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Numer jeden…
Kotły tej serii naprawdę można określić mianem
„numer 1” wśród oferty firmy, spełniają bowiem
najwyższe wymagania stawiane dziś urządzeniom
grzewczym i są najbardziej innowacyjnymi kotłami
kondensacyjnymi jakie kiedykolwiek Ariston zaproponował w segmencie techniki domowej.
W serii ONE – obok modelu Clas One – są też dwa
modele najwyższej klasy: Alteas One Net i Genus
One. Nowoczesne akcesoria dedykowane do serii
One umożliwiają inteligentne i efektywne zarządzanie ogrzewaniem domu, uwzględniając przy tym styl
życia i potrzeby mieszkańców. Maksymalna jakość
i sprawność, inteligentne sterowanie i wysoki komfort to mocne strony całej serii.
Kotły serii ONE występują w wersji jedno- lub dwufunkcyjnej, w mocach 24, 30 lub 35 kW w zależności
od modelu. Najwyższy model Alteas One Net osiąga klasę energetyczna A+*.

Inteligentne sterowanie kotłem,
czyli o funkcjach

Seria ONE to nowa generacja kotłów kondensacyjnych ARISTON pracujących z najwyższą
sprawnością. Kotły ONE zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć technologicznych. Do ich produkcji zastosowano najwyższej jakości materiały,
uzyskując maksymalny komfort użytkowania, bezawaryjność i trwałość

Wszystkie kotły serii ONE wyposażono w innowacyjny zestaw inteligentnych funkcji sterujących ich pracą
tak, by zapewnić użytkownikom maksymalny komforty cieplny przy możliwie najniższych kosztach.
Jedną z tych funkcji jest automatyczna optymalizacja pracy kotła, eliminująca konieczność częstego
załączania i wyłączenia palnika, minimalizująca naprężenie elementów, a tym samym wydłużająca żywotność urządzenia, co w konsekwencji przekłada
się na oszczędności na rachunkach.
Stabilność temperatury wody użytkowej dostarczanej praktycznie natychmiast oraz minimalne zużycie
energii w funkcji Comfort, a także możliwość programowania czasowego (dziennego lub godzinowego)
w ramach zintegrowanego w kotle Programatora
stanowią część innowacyjnego zestawu opcji regulacyjnych, które charakteryzują kotły serii ONE.
* Klasa A+ po podłączeniu urządzeń
termoregulacji dostarczonych z kotłem.
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Funkcja Care z kolei dba o utrzymanie kotła w świetnym stanie i np. informuje użytkownika – poprzez
odpowiedni komunikat pokazujący się na elektronicznym wyświetlaczu – o konieczności przeprowadzenia regularnego przeglądu lub w wypadku
nieoczekiwanej awarii poinstruuje, jakie czynności należy podjąć.

Kotły, termostaty i… zdalna
komunikacja

Dowiedz się więcej o nowych
kotłach kondensacyjnych
ARISTON

CLAS ONE
i zwiększenie sprawności systemu i zoptymalizowanie komfortu cieplnego pomieszczeń.
Genus One to synteza wydajności, łatwości obsługi i nowoczesnej technologii. Wyświetlacz Hi-Tech
i termostat Cube S NET (jako opcja) zapewniają także nowe standardy inteligentnego komfortu.
Clas One z kolei to idealna kombinacja komfortu

Serce kotłów ONE stanowi wymiennik ze stali nierdzewnej XtratechTM, gwarantujący niezawodne działanie przez cały okres użytkowania. W porównaniu z poprzednim wymiennikiem, przekroje kanałów wzrosły nawet o 142%, zoptymalizowano tym samym obieg
wody i przepływ spalin. Zmniejszone zostało więc do minimum ryzyko zatkania i zagwarantowana wysoka wydajność pracy wymiennika nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach. XtratechTM jest w istocie ekskluzywnym komponentem Ariston, w 100% produkowanym we Włoszech. Materiały wysokiej trwałości, przetestowane podzespoły oraz
jakość nowych wymienników kondensacyjnym zastosowanych w serii ONE zadecydowały, że marka Ariston objęła wymienniki 10-letnią gwarancją. Gwarancja 10 lat na wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania z programu „8 lat bez ryzyka”.
Więcej o programie „8 lat bez ryzyka”

GENUS ONE
i oszczędności – model dedykowany klientom ceniącym jakość za rozsądną cenę. Kocioł ten także może
być zarządzany przez Internet, jest bowiem kompatybilny z termostatem Cube S NET oferowanym jako opcja.
NET, czyli po prostu zdalnie
Wszystkie koty serii One mogą być w pełni kontrolowane zdalnie przez Internet. Dzięki bezpłatnej aplikacji Ariston NET, użytkownicy mogą zarządzać parametrami urządzenia w dowolnej chwili, z dowolnego
miejsca. Wszystko to z pewnością oznacza komfort,
ale przede wszystkim zapewnia konkretne oszczędności na rachunkach za gaz, dzięki unikaniu niepotrzebnego włączania i wyłączania kotła oraz dzięki pełnej
kontroli nad zużyciem energii. Pełna zdalna kontro-

ALTEAS ONE
la oznacza też, że
aplikacja ostrzeże
użytkownika o nieoczekiwanym, niewłaściwym działaniu
systemu.
Ariston oferuje użytkownikom wsparcie techniczne w postaci Centrum Serwisowego, które w razie
konieczności zdalnie sprawdzi
kod usterki i o ile to możliwe
zdalnie zresetuje kocioł. Warunek
tej usługi to podpisanie odpowiedniego kontraktu serwisowego.

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl

rekl ama

Alteas One Net jest niewątpliwie tym produktem serii ONE, który najlepiej reprezentuje idealną kompozycję doskonałych osiągów i innowacyjnego wzornictwa. Model wyróżnia się nowoczesnym i eleganckim
wyglądem. Przednia obudowa pokryta jest specjalnym szkłem UltraSafe, hartowanym i odpornym na
zarysowania, co sprawia, że Alteas One Net to więcej niż kocioł, to także… ekskluzywny element wyposażenia wnętrza.
Termostat Cube i dołączona sonda zewnętrzna zapewniają efektywniejszą termoregulację, a więc

