍTÁS

CATEGORY BEST 
ENERGY CLASS*

AKÁR

-259 kWh
MEGTAKARÍTÁS

éVENTE**

az új elektronikus
termosztát

powered by
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PRO R

•	exkluzív	design

•	nagy	mennyiségű	melegvíz

•	új,	hatékony	hőmérő	termosztát	bipoláris	biztonsági	berendezéssel

•	nagy	magnéziumanód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	poliuretán	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	termék

•	 16	bar-on	tesztelt	üvegborítású	belső	tartály

•	 termosztátos	vezérlés

•	3	év	garancia

garantált
egyszerűség

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100 

kÜlső
hőmérséklet
szaBályozás

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés Vertikális Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8 1,8

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 1:32‘ 2:27‘ 3:03‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 0,96 1,22 1,39

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 75 75 75

Súly kg 16 21,5 25

Elektromos védettség IP IPX3 IPX3 IPX3

méretek

a mm 553 758 913

b mm 398 603 758

cikkszám

3200969 3200970 3200971

ErP
besorolás

D D D

Vízvételi
profil
nagyság

M M L

műszaki adatok pro r
50 v

pro r
80 v

pro r 
100 v

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”
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PRO RTD-RTS

elektromos vízmelegítők 80 

Kapacitás l 80 80

Elhelyezés Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8

Feszültség V 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:27‘ 2:27‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 1,22 1,22

Max. nyomás bar 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 75 75

Súly kg 21,5 21,5

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4

Hőcserélő teljesítménye kW 4 4

méretek

a mm 758 758

b mm 603 603

cikkszám

3200828 3200829

ErP
besorolás D D

Vízvételi 
profil
nagyság

M M

műszaki adatok pro rtd
80 v

pro rts 
80 v

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő fűtőspirállal
td: jobb oldali bekötésű fűtőspirál
ts: bal oldali bekötésű fűtőspirál

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

kÜlső
hőmérséklet
szaBályozás

•	nagy	mennyiségű	melegvíz

•	új,	hatékony	hőmérő	termosztát	bipoláris	
biztonsági	berendezéssel

•	nagy	magnéziumanód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	
poliuretán	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	
termék

•	 16	bar-on	tesztelt	üvegborítású	belső	tartály

•	 termosztátos	vezérlés																				

•	 3	év	garancia

garantált
egyszerűség



inoX védelem
Rozsdamentes acéltartály, mely megakadályozza
a korróziót. Legújabb hegesztési technológiával
gyártott termék a hosszantartó minőségért.



inoX elektromos
vízmelegítők



42 /

VELIS INOX

elektromos vízmelegítők 50 / 80 / 100

•	zuhanykész	logika

•	digitális	hőfok	szabályzó

•	NTC	érzékelő

•	ECO	funkció

•	környezetbarát	poliuretán	szigetelés

•	rozsdamentes	acél	tartály

•	2	magnézium	anód

•	kettő	5	pontos	felfogatás

•	biztonsági	szelep	8	bar-on	tesztelve

•	ABS	biztonsági	csomag

•	7	év	garancia

•	LED	kijelző

•	több	pozíciós	felszerelés

•	27	cm	mély

•	olasz	design

•	falra	szerelt

Kapacitás l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes

Teljesítmény kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

Zuhanyra kész állapot
(40 liter 40°C-on)

min. 58‘ 58‘ 59‘

Max. nyomás bar 8 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti 
ösztástávolság

mm 408 408 408

Súly kg 20 26 30

Elektromos védettség IP IPX4 IPX4 IPX4

Méretek (mag. x szél. x mély.) mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270

cikkszám

3623265 3623266 3623267

ErP besorolás D D D

Vízvételi profil 
nagyság M M L

műszaki adatok vls inoX 50 vls inoX 80 vls inoX 100

design és hosszú élettartam,

7 év garancia

eco eco
kijelző

zuhany
kész

aBs multipozicio nálástitanium
plus

eXtra lapos

* 281 mm kijelzővel együtt

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”
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nagy kapacitású elektromos
vízmelegítők

Maximális hatékonyság 
és biztonság egyben. 
Széles termék paletta, 
nagy mennyiségű 
meleg víz szükségletek 
ellátására.
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NAGY
KAPACITÁSú
ELEKTROMOS 
VÍZMELEGÍTŐK

/ pro r
120-150 L

/ pro eco evo
120 L

komfort

Biztonság

Az EU előírásainak megfelelő
ABS csomag: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem
•	Anti	legionella

Az EU előírásainak megfelelő: 
•	Túlfűtés	elleni	védelem
•	Fagyás	elleni	védelem

tartósság
Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(4 csavar rögzíti)

