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FOLYAMATOS KOMFORT

Több, mint 80 éve vagyunk jelen azon családok otthonaiban,
akik az Aristont – és ezzel együtt a részletek iránti szenvedélyes elkötelezettséget 
és figyelmet – választják. 

Ez a forrása azon belső késztetésünknek, hogy folyamatosan fejlődjünk és új utakra 
lépjünk a fenntartható és intelligens komfortot jelentő jövő irányában. 

Mivel hiszünk az általunk biztosított állandó minőségben, a korszerű 
teljesítményben és az Olasz stílusban, napi szinten képesek vagyunk emelni az 
élet minőségét.

/  NAPJAINKBAN
 Az Ariston világszerte vezető szerepet tölt be a hőkomforttal kapcsolatos 
 berendezések piacán – több, mint 150 országban van jelen.

/ az 1960-as és 1980-as évek között
 Az Ariston márkanév bevezetésre kerül és elkezdődik az elektromos  
 vízmelegítők gyártása. A 80-as évek során az Ariston megerősíti  
 vezető szerepét a vízmelegítők piacán, és megkezdődik  
 a kazánok gyártása

/ az 1930-as évek
 Aristide Merloni megalapítja az „Industrie Merloni” nevű vállalatot  
 Olaszország Marche régiójában, és mérlegek gyártásába kezd.





RENDKÍVÜLI 
MEGTAKARÍTÁS –
NE KÖLTSÖN 
FELESLEGESEN
Az új és exkluzív Hybrid Intelligence* hatékonyan hangolja össze az 
elektromos és megújuló – hőszivattyús – energiát az Ön szokásainak 
figyelembe vételével, s ezáltal 50%-kal nagyobb energia-megtakarítást 
biztosít, mint a legnagyobb hatásfokú, B osztályú elektromos vízmelegítő.

*Az i-Memory szoftverre és a hibrid technológiára vonatkozó szabadalmaztatási eljárás folyamatban.

energia-megtakarítás, 
nap mint nap



VILLAMOSENERGIA

HŐSZIVATTYÚS 
MEGÚJuLÓ 
ENERGIA



HIBRID TECHNOLÓGIA

KÉTSZERES ENERGIAFORRÁS 
EGYSZERRE

ELEKTROMOS ENERGIAFORRÁS 
Az elektromos fűtőrész – a zománcozott fűtőelem és a nagy ellenállású 
tartály révén – elősegíti a melegvíz előállítását, amikor gyors vízmelegítésre
van szükség.

Az exkluzív hibrid technológia* két energiaforrás – elektromos és a 
hőszivattyús, megújuló energia – együttes használata révén rendkívüli 
hatásfokkal működik.

Zománcozott fűtőelem
a vízkőképződés 
meggátlására.

Magnézium anód és aktív 
anód a tartály korróziójának 
megelőzésére.

A MAGAS HATÁSFOKÚ HŐSZIVATTYÚS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS 
A hőszivattyú a környezeti levegőből vonja ki a hőt, és egy termodinamikai 
ciklus segítségével adja át a hőt a melegítendő közegnek, jelen esetben a 
használati melegvíznek. 

*Szabadalmaztatás alatt.



AZ OKOS HIBRID
I-MEMORY A HIBRID 
TECHNOLÓGIA TELJES 
VEZÉRLÉSÉRE
Az innovatív I-Memory szoftver – az Ön szokásaiból tanulva – hatékonyan 
kezeli a hibrid technológiát, s mindenkor a legmegfelelőbb megoldást 
választja ki az elektromos és a megújuló, hőszivattyús energiaforrás közül.

/ Kiegyensúlyozottan hangolja össze a hibrid technológia az elektromos 
fűtőelem és a hőszivattyú teljesítményét.

/ Mindig biztosítja a meleg vizet, amelyre Önnek szüksége van, amikor 
csak szüksége van rá – eközben pedig – négyheti időtartamban – 
megjegyzi a melegvíz-felhasználást, és időről időre beállítja az Ön 
szokásai szerint.







*Belső laboratóriumi vizsgálatok alapján.

A KÉNYELEM FELSŐFOKA
GYORS ÉS EGYSZERŰ 
MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS, 
AMELY MINDEN IGÉNYT 
KIELÉGÍT
A készülék 15%-kal gyorsabban biztosítja az első zuhanyhoz szükséges 
melegvíz-ellátást, mint más, hagyományos elektromos vízmelegítők.* 
Amikor az első zuhany rendelkezésre áll, a készülék értesítést küld. 
A vízmelegítést még inkább felgyorsíthatja a Boost funkció aktiválásával. 



