
elektromos 
vízmelegítők

Falra szerelt elektromos tárolós 
vízmelegítő, a mosogató Fölött
és alatt is elhelyezhető

• a 30 literes változat csak a mosogató 
 fölött helyezhető el
• seXklUzÍv 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

shape small

poliuretán 
szigetelés

méretek 10 or 10 Ur 15 or 15 Ur 30 or

a  mm 357 357 357 357 447

b  mm 261 261 308 308 370
c  mm 357 357 357 357 447
d  mm 92  9  78  78 114

Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”
 melegvíz-kivezetés g 1/2”

Falra szerelt elektromos
tárolós vízmelegítő

• 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

pro r

mŰszaki aDatok 50 80 100 120 150

elhelyezés vertikális vertikális vertikális vertikális vertikális

méret Normál Normál Normál Normál Normál

kapacitás l 50 80 100 120 150

teljesítmény W 1800 1800 1800 1800 1800

felfűtési idő ∆t=45°c h,min 1:32’  2:27’ 3:03’ 3,29’ 3:46’

hőteljesítmény kWh/24h 0,96 1,22   1,39 1,7 1,95

max. üzemi nyomás bar 8 8 8 8 8

max. üzemi hőmérséklet °c 75 75 75 75 75

tömeg kg 16 21,5 25 33 41

iP fokozat iPX3 iPX3 iPX3 iPX3 iPX3

mŰszaki aDatok 10 or 10 Ur 15 or 15 Ur 30 or

Kapacitás i 10 10 15 15 30 

Teljesítmény W 1500 1500 1500 1500 1500 

Feszültség v 230 230 230 230 230 

Felfűtési idő (AT=45°C) h:m 0,23 0,23 0,35 0,35 0,70

Max. üzemi hőmérséklet oc 80 80 80 80 80

Hőveszteség kWh/24h 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61

Max. üzemi nyomás bar 8 8 8 8 8

Tömeg kg 6,6 6,6 7,4 22,8 12,8

Belső tartály acélvastagsága 
(átlag) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Szigetelés vastagsága 
(átlag) mm 25  25  25 25 25

méretek 50 80 100 120 150

a  mm 553 758 913 110,8 150
b  mm 398 603 758 953 133,8

Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”

 melegvíz-kivezetés g 1/2”

zoMánCozott
ACéltArtálY

zoMánCozott
ACéltArtálY

Minőségi 
gArAnCiA

poliuretán 
szigetelés

Falra szerelt elektromos tárolós
vízmelegítő FŰtőspirállal
tD: jobb olDali bekötésŰ  FŰtőspirál
ts: bal olDali bekötésŰ  FŰtőspirál

• 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
• a 120 És 150 literes változatok egyBeN   
 iNDirekt tárolók is

pro rtD-rts

mŰszaki aDatok 80 tD 80 ts 120 ts 150 ts

elhelyezés vertikális vertikális vertikális vertikális

méret Normál Normál Normál Normál

kapacitás l 80 80 120 150

teljesítmény W 1800 1800 1800 1800

felfűtési idő ∆t=45°c h,min  2:27’  2:27’ 3,29’ 3:46’

hőteljesítmény kWh/24h 1,22   1,22   1,7 1,95

max. üzemi nyomás bar 8 8 8 8

max. üzemi hőmérséklet °c 75 75 75 75

tömeg kg 21,5 21,5 33 41

iP fokozat iPX3 iPX3 iPX3 iPX3

hőcserélő teljesítménye kW 6 6 10 10

méretek 80 tD 80 ts 120 ts 150 ts

a  mm 758 758 110,8 133,8
b  mm 603 603 953 117,4

Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”

 melegvíz-kivezetés g 1/2”

zoMánCozott
ACéltArtálY

Minőségi 
gArAnCiA

poliuretán 
szigetelés

ipX4



ariston thermo hungária kft.
1135 Budapest, Hun utca 2. 

tel.: 06 1 237 1110 
Fax: 06 1 237 1111
www.ariston.com

eCo
Kisebb fogyasztás az eCO 
funkciónak köszönhetően.

lCD kijelző + Napi/heti
programozás
Fejlett lCD kijelző napi/heti 
programozó funkcióval a 
kényelmes beállításhoz.

eCo kijelző
leD-kezelőpanel az előlapon 
intelligens hőmérővel.

NaNomiX + best
Sokkal több melegvíz és 
csúcsteljesítmény a BeSt tech-
nológiának és a Nanomixnek 
köszönhetően.

zomáNCozott aCéltartály
rendkívül korrózióálló zomán-
cozott acéltartály

keskeNy

Kisebb átmérő a helytakarékos 
formáért és az egyszerűbb 

szerelésért

titaNiUm plUs

Új technológia, amely a na-
gyobb fokú védelem érdekében 

titán-zománcot alkalmaz

abs
Komplett elektromos biztonsági 
csomag a teljes kényelemért.
 

Display + soFt toUCh
Digitális kezelőpanel az előla-
pon, programozási funkcióval.
 

 
ipX
termékeink hitelesített védelmi 
fokozata.
 

NaNomiX
több melegvíz a speciális be-

ömlőcsőnek köszönhetően.
 

