
ΝΕΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ 
ΣΕΙΡΑ AURES
ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΕΣΗ.



Συμπαγείς, αποδοτικοί, πολύ γρήγοροι και κομψοί, οι νέοι ηλεκτρικοί 
ταχυθερμαντήρες Aures είναι η ιδανική λύση για να έχετε ζεστό νερό 
αμέσως έτοιμο μετά το άνοιγμα της βρύσης.

Τέλος στο χάσιμο χρόνου και ενέργειας καθώς περιμένετε για ζεστό νερό, 
απαλλάσσοντάς σας από ρήγη στο ντους. 

Επιλέξτε το σωστό μοντέλο για τις ανάγκες σας και ετοιμαστείτε να 
απολαύσετε τη χαρά του ζεστού νερού στη στιγμή.

Η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία σε κάθε περίπτωση 
εξασφαλίζονται από τη μοναδική εμπειρία Ariston.    

Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥ 
ΘΕΛΕΤΕ.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  
ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΕΣΗΣ.
Οι ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες Aures χρησιμοποιούν ηλεκτρική 
ενέργεια για να παραδίδουν αμέσως ζεστό νερό στην επιθυμητή 
θερμοκρασία χάρη στη συμπαγή δεξαμενή τους των 0.4 l που είναι 
εξοπλισμένη με ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο ζεσταίνει το 
νερό αμέσως μόλις ρέει μέσω της μονάδας.

Το Aures διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα ισχύων (από 4kW ως 24 kW) 
για να ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Με το Aures Pro, η θερμοκρασία του 
νερού διατηρείται σταθερή στο επιθυμητό επίπεδο λόγω της δράσης 
της υψηλής απόδοσης θερμοστατικής τεχνολογίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ A
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Το Aures είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος παροχής ζεστού νερού στο 
σημείο χρήσης. Ολόκληρη η σειρά Aures μπορεί να υπερηφανεύεται για 
την ενεργειακή ErP κατηγορία A, επιτυγχάνοντας το ανώτατο επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα ηλεκτρικής θέρμανσης νερού.

Όλη η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο 
μετατρέπεται στην απαραίτητη ποσότητα ζεστού νερού που χρειάζεται 
ο χρήστης. Το νερό δεν προθερμαίνεται και δεν αποθηκεύεται σε 
δεξαμενή: μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξάλειψη της 
απώλειας θερμότητας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.



Η Ariston χρησιμοποιεί το πιο προηγμένο σύστημα παραγωγής για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής σε όλες τις φάσεις. Κάθε 
προϊόν είναι προσεκτικά και αυστηρά ελεγμένο ως προς την ποιότητα, 
την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΠΟΥ 
ΛΑΧΤΑΡΑΤΕ.

ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΝΑ
ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ INDUSTRY 4.0
100% ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ARISTON.

Ο διπλός πόλος Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) αποτρέπει 
την ηλεκτροπληξία, καθώς ενσωματώνεται σε ένα συνολικό σύστημα 
ασφαλείας που αποφεύγει τη βλάβη του προϊόντος. Εάν εντοπιστεί 
επικίνδυνη τάση, η συσκευή θα διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα ως μέτρο 
ασφάλειας. Χάρη στην εξαιρετική προστασία του προϊόντος κατά της 
εισόδου νερού, το Aures Slim Single Point μπορεί να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό του ντους.

Η σειρά Aures κατασκευάζεται με εξαρτήματα και υλικά υψηλής 
ποιότητας που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και κορυφαία 
απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Το Aures Pro διαθέτει ένα δοχείο 
από ανοξείδωτο χάλυβα που εγγυάται μακροχρόνια ποιότητα και καλή 
αντοχή στην υψηλή πίεση νερού.



Σχεδιασμένο από τον Ιταλό σχεδιαστή Umberto Palermo, η σειρά Aures 
προσθέτει μια κομψή αισθητική εμφάνιση στο σπίτι σας με ένα συμπαγές 
σώμα κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά, μοντέρνα και κομψά 
σχήματα, στυλάτα τελειώματα και μια νέα διεπαφή υψηλής τεχνολογίας.

HI-TECH ΟΘΟΝΗ
Η μπροστινή επιφάνεια που 
χαρακτηρίζεται από την οθόνη υψηλής 
τεχνολογίας και τα κουμπιά αφής, 
είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Οι 
κωδικοί σφαλμάτων του Aures Pro 
εμφανίζονται στην οθόνη για να 
αναγνωρίσουν αμέσως το ζήτημα και 
να το λύσουν.

