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dułowej (2-wentylatorowej). Przykładowo NIMBUS S 
70 o mocy maksymalnej 11 kW jest wykonany w tech-
nologii 1-wentylatorowej. Ten model pompy dosko-
nale sprawdza się w nowo budowanych domach do 
powierzchni 180 m², więc może być z powodzeniem 
montowany w najpopularniejszych projektach do-
mów. Dodatkowo NIMBUS S 70 występuje w wersji 
na 230 i 400 V. Wszystkie pompy Nimbus S spełnia-
ją wymagania klasy energetycznej A+++ (ERP 2019).
Gama pomp NIMBUS S ma inwerterową sprężarkę 
twin-rotary zapewniającą długą, ekonomiczną i ci-

chą pracę. Wszystkie wersje są fabrycznie wyposa-
żone w funkcję chłodzenia latem. 

Sterowanie
Naturalnie, jak wszystkie supernowoczesne urzą-
dzenia grzewcze Ariston, także NIMBUS S przysto-
sowana jest do pracy w systemie grzewczym dzięki 
protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®. Dzięki 
rozszerzonemu oprogramowaniu systemowego ste-
rownika Sensys Net (sterownik jest standardowym 
wyposażeniem każdego urządzenia) niezwykle łatwa 
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Szeroka gama mocy i modeli
Bardzo ważny jest dobór urządzenia optymalnie do-
pasowanego do zapotrzebowania na energię budyn-
ku – gwarantuje to prawidłową i ekonomiczną pra-
cę oraz długą żywotność urządzenia. Pompy Nimbus 
S występują w szerokiej gamie mocy od 6 do 17 kW 
(A7W35) i charakteryzują się wysokim współczynni-
kiem COP > 5 (A7W35) dla całej gamy. 
W ofercie Ariston NIMBUS SPLIT dostępne są nastę-
pujące warianty:
- NIMBUS PLUS S NET – ogrzewanie, chłodzenie;
- NIMBUS FLEX S NET – ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u. 
– z wolnostojącym zasobnikiem 180 l;
- NIMBUS COMPACT S NET – ogrzewanie, chłodzenie, 
c.w.u. – moduł hydrauliczny i zasobnik 180 l umiesz-
czone w jednej obudowie.

Kompaktowa konstrukcja
NIMBUS SPLIT to pompy ciepła zbudowane w sys-

temie rozdzielnym. Oznacza to, że połączenie po-
między jednostką zewnętrzną a hydraulicznym mo-
dułem wewnętrznym zrealizowane jest za pomocą 
czynnika chłodniczego (freonu). Rozwiązanie takie 
całkowicie zabezpiecza układ pompy przed zamar-
znięciem i jest najbardziej efektywne w tej gamie 
urządzeń, zapewniając najwyższe wartości współ-
czynnika efektywności COP w całym zakresie tem-
peratury zewnętrznej. Wszystkie komponenty oraz 
oprogramowanie dobrane jest tak, aby uzyskać naj-
wyższe parametry na rynku.
Powietrzne pompy ciepła NIMBUS S sprzedawane 
są jako kompletne rozwiązania grzewcze. Są dedy-
kowane głównie dobrze ocieplonym budynkom z in-
stalacją niskotemperaturową. Można je łączyć z in-
stalacją PV.
W NIMBUS SPLIT zwiększono wymiary i dzięki temu 
udało się uzyskać moc, która jest uzyskiwana w więk-
szości pomp tego typu dopiero przy konstrukcji mo-

Wraz ze wzrostem cen konwencjonalnej energii poszukujemy coraz tańszych  
i wydajniejszych metod pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych. Pompy ciepła 
to bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa produktów w branży HVAC. 
Pompy ciepła NIMBUS S firmy Ariston dzięki zaawansowanej technologii 
wykorzystują naturalną i darmową energię czerpaną z powietrza.