CFC- és  hCFC-meNtes
Poliuretán szigetelés.
 

olasz DesigN
a minőség garanciája.
 

kÜlső hőmérséklet-
szabályozás
egyszerű hőmérséklet-beállítás.

az alábbi ikonok az egyes termékek
különféle jellemzőit hivatottak jelölni.
az ariston kezdettől fogva azon van, 
hogy a különféle teljesítményszintek
és termékcsaládok gyorsan és könnye-
dén azonosíthatók legyenek, ezzel se-
gítve a vásárlók döntését.

röviden arról van szó, hogy a felhasz-
nálók időveszteség és zavaros magya-
rázatok nélkül ismerhetik meg a beren-
dezések főbb jellem zőit, összhangban 
az ariston filozófiájával:  
a vevőnek és a szakembernek mindig 
világos és felhasználóbarát szolgálta-
tásban kell részesülnie.

a szimbólumok
értelmezése

eXtra vastag szigetelés (30mm)
a vastag és nagysűrűségű poliuretán habréteg kiváló szigetelést garantál.

CsÚCsmiNőségŰ alkatrészek
az ariston készíti őket rendkívül szigorú ellenőrzési eljárások mellett, amelyek 
sok év múltán is szavatolják a kifogástalan működést.

körNyezetbarát teChNológiák
az ariston elkötelezett az ipari folyamatok és a környezeti egyensúly összehan-
golása mellett.
ennek eredményeképpen mellőzi a fluor-klór-szénhidrogének (CFC-k) használatát 
a szigetelésben, és különös gondot fordít a újrahasznosítható komponensek 
kiválasztására. 

Nagyobb magNéziUmaNóD
Különösen nagyméretű, így egyszerűen ellenőrizhető és cserélhető, ami hatéko-
nyabbá teszi a tartály elektrokémiai védelmét.

az előNyök részleteseN

Falra szerelt elektromos tárolós 
vízmelegítő lCD kijelzővel
eXtra vastag hőszigetelés

• lcD kiJelző És És soft-tUch mŰszerfal
• iNNovatÍv DesigN 
• NaPi/heti Programozás
• Nagy PoNtosságÚ Ntc hőÉrzÉkelők
• egyszerŰ És gyors reset
• 5 csavaros Perem
• vastag hőszigetelÉs
• 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
• maXimális kÉNyelem
• NaNomiX fUNkció
• eco fUNkció
• aNti-legioNella fUNkció
• PoNtos hiBakiJelzÉs

shape premium

mŰszaki aDatok 80 100

elhelyezés vertikális vertikális

méret Normál Normál

kapacitás l 80 100

teljesítmény W 1800 1800

hőteljesítmény h,min 0,94 1,08

max. üzemi nyomás kWh/24h 8 8

max. üzemi hőmérséklet bar 80 80

tömeg °c 23,5 27

iP fokozat kg iPX4 iPX4

méretek 80 100

a  mm 775 927
b  mm 584 736

c  mm 191 191
Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”

 melegvíz-kivezetés g 1/2”

titán ipX5 Minőségi 
gArAnCiA

poliuretán 
szige-
telés

akár

-15.000 
FT/ÉV

pro eco

Falra szerelt elektromos tárolós 
vízmelegítő eCo FUNkCióval

• 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

titán Minőségi 
gArAnCiA

poliuretán 
szigetelés

mŰszaki aDatok 50 80 100 120

elhelyezés vertikális vertikális vertikális vertikális

méret Normál Normál Normál Normál

kapacitás l 50 80 100 120

teljesítmény W 1800 1800 1800 1800

felfűtési idő ∆t=45°c h,min 1:32’ 2:27’ 3:03’ 3:29’

hőteljesítmény kWh/24h 0,96 1,22 1,39 1,7

max. üzemi nyomás bar 8 8 8 8

max. üzemi hőmérséklet °c 80 80 80 80

tömeg kg 16,5 22 25,5 33

iP fokozat iPX3 iPX3 iPX3 iPX3

méretek 50 80 100 120

a  mm 550 758 913 1180
b  mm 398 603 758 953

Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”

 melegvíz-kivezetés g 1/2”

Falra szerelt elektromos
tárolós vízmelegítő Digitális
kijelzővel és eCo FUNkCióval

• 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 NyomásszeleP
• 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

pro plus

titán Minőségi 
gArAnCiA

poliuretán 
szigetelés

mŰszaki aDatok 50 80 100

elhelyezés vertikális vertikális vertikális

méret Normál Normál Normál

kapacitás l 50 80 100

teljesítmény W 1800 1800 1800

felfűtési idő ∆t=45°c h,min 1:32’ 2:27’ 3:03’

hőteljesítmény kWh/24h 0,96 1,22 1,39

max. üzemi nyomás bar 8 8 8

max. üzemi hőmérséklet °c 80 80 80

tömeg kg 16,5 22 25,5

iP fokozat iPX3 iPX3 iPX3

méretek 50 80 100

a  mm 550 758 913
b  mm 398 603 758

Jelmagyarázat

 hidegvíz-bevezetés g 1/2”

 melegvíz-kivezetés g 1/2”

3 éV
gArAnCiA

3


