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ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ARISTON:
Η ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ.

ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα προϊόντα της σειράς Genus ONE Hybrid είναι υβριδικά συστήματα που περιλαμβάνουν τον  
λέβητα συμπύκνωσης τελευταίας γενιάς της σειράς ONE και την αντλία θερμότητας Nimbus M NET. 
Ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες είτε για  ανακαινίσεις είτε για νέες κατασκευές (μοντέλα �ex).

Eξοπλισμένα με την καλύτερη τεχνολογία, έχουν πρόβλεψη για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης και είναι όλα συνδεδεμένα σε σειρά με το Ariston NET.

/ GENUS ONE HYBRID
FLEX NET

/ GENUS ONE HYBRID
FLEX IN NET*

/ GENUS ONE
HYBRID NET

* Διαθέσιμο από Σεπτέμβριο 2018. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα ariston.com/gr
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΟΥ.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Τα προϊόντα της σειράς Nimbus M Hybrid είναι αντλίες θερμότητας που προορίζονται 
για να πραγματοποιήσουν ένα υβριδικό σύστημα με λέβητες της σειράς ONE ή με 

κάποιον άλλο λέβητα (έκδοση universal). Ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες είτε 
για  ανακαινίσεις είτε για νέες κατασκευές (μοντέλα flex) με τη μέγιστη ευελιξία στην 

επιλογή λέβητα.

Eξοπλισμένα με την καλύτερη τεχνολογία, έχουν πρόβλεψη για θέρμανση, ψύξη και 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και είναι όλα συνδεδεμένα σε σειρά με το Ariston NET.

/ NIMBUS M HYBRID NET / NIMBUS M HYBRID FLEX NET / NIMBUS M HYBRID
UNIVERSAL NET
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Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ARISTON 
ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ
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Η καινοτομία του υβριδικού συστήματος είναι ο τέλειος συνδυασμός της καλύτερης 
τεχνολογίας συμπύκνωσης που προτείνει η Ariston, τη σειρά ONE, με την τελειότητα 
της αντλίας θερμότητας Ariston Nimbus M NET.
Εξαιρετική απόδοση όλο τον χρόνο, χάρη στην έξυπνη διαχείριση του smart hybrid 
manager, που επιλέγει κάθε στιγμή να χρησιμοποιήσει την πιο βολική πηγή. Η σειρά 
των υβριδικών συστημάτων Ariston είναι πιο πλήρης από ποτέ: λύσεις θέρμανσης, 
ψύξης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα μοναδικό προϊόν, προσαρμοσμένες είτε για 
ανακαινίσεις, είτε για νέες κατασκευές.

Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Χάρη στην αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας Nimbus M NET, κλάσης A+++ ready 
ErP 2019, και στην καινοτομία των λεβήτων τελευταίας γενιάς σειράς ONE, οι επιδόσεις 
είναι εγγυημένες για όλο τον χρόνο, τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη.
Χάρη στην απόδοσή τους, τα υβριδικά συστήματα είναι ιδανικά και για ανακαινίσεις 
αλλά και για νέες κατασκευές.

ΑΝΕΣΗ
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

A+++
READY

ERP2019
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Τα υβριδικά συστήματα Ariston ενσωματώνονται τέλεια στην κατοικία και στην 
προϋπάρχουσα εγκατάσταση. Είναι συμβατά με δοχείο αδρανείας, με ηλιακούς 
συλλέκτες και φωτοβολταϊκά.

Είναι φτιαγμένα επίσης για την πολυζωνική διαχείριση, για θέρμανση/ψύξη και 
ασύρματα. Και όλα αυτά τα διαχειρίζεστε με άνεστη από το smartphone σας.

Εξαιρετικές αποδόσεις χάρη στον έξυπνο υβριδικό διαχειριστή, στην ηλεκτρονική 
νοημοσύνη των υβριδικών συστημάτων Ariston, που εγγυώνται ένα τέλειο ομαδικό 
παιχνίδι μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Εσωτερική θερμοκρασία

[kW]

[°C]

Ισ
χύ

ς

Εύρος λειτουργίας
λέβητα

Εύρος λειτουργίας  
αντλίας

Ισχύς που παρέχεται
από την αντλία 

                                                                θερμότητας 
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Όλα τα υβριδικά συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη διεπαφή του συστήματος 
SENSYS NET, την καινοτόμα μονάδα Ariston που είναι σε θέση να διαχειρίζεται και 
να προγραμματίζει ολόκληρη την εγκατάσταση. Πέρα από αυτό, το Sensys NET 
περιλαμβάνει επίσης τη συνδεσιμότητα και τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε την 
εγκατάσταση απευθείας από το smartphone σας. Ενεργοποιώντας την υπηρεσία της 
απομακρυσμένης διάγνωσης* υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης ακόμα και 
από μακριά, για τη μέγιστη ηρεμία του πελάτη.