Ariston – pompy ciepła 
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jest pełna kontrola pracy urządzenia oraz programo-
wanie czasowe dla stref grzewczych i produkcji cie-
płej wody użytkowej zarówno na sterowniku, jak i za 
pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Ariston Net.
W standardzie każdą pompę wyposażono w modem 
wi-fi do zdalnej komunikacji za pomocą smartfona 
lub z poziomu komputera. Zdalny dostęp do moni-
torowania pracy urządzenia jest bardzo rozbudo-
wany, pozwala na podgląd wszystkich parametrów  
w czasie rzeczywistym, rejestrowanie zmian wszyst-
kich parametrów oraz wysyłanie do użytkownika  
i serwisu informacji o problemach. Co ważne – do-
stęp ten jest darmowy zarówno dla użytkownika, 
jak i serwisu.

Gwarancja oszczędności – energia z powietrza
NIMBUS SPLIT pozwala na użycie darmowej ener-
gii z powietrza, z którego pochodzi aż do 80% ener-
gii użytej do ogrzewania budynku i podgrzewania 
ciepłej wody. Dodatkowe oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej uzyskano dzięki zastosowaniu 

elektronicznie modulowanych pomp obiegowych. 
Wieloletnie doświadczenie Ariston pozwoliło na 
stworzenie pompy ciepła o doskonałych parame-
trach pracy. Pompy ciepła Nimbus S są certyfiko-
wane do pracy w temperaturze zewnętrznej do 
-20ºC, ale nawet w przypadku spadku poniżej tej 
temperatury pompa kontynuuje pracę. Dodatko-
wym zabezpieczeniem zapewniającym pokrycie 
zapotrzebowania na moc są grzałki elektryczne  
o mocy 6 kW. Efektywność urządzenia została z suk-
cesem potwierdzona przez Ariston w rzeczywistych 
polskich warunkach w procesie testów na realnych 
instalacjach centralnego ogrzewania w różnych re-
jonach naszego kraju.

Pompy ciepła Nimbus S powstają  
w całości w fabrykach firmy Ariston 
Thermo i są objęte 8-letnią gwarancją.
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promocja dla instalatorów
za 2 pompy Nimbus Split

kocioł Clas ONE 
o wartości katalogowej 7999 zł netto

DOSTARCZAMY  
KOMFORT 

CIEPLNY 
DLA KAŻDEGO 
W DOWOLNYM 
MIEJSCU NA ZIEMI

Dowiedz się więcej na:
aristoncomfortchallenge.com

3300918 - NIMBUS FLEX 40 S 

3300919 - NIMBUS FLEX 50 S 

3300920 - NIMBUS FLEX 70 S 

3300921 - NIMBUS FLEX 70 S T 

3300922 - NIMBUS FLEX 90 S T 

3300923 - NIMBUS FLEX 110 S T 

3300924 - NIMBUS FLEX 90 S T - 300

3300925 - NIMBUS FLEX 110 S T - 300

3300926 - NIMBUS COMPACT 40 S

3300927 - NIMBUS COMPACT 50 S

3300928 - NIMBUS COMPACT 70 S

3300929 - NIMBUS COMPACT 70 S T

3300930 - NIMBUS PLUS 40 S

3300931 - NIMBUS PLUS 50 S

3300932 - NIMBUS PLUS 70 S

3300933 - NIMBUS PLUS 70 S T

3300934 - NIMBUS PLUS 90 S T

3300935 - NIMBUS PLUS 110 S T

Czas trwania promocji: 07.03 - 30.06 2019

organizator: MPL Verbum SA ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Regulamin promocji dostępny na www.myariston.pl lub w siedzibie firmy

Zobacz jakie to proste!

Rejestrujesz od 07 marca do 30 czerwca 2019 r. na 
myariston.pl kody z naklejek pomp ciepła i otrzymujesz za 
każdy z nich, aż 1 900 punktów w Programie.

Punkty zamieniasz na przelewy lub inne nagrody np. Clas 
ONE za 3800 punktów.

W promocji biorą udział pompy zakupione oraz 
zarejestrowane na  myariston.pl w czasie trwania promocji.

Infolinia MY ARISTON:  61 8250 785 (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.myariston.pl

URZĄDZENIA NIMBUS SPLIT OBJĘTE PROMOCJĄ

za 2 pompy do co i cwu Nimbus Split: 3800 pkt  
3800 pkt ➡ kocioł Clas ONE

za 1 pompę Nimbus Split: 1900 pkt 
1900 pkt ➡ 950 zł przelewu na kartę 

Clas ONE

za 2 pompy

Nimbus
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