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΑΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Το συμπαγές μέγεθος του Aures επιτρέπει την απλή τοποθέτηση 
ακόμα και σε στενούς χώρους όπως το ντους ή κάτω από το νεροχύτη. 
Εύκολη συντήρηση και γρήγορη αντικατάσταση των εσωτερικών 
εξαρτημάτων εξασφαλίζονται.

ΙΤΑΛΙΚΟ DESIGN
ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΥΛ ΣΑΣ.





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

AURES SLIM

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
/ Single point για την παροχή ενός σημείου νερού.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ 
/ Μετωπική διεπαφή και ανατροφοδότηση LED για 

εύκολη ρύθμιση του προϊόντος.
/ Αξονική ρύθμιση: ισχύς 4 βημάτων για να ρυθμίσετε 

την επιθυμητή κατανάλωση ενέργειας.
/ Εξοπλισμένο με μια μεγάλη προσφορά σε αξεσουάρ: 

ντους, άγκιστρο ή μπάρα στήριξης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

/ Απόλυτη ασφάλεια χάρη στη διπλή θερμική διακοπή.
/ Το κορυφαίο επίπεδο σε προστασία νερού εγγυάται 

την ασφαλή τοποθέτηση σε ντους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
/ Κορυφαίο Ιταλικό Design “Ariston Wave” .
/ Σύμφωνα με τη νέα γραμμή της οικογένειας Ariston.
/ Εξοικονόμηση χώρου χάρη στο συμπαγές μέγεθος.

ΓΚΑΜΑ Οριζόντια, 4 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (Υ-Β-Μ) 183 x 108 x 290 mm

ΝΕΟ



ITALIAN
DESIGN



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

AURES SLIM 
FLOW

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
/ Single point για την παροχή ενός σημείου νερού.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ 
/ Διακόπτης ρύθμισης ροής για να ρυθμίσετε την 

επιθυμητή θερμοκρασία νερού.
/ Μετωπική διεπαφή και ανατροφοδότηση LED για 

εύκολη ρύθμιση του προϊόντος.
/ Αξονική ρύθμιση: ισχύς 4 βημάτων για να ρυθμίσετε 

την επιθυμητή κατανάλωση ενέργειας.
/ Εύκολη συντήρηση με εμπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα 

εσωτερικά εξαρτήματα.
/ Εξοπλισμένο με μια μεγάλη προσφορά σε αξεσουάρ: 

ντους, άγκιστρο ή μπάρα στήριξης.
   
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

/ Απόλυτη ασφάλεια χάρη στη διπλή θερμική διακοπή.
/ Το κορυφαίο επίπεδο σε προστασία νερού εγγυάται 

την ασφαλή τοποθέτηση σε ντους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
/ Κορυφαίο Ιταλικό Design “Ariston Wave” .
/ Σύμφωνα με τη νέα γραμμή της οικογένειας Ariston.
/ Εξοικονόμηση χώρου χάρη στο συμπαγές μέγεθος.

ΓΚΑΜΑ Οριζόντια, 7 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (Υ-Β-Μ) 183 x 108 x 290 mm

ΝΕΟ



ITALIAN
DESIGN



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
/  Υψηλή ισχύς για να ικανοποιεί τις ανάγκες ολόκληρου 

του σπιτιού.
/  Το Multi point μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερα 

σημεία νερού ταυτόχρονα.
/  Ηλεκτρονικός θερμοστάτης που εξασφαλίζει αύξηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ 
/ Ζεστό νερό και σταθερή θερμοκρασία ακριβώς όταν τα 

χρειάζεστε, σε κάθε κατάσταση και ανεξάρτητα από 
οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα (ροή νερού, αρχική 
θερμοκρασία νερού).

/ Full touch διεπαφή για αλληλεπίδραση και εύκολη 
ρύθμιση του προϊόντος.

/ Εύκολη συντήρηση με εμπρόσθια πρόσβαση σε όλα τα 
εσωτερικά εξαρτήματα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

/ Ηλεκτρονικός θερμοστάτης που αποτρέπει εγκαύματα 
χάρη στα χαρακτηριστικά αντι-υπερθέρμανσης.

/ Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
/ Κορυφαίο Ιταλικό Design “Ariston Wave” .
/ Μπροστινό κομψό μεταλικό κάλυμμα ανθρακίτη.
/ Εξωτερικά glossy καλύμματα από πλαστικό ανθρακίτη.
/ Εξοικονόμηση χώρου χάρη στο συμπαγές μέγεθος.

ΓΚΑΜΑ Οριζόντια, 18 και 24 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ-Β-Μ)  356 x 138 x 526 mm
          

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ

AURES PRO ΝΕΟ



ITALIAN
DESIGN


