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Gazowe kotły kondensacyjne Ariston
EVOlucja w ogrzewaniu

Pakiety kotłów z zasobnikiem c.w.u.

Pakiet kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u.
to typowe rozwiązanie dla budownictwa jednorodzinnego. Zwykle w domach jednorodzinnych instalacja c.w.u. jest dosyć rozbudowana i wymaga zastosowania recyrkulacji – w takim przypadku kocioł
z zasobnikiem o pojemności 120-160 litrów to idealne rozwiązanie. Ariston ma w ofercie gotowe pakiety grzewcze oparte o kotły kondensacyjne Clas
Premium EVO i Genus Premium EVO oraz zasobniki
z serii BCH. W zależności od specyfikacji pakietu znajdziemy w nich również sterowniki i zestawy przyłączeniowe pomiędzy kotłem a zasobnikiem.
Na uwagę zasługują nowe pakiety, w których zastosowano 3 modulowane sterowniki strefowe oraz sondę
zewnętrzną. W takiej konfiguracji grzewczej klasa energetyczna ogrzewania jest podniesiona do poziomu A+.
Wybierz kocioł z szerokiej oferty Ariston
Wygoda obsługi, rozbudowana automatyka, cicha praca, czyste środowisko, realne oszczędności – wszystkie
te zalety mają nowoczesne kotły kondensacyjne Ariston. W zależności od potrzeb użytkownika, wybrane
modele mogą być wiszące lub stojące (np. Genus Premium EVO FS (ang. floor standing), jednofunkcyjne (tylko do ogrzewania, np. Genus Premium EVO System, Clas
Premium EVO System) lub dwufunkcyjne (do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, np. Genus
Premium EVO, Clas Premium EVO) oraz z wbudowanym zasobnikiem (np. Clas B Premium EVO). W ofercie
kotłów kondensacyjnych Ariston znajdują się modele
spełniające oczekiwania zarówno inwestorów indywidualnych, do użytku domowego, jak również modele

Pakiet ECO Green. Jednofunkcyjny
kondensacyjny kocioł Clas Premium
EVO Sys + zasobnik BCH 120 l

Pakiet EVO Green 24 EU A+. Kocioł Genus Premium EVO
Sys 24 + SENSYS + modulowany czujnik temperatury
pomieszczenia (2x) + sonda zewnętrzna + zasobnik BCH 120 l

średniej mocy (seria Genus Premium EVO HP (ang. high
power), przeznaczone do zapewniania komfortu w rozbudowanych układach kaskadowych, dla inwestycji
o dużym zapotrzebowaniu na moc grzewczą.
Ofertę serii EVO uzupełnia najnowszy model – Cares
Premium, który łączy wysoką sprawność i ciekawy
design z przystępną ceną.
Kotły nowej generacji EVO firmy Ariston przełamują
obecny model konstruowania nowoczesnych systemów grzewczych. Inteligentne, energooszczędne rozwiązania wyprzedzają pod względem technologicznym
urządzenia oferowane obecnie na rynku. Odzwier-

ciedlają nowatorski sposób myślenia o wytwarzaniu
energii i wykorzystywaniu jej zasobów. Wprowadzone ulepszenia dotyczą istotnych obszarów, takich jak:
efektywność i oszczędność energii, komfort użytkowania, integracja systemowa, design i jakość.
Linia kotłów EVO obejmuje 2 serie: GENUS oraz CLAS,
dostarcza kompletnej gamy urządzeń działających
w technologii kondensacyjnej oraz konwencjonalnej, w szerokich zakresach dostępnej mocy.
Oferta zawiera kotły jedno- i dwufunkcyjne. Dzięki
inteligentnym rozwiązaniom technicznym, wszystkie kotły EVO charakteryzują się jednymi z najwyż-

Pakiet Premium Green. Jednofunkcyjny
kondensacyjny kocioł Genus Premium Evo Sys +
zasobnik BCH 160 l + sterownik systemowy SENSYS
szych sprawności na rynku – ponad 108% zapewnione przez płynną modulację mocy 1:10 pozwala
zmniejszyć zużycie gazu oraz energii elektrycznej.
Seria kotłów EVO firmy Ariston pozwala na tworzenie
różnej wielkości systemów grzewczych: od prostych
do złożonych. Umożliwia to zastosowanie innowacyjnego protokołu komunikacyjnego BUS BridgeNet gwarantującego sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Cała
instalacja może być łatwo zaprogramowana za pomocą sterownika Sensys. Urządzenia z nowej serii
EVO cechuje cicha praca uzyskana poprzez zasto-
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8 lat bez ryzyka
Ariston oferuje najbardziej kompleksowy program
opieki nad kotłem grzewczym. Korzystając z programu „8 lat bez ryzyka”, można zapewnić sobie bezpieczeństwo, komfort i bezpłatne usuwanie ewentualnych usterek kotła nawet do 8 lat od momentu
uruchomienia. Kontrakty serwisowe, które użytkownik może podpisać z Autoryzowanymi Serwisantami, obejmują szereg usług związanych z konserwacją
i kontrolą kotła i jednocześnie zapewniają bezpłatne usuwanie usterek urządzenia w okresie obowiązywania kontraktu. Kontrakt „Full Service” dedy-

sowanie szerokiej modulacji palnika i dodatkowego wygłuszenia komory kotła. Ich kolejnym atutem
jest unikatowy włoski design, który sprawia, że stają
się one atrakcyjnym wizualnie elementem wnętrza.

rekl ama

EVO to rozwiązanie systemowe
Kotły EVO wraz ze sterownikiem Sensys firmy Ariston
to inteligentne urządzenia, które stanowią centralny
element systemu grzewczego w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Projekt EVO stworzony
został z myślą o ułatwieniu prac instalacyjnych i umożliwia łatwą integrację kotłów gazowych firmy Ariston
z innymi urządzeniami, również innych producentów,
wchodzącymi w skład systemu grzewczego. Protokół
komunikacyjny BUS BridgeNet zastosowany w gamie
kotłów gazowych EVO wraz z mobilnym sterownikiem
Sensys, stanowiącym serce nowego systemu, pozwala

kowany jest dla urządzeń nowych, których okres
eksploatacji jest krótszy niż 12 miesięcy. Kontrakt
zapewnia 4-letni okres dodatkowej ochrony kotła.
Państwa kocioł jest już po gwarancji? Żaden problem – kontrakt serwisowy „Druga Młodość” zapewni 3-letni okres dodatkowej ochrony z bezpłatnym usuwaniem ewentualnych usterek.
Połączenie standardowej gwarancji, kontraktu
„Full Service” i kontraktu „Druga Młodość” pozwoli cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem
i spokojem ducha przez 8 lat.

na szybkie podłączanie nowych urządzeń oraz sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji, np. kotłem a instalacją solarną.
Ariston Net – zdalne sterowanie
i zdalna diagnostyka
W 2016 roku Ariston wprowadza do
oferty nową usługę. System Ariston
Net to możliwość zdalnej obsługi
i programowania kotła za pomocą aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym. Intuicyjna obsługa aplikacji pozwala na łatwe sterowanie
całym systemem grzewczym oraz szybką modyfikację ustawionych programów grzewczych. Dodatkowo, kocioł może podlegać zdalnej diagnostyce i regulacji przez Autoryzowany Serwis Ariston, co usprawnia
i przyspiesza obsługę techniczną urządzenia.
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