
KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁNOK

ONE-SOROZAT
ÉLVONALBELI TECHNOLÓGIA, 

ÉLVONALBELI KÉNYELEM





A SZÜNETMENTES 
KÉNYELEM

Elkötelezettségünkkel, szenvedélyünkkel és a részletek iránti 
figyelmünkkel több mint 80 éve vagyunk jelen az olyan családok 
otthonában, akik az Aristont választották.  
 
Ez folytonosan ösztönöz bennünket, hogy állandóan fejlesszünk, és olyan 
jövő felé haladjunk, amelynek a fenntartható és intelligens kényelem 
meghatározó eleme. 
 
Mert mi hiszünk abban, hogy örök minőségünk, fejlett teljesítményünk 
és olaszos stílusunk valóban javítja ügyfeleink mindennapi életminőségét.

/ NAPJAINKBAN
 Az Ariston egy világszerte – több mint 150 országban – elérhető, 
 piacvezető márka a hőkomfort terén.

/ 1960-as – 1980-as évek
 Megalakul az Ariston márka, és megkezdi az elektromos vízmelegítők
 gyártását. A ’80-as évek során az Ariston megszilárdítja piacvezető
 helyét a vízmelegítők terén, s megkezdi a kazánok gyártását.

/ 1930-as évek
 Aristide Merloni megalapítja az „Industrie Merloni” vállalatot
 az olaszországi Marche tartományban, és mérlegek gyártásába kezd.



ALTEAS ONE

CLAS ONE GENUS ONE

ONE sorozat: 

A TELJES HŐVEZÉRLÉST 
SZOLGÁLÓ KONDENZÁCIÓS 
RENDSZEREK KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓJA 



TARTÓS 
FŰTÉS

SMART 
KAPCSOLAT

ABSZOLÚT 
HATÁSFOK

TELJES 
KÉNYELEM

PER4MANCE SYSTEM
NÉGY TECHNOLÓGIA A KIMAGASLÓ 

TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN

PER4MANCE SYSTEM
NÉGY TECHNOLÓGIA A KIMAGASLÓ 

TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN



TÜV-TANÚSÍTVÁNNYAL SZAVATOLT TELJESÍTMÉNY

A Németországban működő, 1866-ban alapított TÜV Rheinland Energy GmbH
a világ egyik vezető műszaki szolgáltató szervezete.

Nagyobb csövek a jobb vízáramlás, s így a fűtési 
teljesítmény növelése érdekében – sokévi távlatban 
ugyanúgy, mint az első napon.

JELENLEGI
HŐCSERÉLŐ 

TARTÓS FŰTÉS

XTRATECH HŐCSERÉLŐ: 
HOSSZAN TARTÓ,
REMEK TELJESÍTMÉNY 
ÉVRŐL ÉVRE

Az új, szabadalmaztatott XtraTech hőcserélő a ONE kondenzációs 
fűtőtechnológia szíve, melynek célja, hogy megbízható teljesítményt 
biztosítson hosszú ideig.

XtRAtECH 
HŐCSERÉLŐ





ABSZOLÚT HATÁSFOK

A+ ENERGIAOSZTÁLY 
A KIMAGASLÓ 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGET 
SZOLGÁLÓ GYÚJTÁSVEZÉRLŐ 
RENDSZERREL

A ONE kondenzációs technológia és hőszabályozó tartozékai fokozzák a 
hatékonyságot és teljesítményt, hogy a készülék elérje az A+ energiaosztályt.
Az automatikus égésvezérlésű és a gázminőséghez alkalmazkodó innovatív 
gyújtásvezérlő rendszer képes automatikusan érzékelni a gáz sajátosságait, s 
ezáltal állandó fűtési teljesítményt, pontos vezérlést és biztonságos működést 
biztosít bármely körülmények közt.



