Akcesoria do pomp ciepła Nuos

Akcesoria do podgrzewaczy

KOD

OPIS

KOD

CENA (netto / brutto)

FAST EVO X – ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE
na gaz LPG

3632487

49,82 / 61,28

SGA BF X / FB - WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zestaw odprowadzenia spalin
Ø 60/100; max. długość 900 mm

704760

451,47 / 555,31

Systemy kominowe i akcesoria Next Evo
CENA NETTO

CENA BRUTTO

Kolano 90° 60/100

3318003

KOD

61,68

75,87

Kolano 45° 60/100

3318004

124,41

153,03

Przedłużenie koncentryczne 1 m 60/100

3318005

82,59

101,59

Przedłużenie koncentryczne 0,5 m 60/100

3318006

51,23

63,01

Osłona na dach skośny

3318009

199,04

244,82

Osłona na dach płaski

3318011

156,77

192,83

Przejście na system rozdzielny 60/100 => 80/80mm

3318034

113,96

140,17

Kolanko 90° d=80

3318019

72,14

88,73

Kolanko 45° d=80 (2 szt)

3318020

72,14

88,73

Przedłużenie 1 m d80

3318023

72,14

88,73

Osłona wylotu spalin inox d=80

3318027

47,56

58,50

Końcówka wylotu spalin pionowego d=80

3318031

72,14

88,73

Osłona zasysania powietrza d=80

3318028

19,86

24,43

Adapter pionowy z odprowadzeniem kondensatu 60/100 mm

3318008

91,39

112,41

Zestaw koncentryczny 60/100 z kolanem + 1 m rury

3318000

133,70

164,45

Końcówka wylotu ponad dach kompletna 60/100 mm

3318013

267,30

328,78

Termostatyczny zawór mieszający 35 – 65° C

3024085

332,67

409,18

78 /

CENA NETTO

CENA BRUTTO

3208052

177,50

218,32

Zestaw odprowadzenia powietrza
- montaż na ścianie wewnętrznej (kolanko ABS Ø 125 - 150x70 mm; rura
PVC 1,5 m o przekroju
prostokąta 150x70 mm; łącznik ABS poziomy ∅ 125 mm - 150x70 mm;
rura PVC o dł.1 m i ∅ 125, kratka wentylacyjna ze sprężyną
i otworem od 100 do 160 mm. 15 mm grubości,
dwa ścienne wsporniki dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm wraz
ze śrubami)

3208053

371,40

456,82

Rura ∅ 125 mm o dł. 1,5 m

3208036

252,07

310,05

Rura ∅ 125 mm o dł. 1 m

3208037

147,67

181,63

Rura ∅ 150 mm o dł. 1 m

3208063

147,67

181,63

Rura ∅ 150 mm o dł. 1,5 m

3208064

237,16

291,71

Rura ∅ 150 mm o dł. 0,15 m

3208065

147,67

181,63

Złączka ABS dla rur ∅ 125 mm

3208038

53,70

66,05

Złączka dla rur ∅ 150 mm

3208066

53,70

66,05

Elastyczna złączka dla rur ∅ 125 mm

3208039

416,15

511,86

Kolano ABS ∅ 125 mm łącz. kąt 90º

3208040

73,09

89,90

Kolano ∅ 150 mm kąt 90º

3208067

73,09

89,90

Dwa ścienne wsporniki dla rur ∅ 125 wraz ze śrubami

3208041

53,70

66,05

Dwa ścienne wsporniki dla rur ∅ 150 wraz ze śrubami

3208068

88,00

108,24

Podkładka ABS o wym. 190x160 mm dla rur ∅ 100-125

3208049

88,00

108,24

Kolano pionowe ABS ∅ 125 mm - 150x70 mm

3208042

66,97

82,37

Złączka pozioma ABS ∅ 125 mm - 150x70 mm

3208043

66,97

82,37

Rura PVC o przekroju prostokąta 150x70 mm i dł.1 m

3208044

237,16

291,71

Pozioma złączka ABS dla prostokątnego przewodu 150x70 mm

3208045

55,04

67,70

Zestaw odprowadzenia powietrza
– montaż na ścianie zewnętrznej
(złączka ABS ∅ 125 mm; rura PVC o dł. 1 m ∅ 125 mm,
kratka wentylacyjna ze sprężyną i otworem
od 100 do 160 mm. 15 mm grubości).
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Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą dł. 2,5m ∅ 150
Zestaw składa się kratki końcowej ze sprężynami,
dwie rury o długości 1m i 1,5 m oraz złączka

Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą elastyczną ∅ 150 Zestaw
składa się z kratki końcowej ze sprężynami, elastycznej rury o dł. 3m,
dwóch rur o wymiarach 0,1 i 1 metr, 3 obejmy mocujące

Kolano pionowe ABS dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm

3208061

3208062

CENA NETTO

CENA BRUTTO

341,57

420,13

386,32

475,17

Ikony zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić odczyt
cech funkcjonalnych każdego produktu.
Ariston, od samego początku, umożliwia szybkie i łatwe identyfikowanie poziomu wydajności oraz rozumienie różnych
parametrów urządzenia, jak również oszacowanie kryteriów
decydujących o zakupie.

