
AzonnAli 
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AZ új, kompAkt

Aures termékcsAlád
elektromos átfolyós vízmelegítői



mit jelent A komfort
AZ Ön sZámárA?



Ebben a szélsebesen változó világban valamennyien szeretnénk magunknak egy 
olyan kuckót, ahol otthon érezhetjük magunkat; ahova elvonulhatunk, a magunk kis 
megszokott és meghitt világába, s ahol életünk bizonyos pontjain újabb döntéseket 
hozhatunk a továbblépéshez. 

Ez az ösztön hajt bennünket életünk során, miközben otthonokat teremtünk – fészket 
rakunk –, és családot alapítunk, hogy együtt növekedjünk és együtt érjük meg az 
időskort. Eközben az motivál bennünket, hogy szeretteinknek kellemes, meleg és 
biztonságos környezetet teremtsünk – amit megérdemelnek.

Mindannyiunknak megvan a magunk saját ötlete a komfortról: mást és mást 
jelenthet számunkra, különböző formákban valósíthatjuk meg, mégis mind erre 
vágyunk.

NeM goNd, ha Magasak az elvárásai: Mi vállaltuk,
hogy MiNdeNkiNek biztosítjuk a kéNyelMet, aMelyet elvár 
a Maga száMára, Még akkor is, ha NehézNek vagy akár 
lehetetleNNek tűNik MegtereMteNi.

Az Ariston elkötelezetten törekszik arra, hogy újabb és újabb módjait keresi a 
hőkomfort biztosításának a világ minden szegletében: célunk, hogy megtaláljuk azokat 
a helyeket, ahol a hőkomfortot még nem sikerült teljes mértékben megteremteni, 
és innovatív módszereket tárjunk fel, amelyek révén a kényelmet megteremthetjük, 
mindig szem előtt tartva a vásárlóink életkörülményeit.

AZ Ariston felvállAltA
A kihívást: vAlAmennyiünk 
sZámárA elhoZZA AZ ideális 
hőkomfortot  



AZ új kompAkt 
Aures termékcsAlád
hipersebességű átfolyós víZmelegítői



A víZmelegítés 
leggyorsAbb módjA, 
bárhol és bármikor

Az új Aures átfolyós elektromos vízmelegítők kompakt, hatékony, gyors 
és elegáns berendezések, és ideális megoldást jelentenek ahhoz,
hogy a melegvíz azonnal készen álljon, amikor Ön megnyitja a csapot.

Nem kell több időt és energiát pazarolnia, míg a melegvízre vár;
nem kell többé a zuhanyzóban dideregnie.

válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb típust, hogy azonnal 
rendelkezésére álljon a kívánt melegvíz.

A minőséget, a hatásfokot és a mindenkori megbízhatóságot az egyedi 
Ariston szakértelem biztosítja.



AZ átfolyós víZmelegítés technológiájA

fedeZZe fel AZ AZonnAli 
komfort világát!
Az Aures átfolyós elektromos vízmelegítő villamos energiát használ,
hogy azonnal előállítsa a kívánt hőmérsékletű melegvizet. Ezt kompakt,
0,4 literes tartálya teszi lehetővé, amelynek nagy hatásfokú fűtőeleme 
azonnal felmelegíti a berendezésen áthaladó vizet.

Az Aures termékcsalád minden igényt kielégít, hiszen széles termék
választék ban kapható (2 kW-tól 7 kW-ig).



„A” energiAi osZtály
A legkiválóbb energiA
tAkArékos megoldás
Az Aures a leghatékonyabb eljárással biztosítja a melegvizet a felhasználás 
helyén. A teljes Aures termékcsalád „A” ErP energiaosztályú, vagyis
a vízmelegítő ágazatban élen jár az energiahatékonyság terén.

A berendezés a villamos hálózatból felvett energiát teljes mértékben
a felhasználó által kívánt melegvíz előállítására fordítja. A berendezés
a vizet nem előmelegíti, és nem tárolja tartályban; működési elve hatékony 
megoldást jelent a hőveszteség kiiktatására és az energiafogyasztás 
mérséklésére.