ABSZOLÚT HATÁSFOK

HASZNÁLJA KI A FŰTŐFUNK-
CIÓK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
FOLYAMATOS ÉS TELJESKÖRŰ 
ELLENŐRZÉST NAP MINT NAP

Egyedülálló, innovatív, intelligens funkciók a gyors és stabil fűtőhőmérsék-
let beállításához és az egyszerű testreszabáshoz, amely révén a készülék 
minden igénynek megfelelhet.

AUTO FUNKCIÓ

Szabadalmaztatott funkció, amellyel automatikusan beállíthatja otthona
fűtését, a három belső és külső hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően.
Az optimális fogyasztás érdekében kiiktattuk az ON-OFF ciklusokat
és a működés kiugró ingadozásait. 

KOMFORT FUNKCIÓ

Meleg víz szinte azonnal, kevesebb hidegvíz-pazarlás.

INTEGRÁLT IDŐPROGRAMOZÁS

A fűtés heti ütemezése, közvetlenül a készüléken.

„GONDOSKODÁS” FUNKCIÓ

Figyelmeztet, amikor a rendes karbantartás esedékes, és amikor a szakem-
bernek ellenőrzést kell végeznie.



SMART KAPCSOLATBAN

ARISTON NET: MINDIG 
ÖSSZEKÖTTETÉSBEN

Fedezze fel a készülékkel való összeköttetés új generációját, amely a 
rendszer egyszerű beállítását, kezelését és vezérlését szolgálja, s érjen el 
jelentős megtakarítást az évenkénti energia-felhasználásával úgy, hogy 
folytonos műszaki támogatást kap!

Az Ariston Net segítségével bármikor beállíthatja, módosíthatja és szabá-
lyozhatja a fűtést és a hűtést, valamint a melegvíz-hőmérsékletét, okostele-
fonjáról vagy számítógépéről, a világ bármely pontjáról!



A HŐSZABÁLYOZÓ
TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE

FELHASZNÁLÓI FIÓK 
REGISZTRÁCIÓ

A WI-FI BEÁLLÍTÁSA ÉS A 
TERMÉK REGISZTRÁCIÓJA

Távirányító
alkalmazás

További információkért látogasson el weboldalunkra: ariston.com

Töltse le ingyenes 
alkalmazásunkat

BÁRMERRE JÁRJON IS,
A KEZELŐSZERV MINDIG KÉZNÉL VAN

A kazán kezelése és ellenőrzése még soha nem volt ennyire egyszerű: 
bárhonnan elvégezhető, s így már fűtött otthonában, készen várja a meleg 
víz, amikor hazatér.

HASZNÁLJON CSAK ANNYI ENERGIÁT, AMENNYIRE 
SZÜKSÉGE VAN, ÉS SPÓROLJON AZ ENERGIÁVAL
Javítsa energia-felhasználása mikéntjét: figyelje meg fogyasztási szokásait, 
és készítsen menetrendet hatékonyabb energia-felhasználásához!

SZÜNETMENTES MŰSZAKI TÁMOGATÁS
Az innovatív felügyeleti rendszernek köszönhetően az alkalmazás 
tanácsot ad Önnek, ha a rendszerben valamilyen probléma merül fel. 
A távdiagnosztikai szolgáltatás aktiválásával az ügyfélszolgálat sok 
problémát távolról is képes orvosolni.

TEGYEN MEG 3 EGYSZERŰ LÉPÉST:



KÉNYELEMRE 
PROGRAMOZVA

Fedezze fel a hőszabályozó tartozékok új generációját!

CUBE

A „Cube” exkluzív vezetékes szobaérzékelő – miután az Alteas One 
készülékhez csatlakoztattuk – a kazánt összeköti az Ariston Net 
alkalmazással a mindennapos, teljes kényelem érdekében.

/ Alteas One készüléket az Ariston Net alkalmazáshoz csatlakoztatja

/ Akár 6 közvetlen fűtőzóna vezérlése vezetékes és vezeték nélküli 
 zónafelügyeleti kiegészítők révén

/ A kívánt szobahőmérséklet egyszerű beállítása

/ Modulációs technológia

/ Vezeték nélküli modell is kapható

Az új „Cube S Net” Wi-Fi termosztát gyors és könnyű hozzáférést 
biztosít az Ariston Net alkalmazáshoz, és folytonos összeköttetésben áll 
a kazánnal.

