
CLAS ONE B
Kondenzációs fali gázKazán

beépített tárolóval

ÚJ

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI
SZOLGÁLTATÁS

AZ ARISTON NYÚJT GARANCIÁT
a hőkomfort globális szakértője, amely egyedül-
álló szakértelemmel és a legmodernebb innováci-
óval rendelkezik a fűtő- és vízmelegítő termékek 
terén.
10 év garancia a kazántestre az ariston jótállási 
feltételei alapján.

ÉV 

a kazÁntestre

ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS
az ariston szolgáltatói modellt úgy alakítottuk 
ki, hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szak-
szerűen szolgálhassuk ki.

EREDETI ARISTON ALKATRÉSZEK
az eredeti ariston pótalkatrészeket úgy fejlesz-
tettük ki és 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 kiter-
jeszti a termék élettartamát és megnöveli bizton-
ságát: szükség esetén gyors és professzionális 
megoldást biztosítunk Önnek.

8
KocKázat 

nélKül

 éV

ariston thermo Hungária Kft.
1135 budapest, Hun utca 2. 
Tel.: 06 1 237 1110  •  Fax: 06 1 237 1111
www.ariston.com

MelegVíz KoMfort

2018

tüV-tanÚSítVánnYal SzaVatolt telJeSítMénY
a németországban működő, 1866-ban alapított 
tÜv rheinland energy gmbH a világ egyik vezető 
műszaki szolgáltató szervezete.

fűtéS | MelegVíz | MegÚJuló energia

coMfort alWaYS on



MűSzaKi adatoK 24 35

égéstér kialakítása zárt

telJeSítMénY adatoK

Hőterhelés max/min kW 22/3,7 31/5,0

Fűtőteljesítmény max/min kW 26,0/3,7 34,5/5,0

HatáSfoK

Névleges teljesítmény hatásfoka (60/80°C) % 97,9 97,3

Névleges teljesítmény hatásfoka (30/50°C) % 106,1 106,5

30%-os hatásfok (30°C) % 109,8 109,3

rendSzer

Fűtési rendszer max/min hőmérséklete 
magas hőm. körön

°C 82/35 82/35

Fűtési rendszer max/min hőmérséklete
alacsony hőm. körön

°C 45/20 45/20

Használati melegvíz hőmérséklete max/min °C 60/36 60/36

Melegvíz mennyiség ∆T =25°C l/min 22,6 26,5

Melegvíz mennyiség ∆T =35°C l/min 16,1 18,9

egYéb adatoK

tömeg kg 57 60

Magasság/Szélesség/Mélység mm 900/600/474

elektromos csatlakozás V/Hz 230/50 230/50

elektromos teljesítmény W 140 140

ip védettség ip ipX5d ipX5d

cikkszám 3301211 3301212

Energiaosztály

Vízmelegítési osztály /
Néveleges terhelési profil

a

A / XL

a

A / XL

tartóS fűtéS
/ one Kondenzációs technológia az új, szabadalmaztatott 

Xtratech™ hőcserélővel, melynek célja, hogy megbízható 
teljesítményt biztosítson az idő mulásával is.

abSzolÚt HatáSfoK
/ akar 94%-os szezonális hatékonyság, lehetőség az a+ 

energiahatékonyság elérésére.
/ 1:7-es modulácios arány a pontosabb energiafogyasztás 

érdekében, ami korlátozza a készülék sűrű ki-bekapcsolását.

SMart ÖSSzeKÖttetéS
/ a készüléket előkészítettük a távirányításra az ariston net 

alkalmazás útján.
/ Használatra kész busbridgenetr technológia, amely 

kommunikálhat más ariston termékekkel, hogy az 
energiafogyasztás optimalizálása érdekében a termékeket 
és energiaforrásokat összeillessze és összehangolja.  

telJeS KénYeleM
/ Beépített 40 literes tároló a tökéletes melegvíz komfort 

érdekében
/  aUto és coMfort funkció

Hi-tecH KülSŐ
/  lcd kijelző teljes szöveggel és intuitív menüvel, amellyel a kívánt 

hőmérséklet könnyen beállítható, és a funkciók aktiválhatók.

KÉNYELEM OTT IS,
AhOL LEhETETLENNEK
Tűnik

cSatlaKozzon a KiHíVáSHoz

aristoncomfortchallenge.com 

olaSz 
forMaterVezéS

KÖnnYen 
HaSználHató

auto
funKció

KoMfort 
funKció

KÖnnYen 
KarbantartHató

KÖnnYen 
telePítHetŐ

rendSzerVezérléS KoMPaKt
Méret

CLAS ONE B
Kondenzációs, beépített 
tárolós gázkazán, nemesacél 
hőcserélővel