Titánium borítású tartály
Szilárd karima
(4 csavar rögzíti)

energia
megtakarítás

ECO EVO funkció

felhasználó
Barát

LED-es hőmérséklet kijelzés
Elektronikus hőmérséklet
szabályozás

Hőmérséklet megjelenítés
Mechanikai hőmérséklet 
szabályozás

design Modern design Modern design

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink

CLASS A
Over-sink

CLASS A
Over-sink

2015

CLASS A
Over-sink

CLASS A
Over-sink
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•	exkluzív	design
•	nagy	pontosságú	ntc	hőérzékelők
•	egyszerű	és	gyors	reset
•	nagy	magnéziumanód
•	nagy	hatékonyságú	vastag
  poliuretán szigetelés
•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep
•	a	legszigorúbb	követelmények
  szerint tesztelt termék
•	16	bar-on	tesztelt	titánüveg
  borítású belső tartály
•	eco	funkció
•	antilegionella	funkció
•	pontos	hibakijelzés
•	3	év	garancia

PRO ECO EVO

elektromos vízmelegítők 120

komfort és 
biztonság

eco eco
kijelző

aBs titanium
plus

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő
eco funkcióval

Kapacitás l 120

Elhelyezés Vertikális

Méret: V Normál

Teljesítmény kW 1,8

Feszültség V 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 3:40‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 1,6

Max. nyomás bar 8

Max. vízhőmérséklet °C 80

Súly kg 35,5

Elektromos védettség IP IPX3

méretek

a mm 970

b mm 815

c mm -

d mm -

cikkszám

3700431

ErP besorolás C

Vízvételi profil 
nagyság L

műszaki adatok pro eco evo
120 v

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”

CATEGORY BEST 
ENERGY CLASS*

AKÁR

-259 kWh
MEGTAKARÍTÁS

éVENTE**

az új elektronikus
termosztát

powered by
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PRO R

•	exkluzív	design

•	nagy	mennyiségű	melegvíz

•	új,	hatékony	hőmérő	termosztát	bipoláris	biztonsági	berendezéssel

•	nagy	magnéziumanód

•	nagy	hatékonyságú	vastag	poliuretán	szigetelés

•	8	bar-os	biztonsági	nyomásszelep

•	a	legszigorúbb	követelmények	szerint	tesztelt	termék

•	 16	bar-on	tesztelt	üvegborítású	belső	tartály

•	 termosztátos	vezérlés

•	3	év	garancia

garantált
egyszerűség

elektromos vízmelegítők 120 / 150

kÜlső
hőmérséklet
szaBályozás

Kapacitás l 120 150

Elhelyezés Vertikális Vertikális

Méret: V Normál Normál

Teljesítmény kW 1,8 1,8

Feszültség V 230 230

Felfűtési idő (∆T = 45 °C) h:min. 3:29‘ 3:46‘

Hőteljesítmény 65°C-on kWh/24h 1,7 1,95

Max. nyomás bar 8 8

Max. vízhőmérséklet °C 75 75

Súly kg 33 41

Elektromos védettség IP IPX3 IPX3

méretek

a mm 1108 1500

b mm 953 1338

cikkszám

3700411 3700412

ErP
besorolás

Vízvételi profil
nagyság

D D

L L

műszaki adatok pro r
120 v

pro r
150 v

falra szerelt elektromos tárolós vízmelegítő

jelmagyarázat:

E	Hidegvíz bemenet G 1/2”				
u	Melegvíz kivezetés G 1/2”
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AZ ARISTON TELJES KÖRű
üGYféLELéGEDETTSéGET BIZTOSÍT

Szervizközpontunktól lehetőség van alkatrészek online megrendelésére
és futárszolgálattal azok 24 órán belüli kiküldésére.

Központi szerviz elérhetősége:
06 1 788 3747

Az Ariston országos szervizhálózata Magyarországon több mint 160
szervizponton áll ügyfeleink rendelkezésére, mellyel teljes mértékben lefe-
dik az egész ország területét. Szervizeink megpróbálják a lehető leggyor-
sabban kezelni a sürgős hívásokat és legjobb tudásuk szerint elhárítani  
a problémákat. Erre garancia a magas szakmai tudásuk és a folyamatos,  
a technológiával és termékekkel kapcsolatos továbbképzésük.

szerviz

www.ariston.com



ARISTON	THERMO	HuNgáRIA	KfT.

1135 Budapest, hun utca 2. 

tel.: 06 1 237 1110 

fax: 06 1 237 1111

www.ariston.com