/ Összeköttetést biztosít a Genus One és a Clas One, valamint 
 az Ariston Net között

/ High-Tech olasz stílus

/ Nagy felbontású, érintőgombos kijelző

/ Modulációs technológia

/ Internetes időjárás-jelentések követése

/ Plug & Play telepítés





ÖRÖK 
MINŐSÉG



ARISTON ÖRÖK MINŐSÉG
MINDIG OTTHON

10
év  

AZ ARISTON NYÚJT GARANCIÁT
 A hőkomfort globális szakértője, amely egyedülálló 
szakértelemmel és a legmodernebb innovációval rendelkezik 
a fűtő- és vízmelegítő termékek terén. 10 év garancia 
a kazántestre az Ariston jótállási feltételei alapján.

 

 100%-ban
 AZ ARISTONTÓL

Mindegyik alkatrészt azzal a céllal fejlesztettünk ki, hogy hosszú távú 
teljesítményt és magas hatásfokot szavatoljon: ez az Ariston márkanév által 
jelzett garancia.

 

 100%-ban
 ELLENŐRZÖTT ÉS BEVIZSGÁLT

Minden egyes Ariston terméket gondosan és szigorúan tesztelünk 
minőségi, hatékonysági és biztonsági mutatók tükrében, mielőtt a készülék 
eljutna Önhöz: elkötelezetten törekszünk a kiváló eredményekre.

 

 100%-ban
 CÉLUNK A TARTÓSSÁG

A berendezések legfontosabb összetevői erős és rendkívül ellenálló 
anyagokból készültek; és szélsőséges munkakörülmények közötti 
fejlesztésen mentek át, hogy szavatolják a legmagasabb szintű 
eredményeket.



UMBERTO PALERMO DESIGN
Umberto Palermo olasz tervező egyik kortárs, 
lenyűgöző alkotása. A mérnöki és gyártói 
munkára is Olaszországban került sor.

 
KIVÁLÓ FORMATERVEZÉS
Az Alteas a 2016. évi Good Design díj – 
a nemzetközi formatervezés szakterületének 
legmagasabb elismerése – nyertesei közé 
tartozik.

FEDEZZEN FEL EGY OLASZ 
STÍLUSÚ REMEKMŰVET

Az Ariston One sorozat továbbfejlesztett formatervezése innovatív 
vonalvezetésen, új anyagokon és technológiai-felhasználói felületeken 
alapul, melyek mind azt szolgálják, hogy a készülék kényelmesebb felhasz-
nálói tapasztalatot nyújtson. Az érintőképernyős kijelző az egyszerű 
hőmérséklet-vezérléshez jelent megoldást. Emellett a kompakt gépszerke-
zetet – a belső alkatrészeket és a formatervezést – is továbbfejlesztettük 
azzal a céllal, hogy könnyű hozzáférést biztosítsunk a kompakt méret meg-
tartásával is. Az edzettüveg elülső burkolat karcálló és könnyen tisztítható: 
az Alteas One-t úgy alakítottuk ki, hogy ellenálljon a magas hőmérsékletnek, 
és szuperbiztonságos legyen.





CUBE

SZOBAÉRZÉKELŐ

Kapcsolódjon a CUBE- 
ra, és lépjen be az 
Ariston Net kényelmébe!

A CSOmAg RÉSZE



ALTEAS ONE
KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN

TARTÓS FŰTÉS
/ ONE Kondenzációs technológia az új, szabadalmaztatott XtraTech
 hőcserélővel, melynek célja, hogy megbízható teljesítményt biztosítson 
 az idő múlásával is.