Az Ariston élvonalbeli gyártási rendszere minden munkafázisban
nyomon követi és ellenőrzés alatt tartja a gyártást. Minden egyes
terméket gondosan és szigorúan tesztelünk a minőség, a hatásfok
és az energiatakarékosság ismérvei szerint.

teljeskÖrű biZtonsági rendsZer
A nyugAlom, Amelyre 
mindig is vágyott

kiváló minőségű AnyAgok
A hossZAbb 
élettArtAmért

4.0ás minőségbiZtosítási eljárásrend
AZ Ariston 100 %ban 
ellenőriZ és tesZtel

a kétpólusú szivárgóáramvédelmi megszakító (ELCB) megakadályozza 
az áramütést, emellett – egy átfogó biztonság rendszer részeként –
a berendezés károsodását is megelőzi. Ha a berendezés veszélyes 
túlfeszültséget érzékel, biztonsági intézkedésként megszakítja
az elektromos áramkört. A berendezés vízállósága kiválló,
így az aures slim single Point akár a zuhanyzón belül is elhelyezhető.

Az Aures termékcsaládot kiváló minőségű alkatrészekkel látjuk el,
és kiváló anyagokból gyártjuk, hogy a berendezés hosszú élettartamot 
nyerjen, és az idő múlásával is remek teljesítményt nyújtson.



olAsZ formAterveZés
fejeZZe ki igényes
és stílusos íZlését!
Az Aures termékcsalád az olasz Umberto Palermo tervezőasztalán szüle-
tett. Kompakt mérete, kiváló minőségű anyagai, modern és elegáns alakja, 
stílusos felületkialakítása és új, csúcstechnológiás kezelőszervei elegáns, 
esztétikus megjelenést kölcsönöznek otthonának.

kompAkt méret
egysZerű telepítés
és kArbAntArtás
Az Aures berendezések – kompakt méretük folytán – egyszerűen telepít
hetők, helyszűkében is, akár a zuhanykabinba vagy a mosogató alá. 
A belső összetevők egyszerűen karbantarthatók és gyorsan cserélhetők.
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Aures slim
átfolyós reNdszerű elektroMos vízMelegítŐ

/ Olasz design
/ Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
/ Energiahatékony működés
/ Egypontos felhelyezés
/ Cseppálló védelem (IP25): a készüléket 

felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
/ Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer 

megakadályozza a termosztát túlhevülését
/ Előlapi szabályozás: a teljesítmény beállításához
/ 4 gombállásos beállítás  - Ki, Alacsony (1°HE), 

Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)
/ 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) 

visszajelzésére

cikksZám

3520011 3520013

Erp besorolás A A
Vízvételi profil XXS XS

Feszültség V 220-240 220-240

Teljesítmény kW 4 5,5

Teljesítmény szintek kW 1+3 2,2+3,3

Fázisok Mono Mono

Maximális áramfelvétel A 18,2 25

Frekvencia Hz 50/60 50/60

Fűtőbetét anyaga Réz Réz

Min. üzemi nyomás bar 0,2 0,2

Max. üzemi nyomás bar 8 8

IP védelmi osztály IP25 IP25

Max működési hőmérséklet °C 55 55

teChNikai adatok s 4 sh eu s 5.5 sh eu

a

energiAosZtály

siNgle PoiNt

JelmAgyArázAt
e Hidegvíz bemenet G 1/2”
u Melegvíz kimenet G 1/2”

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termékkategóriát.
A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelt, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.
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Aures slim floW
átfolyós reNdszerű elektroMos vízMelegítŐ

/ Olasz design
/ Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
/ Energiahatékony működés
/ Egypontos felhelyezés
/ Cseppálló védelem (IP25): a készüléket 

felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
/ Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer 

megakadályozza a termosztát túlhevülését
/ Zuhanyfej és csaptelep átfolyás beállító
/ Előlapi szabályozás: Teljesítmény beállító gomb 

illetve vízátfolyás beállító gomb a hőmérséklet 
beállításához

/ 4 gombállásos beállítás  - Ki, Alacsony (1°HE), 
Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)