Krótko mówiąc, użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób
zapoznać się z każdym urządzeniem. Jest to zgodnie z filozofią Ariston, której priorytetem jest oferowanie klientom
oraz personelowi technicznemu, wyrobów prostych w obsłudze.

WIFI

CATEGORY BEST

Inteligentne zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
Aqua Ariston Net.

Produkt o najwyższej klasie energetycznej w porównaniu
do podgrzewaczy elektrycznych o tym samym rozmiarze,
zgodnie z regulacją dotyczącą etykietowania UE n. 12/2013.

W porównaniu do podgrzewaczy elektrycznych w rozmiarze M
zgodnie z regulacją dotyczącą etykietowania UE n. 812/2013

3208046

66,97

82,37

Kolano poziome ABS dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm

3208047

66,97

82,37

Dwa wsporniki ścienne dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm wraz
ze śrubami

3208048

58,17

71,55

Kratka wentylacyjna ze sprężyną 186 mm i otworem od 100 do 160 mm,
grubość 15 mm

Jak czytać ikonki

3208050

70,10

86,23

Połączenie elastyczne

3208051

140,21

172,46

Grupa bezpieczeństwa 1/2” do pompy NUOS

877084

147,67

181,63

WATER PLUS

GRZAŁKA INCOLOY

Utrzymuje zimną wodę wejściową na dnie zbiornika,
redukując w ten sposób mieszanie się zimnej
i zmagazynowanej ciepłej wody.

Odporność na korozję i ograniczenie osadzania się
kamienia.

TITANIUM PLUS

EMALIA TYTANOWA

Wykorzystanie emalii tytanowej dla jeszcze lepszego
zabezpieczenia zbiornika.

Ti

Całkowita ochrona przed korozją zbiornika.

FUNKCJA ECO EVO

SHOWER READY

Automatyczne programowanie urządzenia oparte na
Twoich przyzwyczajeniach i potrzebach ciepłej wody

Ikona pojawia się gdy została przygotowana
wystarczająca ilość wody na pierwszy prysznic

WYŚWIETLACZ ECO

PŁASKI

Panel z diodami led i termometrem

Mała głębokość podgrzewacza oszczędność miejsca
łatwość dopasowania.

ELEKTRONICZNA KONTROLA TEMPERATURY

WIELOPOZYCYJNY

Elektroniczna kontrola do precyzyjnego ustawiania
i zarządzania temperaturą

Możliwość montażu pionowego lub poziomego.

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

WĄSKI

Zestaw zabezpieczeń elektrycznych gwarantujący
pełne bezpieczeństwo.

Mniejsza średnica umożliwia oszczędność miejsca
oraz łatwy montaż.

ZEWNĘTRZA REGULACJA TEMPERATURY

KRYZA INSPEKCYJNA

Łatwo wybrać żądaną temperaturę.

Duża kryza inspekcyjna ułatwia przeglądy
i konserwację

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1. Jak często należy wymieniać anodę magnezową, aby zapewnić optymalną ochronę zbiornika?
Odp.: Zużycie anody zależy przede wszystkim,
od jakości wody. Zaleca się kontrolę stanu anody
corocznie, natomiast wymianę, co 2 lata lub gdy jej
średnica będzie mniejsza od 10 mm.
2. Jak właściwie dobrać podgrzewacz pojemnościowy elektryczny i gazowy?
Odp.: Należy wziąć pod uwagę, że podgrzewacze pojemnościowe elektryczne potrzebują
długiego czasu, aby podgrzać wodę do wybranej
temperatury. Np. podgrzewacz o pojemności
80 l potrzebuje ponad 3 godzin, aby podgrzać
wodę do 50°C, czyli po zużyciu dostępnych

80 litrów czeka nas dłuższa chwila oczekiwania na
powtórne podgrzanie. Zwykle na potrzeby kuchenne wystarcza podgrzewacz 10-15 litrowy, łazienka z
prysznicem - 50-80 l, łazienka z wanną – 100-120
litrów. Podgrzewacze gazowe pojemnościowe ogrzewają wodę 3-4 razy szybciej niż elektryczne o tej samej
pojemności, tak, więc dobierając podgrzewacz gazowy
można przyjmować mniejsze modele np. 45 litrów dla
potrzeb łazienki z prysznicem, 80 litrowy dla łazienki
z wanną.
3.Jaki podgrzewacz gazowy jest oszczędniejszy: przepływowy czy pojemnościowy?
Odp.: Odpowiedź na to pytanie wymaga analizy zużycia wody. Przy małych ilościach zużywanej wody
oszczędniejszy będzie podgrzewacz przepływowy, ale

nie zapewni nam on dużych wydajności. Możemy
z niego uzyskać tylko 10 l/min ciepłej wody, tak, więc
używanie jednocześnie prysznica i baterii kuchennej
jest niemożliwe. W podgrzewaczach pojemnościowych wydajność bojlera jest ograniczona jedynie
jego pojemnością, jednocześnie można korzystać
z kilku punktów poboru wody. Przy dużych i częstych
poborach ciepłej wody oszczędniejszy w eksploatacji będzie podgrzewacz pojemnościowy.
4. Jaki sposób podgrzewania wody jest tańszy –
elektrycznie czy gazem?
Odp.: Biorąc pod uwagę obecną relację cen energii
elektrycznej i gazu znacznie bardziej opłacalne jest
stosowanie podgrzewaczy gazowych.
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