ÉLVONALBELI DIZÁJN A 
KÖNNYŰ RÖGZÍTÉSHEZ ÉS 
A REJTETT BEKÖTÉSEKHEZ

A készülék tervezése folytán tökéletesen megfelel a szabvá-
nyos elektromos vízmelegítők telepítési követelményeinek,
gyors és egyszerű felszerelést tesz lehetővé.

/ Nincs szükség semmiféle extra műveletre: a készülék fittingjei és csövei 
kompatibilitek az ugyanolyan teljesítményű szabványos elektromos vízme-
legítők szerelékeivel.

/ Leszerelhető 6,3 literes tartály a kondenzátumhoz* (kb. 7 napi melegvíz-fel-
használáshoz), amennyiben a fix kondenzvíz-elvezető cső telepítése nem 
lehetséges.

EASY
>FIT<

*Nem alapfelszerelés, gyári tartozékként rendelhető

Az olaszos stílus és a felhasználóbarát kialakítás élvonalbeli interfésszel
egészül ki. A készülék felépítése, esztétikája és technológiája
szabadal maz  tatás alatt áll.

A TARTÁLY 
OPCIÓS 
TÉTEL



Belül vadonatúj technológia, kívül eredeti kivitel: láthatatlan 
bekötések.

A hidraulikus csatlakozások teljesen 
rejtve maradnak a készülék szerkezeti 
elemei mögött.

HIDDEN 
CONNECTIONS 



ÉLVONALBELI MINŐSÉG A 
HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT

 100%-BAN
 A TARTÓSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

Kiváló teljesítmény hosszabb élettartamon át, a tartály korrózióját 
megakadályozó aktív anód és a vízkőképződés meggátlását szolgáló 
zománcozott fűtőelem által biztosított védelemnek köszönhetően. 

/ A 850 °C-on égetett titánium tartalmú zománccal borított tartály és két 
anód védőberendezés – magnéziumanód és aktív anód – biztosítja a 
készülék tartósságát. 

/ A vízkövesedés megelőzése és garantált teljesítmény kemény, agresszív 
víz esetén is.

/ Minden elektronikus alkatrész vízszigetelt.

 

 100%-BAN

 AZ ARISTON TERMÉKE

Hosszú élettartamon át biztosított, egyenletes teljesítmény és teljes körű 
műszaki segítségnyújtás a vízmelegítés világszínvonalú szakértőjétől!

/ Kutató- és fejlesztőközpontjainkat világszerte alakítottuk ki: innovatív, 
globális megoldásainkat a helyi igények elsajátítása révén alakítjuk ki.

/ A készüléket teljes egészében Olaszországban terveztük; felépítése, 
esztétikai sajátosságai és hibrid technológiája szabadalmi eljárás alatt áll.

/ Garanciavállalás és az Ariston tanúsítványával ellátott műszaki szolgáltatás.

 

 100%-BAN
 ELLENŐRZÖTT ÉS TESZTELT

Elkötelezetten szolgáljuk az élvonalbeli újításokat; mindegyik terméket 
alaposan és szigorúan teszteltünk a minőség, a hatékonyság és a 
megtakarítás érdekében.

Az IMQ által tanúsított
biztonság és minőség

Minőségbiztosítási
protokoll



ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI 
SZOLGÁLTATÁS

 

ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS
Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki, 
hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen 
kiszolgálhassuk.

EREDETI ARISTON ALKATRÉSZEK 
Az eredeti ARISTON pótalkatrészeket úgy fejlesztettük ki, s úgy 
teszteltük, hogy fenntartsuk az Ariston termékektől megszokott 
kiváló minőséget és megbízhatóságot.
Kizárólag eredeti alkatrészek használatával tarthatja fenn
a rendszer legjobb, szabványos konfigurációját, megfelelve
a jogi és garanciális követelményeknek is.

ÉRTÉKALAPÚ SZOLGÁLTATÁSSAL BIZTOSÍTJUK 
ÜGYFELEINK NYUGALMÁT 
Nyugodtan hátradőlhet: szolgáltatásunkkal kiterjeszti a termék 
élettartamát és megnöveli biztonságát: szükség esetén gyors és 
professzionális megoldást biztosítunk Önnek.

Az ariston.com weboldalon keresse fel legközelebbi ügyfélszolgálati 
központunkat, vagy hívja az Ariston Ügyfélszolgálat számát: 06 1 237 1110



További információkért látogasson el honlapunkra: 
ariston.com
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