ABSZOLÚT HATÁSFOK
/ A gyújtásvezérlő rendszer képes automatikusan érzékelni a gáz sajátosságait, 
 s ezáltal állandó fűtési teljesítményt, pontos vezérlést és biztonságos 
 működést biztosít bármilyen körülmények közt.
/ Akár 94% -os szezonális hatásfok, lehetőség az A+ energiahatékonyság 
 elérésére hőszabályozó tartozékokkal és külső érzékelővel.
 A CUBE szobatermosztát a csomag részét képezi.
/ 1:10-es modulációs arány a pontosabb energiafogyasztás érdekében, 
 ami korlátozza a készülék sűrű ki-bekapcsolását.

SMART ÖSSZEKÖTTETÉS
/ Távirányítás az Ariston Net alkalmazás útján, a beépített Wi-Fi átjárónak 
 köszönhetően. 
/ Használatra kész BusBridgeNet® technológia, amely kommunikálhat más  
 Ariston termékekkel, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében 
 a termékeket (és energiaforrásokat) és működésüket optimalizálja és össze- 
 hangolja.

TELJES KÉNYELEM
/ A készüléket AUTO, COMFORT és CARE funkciókkal, valamint integrált időzítő  
 programozással láttuk el.
/ Zajmentes működés a moduláló szivattyúnak és szigetelőpaneleknek 
 köszönhetően.

HI-TECH KÜLSŐ
/ Edzett üveg előlap. 
/ Nagyfelbontású érintőképernyős interfész, LCD kijelző teljes szöveggel 
 és intuitív menüvel, amellyel a kívánt hőmérséklet könnyen beállítható, 
 a funkciók aktiválhatók, és a különböző fűtőzónák is kezelhetők. 

TARTOMÁNY: kombi 24/30/35 kW

MÉRETEK: (magasság x szélesség x mélység) 745 x 400 x 315 mm

BEÉPÍTETT
Wi-Fi

OLASZ 
FORMATERVEZÉS

AUTO
FUNKCIÓ

KOMFORT 
FUNKCIÓ

SMART 
KEZELŐFELÜLET

KÖNNYEN 
KARBANTARTHATÓ

KÖNNYEN 
TELEPÍTHETŐ

RENDSZERVEZÉRLÉS KOMPAKT
MÉRET



GENUS ONE
KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN

TARTÓS FŰTÉS
/ ONE Kondenzációs technológia az új, szabadalmaztatott XtraTech 
 hőcserélővel, melynek célja, hogy megbízható teljesítményt biztosítson
 az idő múlásával is.

ABSZOLÚT HATÁSFOK
/ A gyújtásvezérlő rendszer képes automatikusan érzékelni a gáz sajátosságait, 
 s ezáltal állandó fűtési teljesítményt, pontos vezérlést és biztonságos 
 működést biztosít bármilyen körülmények közt.
/ Akár 94% -os szezonális hatékonyság, lehetőség az A+ energiahatékonyság 
 elérésére.
/ 1:10-es modulációs arány a pontosabb energiafogyasztás érdekében,
 ami korlátozza a készülék sűrű ki-bekapcsolását.

SMART ÖSSZEKÖTTETÉS
/ A készüléket előkészítettük a távirányításra az Ariston Net alkalmazás útján.
/ Használatra kész BusBridgeNet® technológia, amely kommunikálhat más 
 Ariston termékekkel, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében
 a termékeket (és energiaforrásokat) összehangolja valamint működésüket 
 optimalizálja.

TELJES KÉNYELEM
/ A készüléket AUTO, COMFORT és CARE funkciókkal, valamint integrált időzítő 
 programozással láttuk el.
/ Zajmentes működés a moduláló szivattyúnak és szigetelőpaneleknek
 köszönhetően.

HI-TECH KÜLSŐ
/ Nagyfelbontású érintőképernyős interfész, LCD kijelző teljes szöveggel
 és intuitív menüvel, amellyel a kívánt hőmérsékletet könnyen beállítható,
 a funkciók aktiválhatók, és a különböző fűtőzónák is kezelhetők. 