Μέσα στο 2018, θα είναι διαθέσιμη και η λειτουργία Internet Weather, που θα επιτρέπει 
να λαμβάνεται η εξωτερική θερμοκρασία από το διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας την 
ασύρματη διαχείριση της θερμορύθμισης και με τη μέγιστη ακρίβεια ένδειξης.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ

ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

*Η υπηρεσία απομακρυσμένης διάγνωσης υπόκειται στις συμβατικές προϋποθέσεις μεταξύ  του φορέα Τηλεποικοινωνιών και του τελικού χρήστη.
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ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΜΕ ΤΟ ARISTON NET

ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ανακάλυψε περισσότερα στο ariston.com/gr

Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση

Η ΑΝΕΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ...SMARTPHONE
Η διαχείριση της άνεσης του σπιτιού δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο απλή.
Από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του smartphone. 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ
Ο εύκολος εβδομαδιαίος προγραμματισμός του ωραρίου λειτουργίας, απευθείας από την 
εφαρμογή Ariston NET, είναι η ιδανική επιλογή για να μειώσετε τους λογαριασμούς σας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ALWAYS ON
Χάρη στο καινοτόμο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, η εφαρμογή προειδοποιεί τον 
πελάτη σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας. Υπογράφοντας μία σύμβαση συντήρησης, το 
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης θα μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση βλάβης ακόμα 
και από μακριά. Η ηρεμία του πελάτη είναι στο επίκεντρο του Ariston NET.



10 /

1016 mm
374 mm

756 mm

1

2
5

6

3

Πλεονεκτήματα του ελέγχου inverter

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Ariston σου προσφέρει την πιο προηγμένη τεχνολογία σε 
απόσταση...smartphone.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ NET:
Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ARISTON
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Χρόνος

Σεταρισμένη 
Θερμοκρασία

Inverter                                                Χωρίς Τεχνολογία  
                                                              Inverter 

4

1 / ΕΛΕΓΧΟΣ INVERTER
Εγγυάται μία βέλτιστη ρύθμιση της 
συχνότητας και της ισχύος των μερικών 
φορτίων, ελαχιστοποιώντας τους κύκλους  
απενεργοποίησης/ενεργοποίησης του 
συστήματος.

2 / ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός για να 
ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και οι δονήσεις 
και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση και η 
αξιοπιστία. 

3 / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC 
inverter για τη μέγιστη απόδοση στα 
μερικά φορτία και σε σκληρό κλίμα, με 
διαρκώς υψηλή ισχύ.

4 / ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ
Το ψυκτικό αέριο περιλαμβάνεται στη 
μοναδική εξωτερική μονάδα, ενώ οι 
σύνδεσμοι με την υβριδική μονάδα είναι 
εξ’ολοκλήρου υδραυλικοί.

5 / ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Εργοστασιακός κυκλοφορητής υψηλής 
απόδοσης, ενεργειακής κλάσης A.
Κατάλληλος και για θέρμανση και για ψύξη.

6 / ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ
Υψηλές επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας 
και μέγιστη αντιπαγωτική προστασία. 
Εξοπλισμένος με ευθεία πτερύγια  και 
επεξεργασία blue fin® για μέγιστη απόδοση 
σε όλες τις συνθήκες.
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* Έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας 

11 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης  εκπαιδεύονται πάνω στις αντλίες 
θερμότητας Ariston.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα γνήσια Ανταλλακτικά ARISTON κατασκευάζονται και
ελέγχονται προκειμένου να διατηρούν την καλύτερη ποιότητα
και αξιοπιστία του προϊόντος Ariston που διαθέτετε

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μπορείτε να είστε ήσυχοι χάρη στην υπηρεσία απομακρυσμένης διάγνωσης 
και υποστήριξης

* Στα πλαίσια υπογραφής συμβολαίου συντήρησης
** Το κόστος κλήσης εξαρτάται από τις συμβατικές προϋποθέσεις  με τον κάθε διαχειριστή, χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 801 11 690 690**
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ariston.com/gr
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Εμπορικός Αντιπρόσωπος Ariston Thermo SpA
ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ

ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 4Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 9512922

www.ariston.com/gr
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