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Plynové kondenzační kotle ARISTON
É
V
NO
HS Premium, Clas Premium Evo System

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE HS PREMIUM
ENERGETICKÁ ÚČINNOST

KVALITA

• S kondenzačním kotlem HS Premium ušetříte až 35 % na účtu
za plyn - ve srovnání s 10 let starým tradičním kotlem.

• Díky novému vnitřnímu uspořádání a použitým odolným
komponentům je kotel HS Premium 100% robustní, a zaručuje
tak dlouhou životnost.
• Kotel HS Premium byl testován při plné zátěži 1100 hodin pro
dosažení vysoké spolehlivosti a úrovně kvality.
• Všechny kotle Ariston podstupují 155 kontrolních testů pro
zajištění maximální kvality výrobního procesu.
• Zpětné filtry na okruhu vytápění zajišťují ochranu kotle před
usazením vodních nečistot, stejně jako vzduchové filtry chrání
proti vzdušným nečistotám.
• Systémy proti zadření chrání proti usazování ledu a kamene,
nejen kotel ale celý systém.

DESIGN A TECHNOLOGIE
• HS Premium má atraktivní vzhled, navržený v Itállii v souladu
s unikátní tradicí designu výrobků Ariston.
• Nový LCD Displej je navržen pro maximálně jenoduché užívání
výrobku. Umožňuje plně ovládat kotel a sledovat jeho provozní
parametry.
• Interní design kotle byl nově přepracován pro snadnou montáž
a údržbu, což napomáhá ke snižování servisních výdajů.

KOMFORT
• Výkonný sekundární výměník zajišťuje okamžitou dostupnost
teplé vody.
• S dopňkovým on-off týdenním termostatem lze jednoduše nastavit
požadovanou interiérovou teplotu
dle vašich potřeb.
• Vzhledem ke zvětšené expanzní
nádobě
a
optimalizované
geomotrii primárního topného
výměníku je kotel vhodný pro
vytápění větších prostor.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA KOTLE
S VYLEPŠENOU BEZPEČNOSTÍ
PROTI ZATEČENÍ
NOVÝ OPTIMALIZOVANÝ
HLINÍKOVÝ PRIMÁRNÍ VÝMĚNÍK
KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ BLOK
NEREZOVÝ SEKUNDÁRNÍ VÝMĚNÍK

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE CLAS PREMIUM EVO SYSTEM
FUNKCE AUTO

TICHÝ CHOD

Díky této funkci se kotel sám přizpůsobí venkovní teplotě a teplotě
prostředí (pokud je nainstalované venkovní čidlo) tak, aby udržel
nastavenou teplotu prostředí. Díky jednoduchému řešení je dosažen teplotní komfort a úspora energie. Je snížen počet zapalovacích cyklů, čímž dochází k značnému snížení spotřeby energie.

Použité materiály zajišťují tichý chod. Navíc je díky modulačnímu
rozsahu 1:10 a modulačnímu čerpadlu snížen počet zapalovacích
cyklů, které jsou hlavním zdrojem hluku.

FUNKCE KOMFORT
Díky této funkci můžete okamžitě, bez čekání, spotřebovávat vodu
o požadované teplotě.

primární nerezový výměník
premixový hořák s nízkým NOx emisemi, modulační rozsah 1:4
inovovaný tlumič pro vyšší akustický komfort
plně modulační čerpadlo
podsvícený LCD displej, zobrazování údajů pomocí piktogramů a čísel
kompaktní hydraulický blok
nerezový deskový výměník TV (ne u verze SYSTEM)

SESTAVA S KONDENZAČNÍM KOTLEM EVO GREEN
Sestava se skládá z:
• kondenzační kotel CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24
• nepřímotopný ohřívaný zásobník vody BCH 120
• nožičky pro BCH 120
• SENSYS
• venkovní sonda

+

+

+

REGULACE SENSYS
Regulátor SENSYS - srdce celého systému.
Dokonale ovládá nejen plnyový kotel, ale všechny součásti systému
jako jsou např. solární ohřev nebo zónové moduly.
Základní funkce:
Programování vytápění i ohřevu vody. Modulační ovládání. Funkce
AUTO. Možnost přizpůsobení informací na displeji dle potřeb
uživatele. Zobrazení mnoha údajů včetně „Energetického reportu“.
Zabezpečuje maximální tepelnou pohodu a maximální komfort.
Rabatní skupina: L3EJ

Kondenzační plynové kotle Ariston

Cena v Kč

ARI3300761

Kotel HS PREMIUM 24 EU kondenzační s průtokovým ohřevem teplé vody

33 660,00

ARI3300702

Kotel CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, kondenzační plynový nástěnný, pro vytápění a ohřev
vody v zásobníku

36 720,00

ARI3300702 SENSYS

Kotel CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, plynový nástěnný, pro vytápění a ohřev vody v
zásobníku + regulace Sensys

39 050,00

ARISESTAVA EVO GREEN

Kotel CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, plynový nástěnný,pro vytápění a ohřev vody
v zásobníku+regulace+zásobník+stojan+čidlo

49 790,00

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.
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