TARTOMÁNY: kombi 24/30/35 kW - Rendszer: 12/18/24/30/35 kW

MÉRETEK: (magasság x szélesség x mélység) 745 x 400 x 315 mm

OLASZ 
FORMATERVEZÉS

AUTO
FUNKCIÓ

KOMFORT 
FUNKCIÓ

SMART 
KEZELŐFELÜLET

KÖNNYEN 
KARBANTARTHATÓ

KÖNNYEN 
TELEPÍTHETŐ

RENDSZERVEZÉRLÉS KOMPAKT
MÉRET



CUBE S NET

WI-FI-s TERmOSZTÁT

Kapcsolódjon a CUBE S 
NET-re, és lépjen be az 
Ariston Net kényelmébe!

KOmPATIBILIS KÉSZÜLÉK



CUBE S NET

WI-FI-s TERmOSZTÁT

Kapcsolódjon a CUBE S 
NET-re, és lépjen be az 
Ariston Net kényelmébe!

KOmPATIBILIS KÉSZÜLÉK



CLAS ONE
KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN

TARTÓS FŰTÉS
/ ONE Kondenzációs technológia az új, szabadalmaztatott XtraTech hőcserélővel, 
 melynek célja, hogy megbízható teljesítményt biztosítson az idő múlásával is.

ABSZOLÚT HATÁSFOK
/ Akár 94% -os szezonális hatékonyság, lehetőség az A+ energiahatékonyság
 elérésére.
/ 1:7-es modulációs arány a pontosabb energiafogyasztás érdekében,
 ami korlátozza a készülék sűrű ki-bekapcsolását.

SMART ÖSSZEKÖTTETÉS
/ A készüléket előkészítettük a távirányításra az Ariston Net alkalmazás útján.
/ Használatra kész BusBridgeNet® technológia, amely kommunikálhat más Ariston 
 termékekkel, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében
 a termékeket (és energiaforrásokat) összeillessze és összehangolja.

TELJES KÉNYELEM
/ A készüléket AUTO és COMFORT funkciókkal láttuk el.

HI-TECH KÜLSŐ
/ LCD kijelző teljes szöveggel és intuitív menüvel, amellyel a kívánt hőmérséklet 
 könnyen beállítható, és a funkciók aktiválhatók.

TARTOMÁNY: kombi 24/30/35 kW 

MÉRETEK: (magasság x szélesség x mélység) 745 x 400 x 315 mm

OLASZ 
FORMATERVEZÉS

KÖNNYEN 
HASZNÁLHATÓ

AUTO
FUNKCIÓ

KOMFORT 
FUNKCIÓ

KÖNNYEN 
KARBANTARTHATÓ

KÖNNYEN 
TELEPÍTHETŐ

RENDSZERVEZÉRLÉS KOMPAKT
MÉRET



SMART VEZÉRLÉS 
CSATLAKOZTATÁSA CUBE S NET termosztáttal CUBE S NET termosztáttal Beépített CUBE S NET szobaérzékelővel

HATÉKONYSÁG ŋ 94%  A ŋ 94%  A ŋ 94%  A

MODULÁCIÓS ARÁNY 1:7 1:10 1:10

KÉNYELMI FUNKCIÓK Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók

Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók, időzítés programozás, 

Care funkció

Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók, időzítés programozás, 

Care funkció

GYÚJTÁSVEZÉRLÉS Nincs Van Van

FORMATERVEZÉS ÉS SZERKEZET Kompakt szerkezet Kompakt szerkezet Érintőképernyő
Kompakt szerkezet