/ 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) 
visszajelzésére

cikksZám
3520019

Erp besorolás A
Vízvételi profil XS

Feszültség V 220-240

Teljesítmény kW 7

Teljesítmény szintek kW 3+4

Fázisok Mono

Maximális áramfelvétel A 31,8

Frekvencia Hz 50/60

Fűtőbetét anyaga Réz

Min. üzemi nyomás bar 0,3

Max. üzemi nyomás bar 8

IP védelmi osztály IP25

Max működési hőmérséklet °C 55

teChNikai adatok aures sf 7 sh eu

a

energiAosZtály

siNgle PoiNt

JelmAgyArázAt
e Hidegvíz bemenet G 1/2”
u Melegvíz kimenet G 1/2”

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termékkategóriát.
A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelt, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.
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ikoNok jeleNtése
Az ikonok kialakítását abból a célból hoztuk létre, hogy megkönnyítsük a termékeink tulajdonságainak beazonosítását.

Az Ariston lehetővé teszi már a kezdetektől, hogy gyorsan és könnyedén felismerhessük a teljesítményszinteket, megértsük

a különböző szinteket, és beazonosítsuk a vásárlási kritériumok szerinti tökéletes választást. Röviden összefoglalva, a felhasználók 

megbarátkozhatnak minden termékkel anélkül, hogy összezavarodnának, vagy időt vesztegetnének. Ez megegyezik az Ariston 

szemléletmódjával, amelynek lényege, hogy mind a felhasználó, mind a technikus számára érthető és könnyen használható 

szolgáltatást nyújtson.

köNNyű felhelyezés
A felhelyezés ideje és menete szakértők
és profik bevonásával optimalizálása került

iP25 vízállóság
A készülék a vízállóság legmagasabb fokával 
rendelkezik, ezzel is biztosítva a biztonságos 
felhelyezést a zuhanyban

külsŐ teljesítMéNy szabályzás
Könnyű hőmérséklet állítás a külső 
állítógombnak köszönhetően

eNergia és hŐMérséklet szabályzás
Átfolyást, valamint hőmérsékletet 
szabályzó gombok, valamint 4 állás szerint 
szabályozható energiaszint a szükséges 
energiafelhasználás beállításának érdekében

siNgle PoiNt
Rozsdaálló és csökkentett vízkőképződés

olasz desigN

koMPakt Méret
Kompakt kialakítás és csökkentett méretek 
a könnyebb felhelyezés érdekében

Multi PoiNt
Szimpla és intiutív multifunkciós LED kijelző

digitális kijelzŐ
Könnyű interakció és hőmérséklet kezelés
a fejlett hi-tech digit kijelzőnek köszönhetően

állaNdó hŐMérséklet
Melegvíz és állandő hőméréklet, pont akkor, 
amikor Önnek szüksége van rá, minden külső 
körülmény behatása nélkül (vízátfolyás, víz 
eredeti hőmérséklete)

elektroNikus hŐMérséklet 
szabályzás
Az elektronikus termosztát segítségével 
energiatakarékosabb működés érhető el, illetve 
megelőz a leforrázást a túlmelegedésgátló 
tulajdonságának köszönhetően

duPla biztoNságú terMosztát
Az üzemzavar elkerülése érdekében a precíz 
termosztát lezárja a fűtőkört, mielőtt az túl-
melegedne

eNergia hatékoNy
Az energia és megújuló erőforrások 
tökéletesebb kihasználása

reNdszerbe illesztés
A készülék összekapcsolható az Ariston 
napenergia-bázisú termékeivel





értékesítés utáni
sZolgáltAtás

elsŐ osztályú szolgáltatás
Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki,
hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen kiszol-
gálhassuk.

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 
életéttartamát 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 zöld számát: 800 111 222









További információkért látogasson el honlapunkra 
ariston.com
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