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  Szeroka oferta powietrznych pomp ciepła 
Ariston do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej pozwala na wybór wśród 7 typoszere-
gów, a w nich kilkunastu modeli. Generalnie 
pompy ciepła NUOS możemy podzielić na:
- wiszące typu monoblok: NUOS PRIMO, 
NUOS EVO 80-110
- wiszące typu split: NUOS EVO SPLIT 80-110; 
NUOS EVO SPLIT 200
- stojące typu monoblok: NUOS PRIMO FS 
200-240 SYS; NUOS 200-250-250 SOL

- stojące typu SPLIT: NUOS EVO SPLIT FS 300
Pompy ciepła NUOS wykorzystują powietrze 
jako dolne źródło ciepła i pracują w szero-
kim w zakresie temperatury tego powietrza: 
od -5oC do 42oC, tak więc praktycznie przez 
cały rok podgrzewacze te gwarantują pracę 
z wysoką sprawnością. Gdy niemożliwa jest 
praca w trybie pompy ciepła np. ze wzglę-
du na temperaturę powietrza poniżej -5oC, 
komfort ciepłej wody zapewnia wbudowana 
grzałka (model FS), wykonana w technolo-

ARISTON 
Najwyższa jakość  
pomp ciepła NUOS

  Agata Miczyńska, Marcin Mazur Oferta specjalna – wypróbuj NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 
powietrznych pomp ciepła NUOS
Ariston jest pewny najwyższej jakości powietrznych pomp ciepła NUOS.  
Zaprasza firmy instalacyjne do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. Wypróbuj 
najwyższą jakość! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 
Jakości przez tamtejszy rynek. 

Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS, 
nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu.

Trophée de la Maison dla pompy ciepła 
NUOS FS 250 SOL
 
Laur konsumentów francuskich  2014 - 
potwierdza najwyższą jakość urządze-
nia.

Prestiżowa nagroda przyznana przez Cen-
trum Jakości Francuskich* Konsumentów.
85% z nich powiedziało, że natychmiast 
zaczęliby korzystać z tego produktu, ze 
względu na jego zalety, jakimi są oszczęd-
ność i komfort użytkowania.

Zapraszam do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. 
Wypróbuj najwyższą jakość ! Pompę wyprodukowaną w naszej fabryce we Francji i docenioną Laurem 
Jakości przez tamtejszy rynek. 
Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub  dowolną pompę ciepła powietrze-woda z gamy NUOS:

• Nabywając ją na warunkach specjalnych – 50% rabatu

• Skontaktuj się z naszym handlowcem z Twojego regionu,  
który wskaże Ci dystrybutora u którego będziesz mógł zrealizować transakcję.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty,

Agata Miczyńska
Marketing Manager
Ariston Thermo Polska

KUPON RABATOWY  
do jednokrotnego wykorzystania  
na zakup dowolnej pompy ciepła NUOS z rabatem 50% 
od ceny katalogowej

 
Złóż zamówienie zostawiając kupon  
w punkcie sprzedaży  
wskazanym przez Managera Obszaru Ariston.

10
0

0
R

Z
12

8
G

4
X

G
0

9
8

G
0

✁

Kraków , 9 września 2014

najkrótszy czas 
podgrzewania wody

* Francja to największy, a co za tym idzie najbardziej 
wymagający rynek pomp ciepła w Europie

Kupon rabatowy ważny do 31.10.2014 r.

aktywna 
anoda

bezawaryjna 
sucha grzałka

MADE IN
FRANCE

Mirosław Kania

ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-
-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZ

Pijarska 18/7

33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675
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MADE INFRANCE
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-KAN-C.O.-GAZ KANIA ŁUKASZPijarska 18/7
33-300 Nowy Sącz

Pan  
Mirosław Kania

Nr NIP firmy: 7341004675

Jeśli chcesz otrzymać specjalny kupon rabatowy,  
skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 

Ariston (kliknij tutaj)

Jan Nowak
ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH I HANDEL WOD-KAN-

C.O.-GAZ NOWAK JANWarszawska 7
31-500 Gdańsk

http://www.instalreporter.pl
http://www.support.aristonheating.pl/services/immagini/Ariston_Dzial_Handlowy_201405.pdf
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gii „suchej”, co z jednej strony wydłuża jej ży-
wotność, z drugiej ułatwia wymianę – bez ko-
nieczności opróżniania zbiornika. 
W urządzeniach tych zyskujemy zalety w po-
staci możliwości wykorzystania powietrza wy-
lotowego do schładzania czy też osuszania 
pomieszczeń. Powietrze może być zasysane  
z zewnątrz lub z pomieszczenia. Modulowany 
wentylator dopasowuje prędkość obrotową 
do warunków pracy – stopnia odparowania 
czynnika grzewczego, gwarantując utrzyma-
nie wysokiej sprawności. 

Najnowszymi podgrzewaczami z pompą ciepła 
w rodzinie Ariston są 2 modele: NUOS PRIMO 
(wisząca) i NUOS PRIMO FS 200-240 (SYS) 
(wersja stojąca), dostępne w bardzo korzyst-

nym wariancie cenowym. Wersja SYS z wę-
żownicą daje możliwość podłączenia dodat-
kowego źródła ciepła (kominek z płaszczem 
wodnym, kocioł stałopalny). Pompy charak-
teryzują się bardzo korzystnym stosunkiem 
ceny do jakości. Współczynnik efektywności 
COP wynosi odpowiednio 3,1 (wersja stoją-
ca) i 3,0 (wersja wisząca). Nowe pompy cie-
pła mają możliwość programowania dzien-
nego, wyposażono je także w funkcje: green; 
boost; antylegionella.  

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com/pl
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Nazwa handlowa NUOS PRIMO NUOS PRIMO FS 
200-240 (SYS) NUOS FS 250 SOL

Rodzaj monoblok z zasobnikiem
Moc grzewcza 20/55ºC 0,75 kW  1,55 kW  2,775 kW  
Pobierana moc elektryczna 20/55ºC 0,25 kW  0,5 kW  0,75 kW  
COP 20/55ºC 3 3,1 3,7
Zasobnik c.w.u. 80 lub 100 l 200 lub 242 l 250 l
Min. temperatura powietrza zasysanego 10oC -5oC -5oC
Temperatura maksymalna c.w.u. 65°C  75°C  75°C  
Zakres regulacji temperatury c.w.u. od 40 do 65°C  od 40 do 75°C  od 40 do 75°C  
Typ sprężarki scroll scroll scroll
Napięcie zasilania 230 V 230 V 230 V
Czynnik roboczy  R134A R134A R134A
Strumień powietrza 170 m³/h  400 m³/h  500 m³/h  
Poziom hałasu 38 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 
Wymiary mm mm mm 
Ciężar 45/49 kg 87/107 kg 110 kg 
Gwarancja 5 lat na zbiornik
Cena producenta 3299/3599 zł netto 6590/7949 zł netto 9674 zł netto

Artykuł o pompach 
NUOS

Pobierz

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/instalacje-c-o/nuos-primo-fs-dla-kazdego-i-nuos-fs-klasa-premium/
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