Érintőképernyő
Üveg előlap

GYORS TELEPÍTÉS
Könnyű bekötések

Bus Bridgenet® protokoll
A külső szivattyú közvetlen vezérlése

Könnyű bekötések
Bus Bridgenet® protokoll

A külső szivattyú közvetlen vezérlése

Könnyű bekötések
Bus Bridgenet® protokoll

A külső szivattyú közvetlen vezérlése

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Elülső hozzáférés a főalkatrészekhez. Könnyű 

diagnosztika. Jobb hozzáférés a tágulási tartályhoz. 
Kezelőfelület gyerekzárral

Elülső hozzáférés a főalkatrészekhez
Könnyű diagnosztika

Jobb hozzáférés a tágulási tartályhoz
Kezelőfelület gyerekzárral

 Elülső hozzáférés a főalkatrészekhez
Könnyű diagnosztika

Jobb hozzáférés a tágulási tartályhoz
Kezelőfelület gyerekzárral

UltraSafe üveg technológia / rendszer

CLAS ONE

ONE-SOROZAT 
TERMÉKEI

(Ma x Sz x Mé) 745 x 400 x 315 mm



SMART VEZÉRLÉS 
CSATLAKOZTATÁSA CUBE S NET termosztáttal CUBE S NET termosztáttal Beépített CUBE S NET szobaérzékelővel

HATÉKONYSÁG ŋ 94%  A ŋ 94%  A ŋ 94%  A

MODULÁCIÓS ARÁNY 1:7 1:10 1:10

KÉNYELMI FUNKCIÓK Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók

Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók, időzítés programozás, 

Care funkció

Hőmérséklet-beállítások,
Auto, Comfort funkciók, időzítés programozás, 

Care funkció

GYÚJTÁSVEZÉRLÉS Nincs Van Van

FORMATERVEZÉS ÉS SZERKEZET Kompakt szerkezet Kompakt szerkezet Érintőképernyő
Kompakt szerkezet

Érintőképernyő
Üveg előlap

GYORS TELEPÍTÉS
Könnyű bekötések

Bus Bridgenet® protokoll
A külső szivattyú közvetlen vezérlése

Könnyű bekötések
Bus Bridgenet® protokoll

A külső szivattyú közvetlen vezérlése

Könnyű bekötések
Bus Bridgenet® protokoll

A külső szivattyú közvetlen vezérlése

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Elülső hozzáférés a főalkatrészekhez. Könnyű 

diagnosztika. Jobb hozzáférés a tágulási tartályhoz. 
Kezelőfelület gyerekzárral

Elülső hozzáférés a főalkatrészekhez
Könnyű diagnosztika

Jobb hozzáférés a tágulási tartályhoz
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UltraSafe üveg technológia / rendszer

* A kazánt CUBE szobaérzékelővel és kültéri érzékelővel láttuk el (alaptartozékként)

GENUS ONE ALTEAS ONE

(Ma x Sz x Mé) 745 x 400 x 315 mm (Ma x Sz x Mé) 745 x 400 x 315 mm



ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI 
SZOLGÁLTATÁS

 

ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS
  Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki,
  hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen 
  szolgálhassuk ki.

 

EREDETI ARISTON ALKATRÉSZEK 
  Az eredeti ARISTON pótalkatrészeket úgy fejlesztettük ki
  és teszteltük, hogy fenntartsuk az Ariston termékektől 
  megszokott kiváló minőséget és megbízhatóságot.
  Kizárólag eredeti alkatrészek használatával tarthatja fenn 
  a rendszer legjobb, szabványos konfigurációját, megfelelve
  a jogi és garanciális követelményeknek is.

 

ÉRTÉKALAPÚ SZOLGÁLTATÁSSAL BIZTOSÍTJUK  
 ÜGYFELEINK NYUGALMÁT 
  Nyugodtan hátradőlhet: szolgáltatásunkkal kiterjeszti
  a termék életéttartamát és megnöveli biztonságát: szükség 
  esetén gyors és professzionális megoldást biztosítunk Önnek.

Az ariston.com weboldalon keresse fel legközelebbi ügyfélszolgálati közpon-
tunkat, vagy hívja az Ariston Ügyfélszolgálatát. 06 1 237 1110





További információkért látogasson el honlapunkra: 
ariston.com
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