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ЗНАЙОМТЕСЯ: ARISTON
Доброго дня,
мене цікавить
водонагрівач.
Що Ви можете
порадити?

Доброго дня,
зверніть увагу
на «Арістон»…

ARISTON — ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ
СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ
У СФЕРІ ГАРЯЧОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ Й ОПАЛЕННЯ
Понад 60 років
Світовий досвід
виробництва ЕВН

Заводів
у 15 країнах

Перший завод водонагрівальної
європейського виробника в Росії.

техніки

млрд євро
Річний обіг

VELIS EVO з баком із нержавіючої сталі.

Завод став до ладу 2005 року й сертифікований
за міжнародною системою якості ISO 9001:2000.

У 2017 році Ariston виробляє першу на
російському ринку модель водонагрівачів із
керуванням зі смартфона — VELIS EVO WIFI.

Приз Quality Grand Prix за 2006 і 2009 роки як
переможцю в системі якості серед усіх заводів
ARISTON.

У 2018 році відбувся запуск нової платформи
круглих електричних водонагрівачів лінійки —
LYDOS, PRO1, BLU1.

Приз «За прорив у якості» за 2009 рік.

Придумано в Італії

З 2011 року на заводі впроваджено систему
WMC (виробництво світового класу).

Мілан

2013 рік — старт виробництва водонагрівачів
новітньої серії ABS VELIS обсягом 100 тис. шт.
на рік.
У 2016 році в Росії розпочато виробництво
передових водонагрівачів серії
ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON
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2021 - старт
оновленої лінійки
флагманських
пласких
водонагрівачів
VELIS EVO LUX

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

КОНСТРУКЦІЯ ЕВН
А як він працює?

Конструкція ЕВН
класичної круглої
форми

LIGHT

RESET

TEST

Дивіться…

80˚
70˚
60˚
50˚
40˚

Зовнішній корпус
- Стильний італійський дизайн
Кронштейн
- Для надійного кріплення
Внутрішній бак
- Надійно захищений антикорозійним
покриттям
Вихід гарячої води
Магнієвий анод
- Додатковий захист від корозії
Вхід холодної води з розсікачем
WATERPLUS
-Дає можливість не перемішувати шари
холодної та гарячої води
Теплоізоляція
- Екологічно чистий пінополіуретан

ariston.com

Гільза термостата
ТЕН
- Надійний нагрівальний елемент
Фланець
- Надійна опора для ТЕНа. Фланець на
п’яти болтах
Термостат
- Точний контроль нагрівання води
Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ)
- Захищає від ураження струмом
Кабель живлення
Панель керування
- Легко налаштовувати
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КОНСТРУКЦІЯ ЕВН
Конструкція ЕВН
із двома баками

 Зовнішній корпус
- Привертає увагу




 Внутрішні баки
- Технологія двох незалежних баків

 ТЕН
– Інтелектуальне використання конструкції
та двох ТЕНів — швидке нагрівання за
невисокої потужності




 Вхід холодної води
- Завдяки технології Nanomix — +15 %
гарячої
води за той самий час
ǗǢǤǳǫǙǝǖǢǘǯǛǔǦǢǚǙǖǤǙǠǳ

 Термостат

 Безпека
- Турбота про найцінніше
- Захист від перепадів напруги
- Захист у разі ввімкнення без води
- Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ)

 Надійність
- Плоскі водонагрівачі, яким можна
довіряти












- Нержавіюча сталь високої якості від
провідних виробників Франції, Бельгії та
Фінляндії
- Інноваційне емалеве покриття Ag+



- Менше зварних швів — нижче ризик
протікання
- Емальовані нікель-хромові ТЕНи
з ефектом «антинакип»



- Збільшений магнієвий анод довше
захищає від корозії
 Економія з комфортом
- Економія до 75 % за рахунок
використання нічних тарифів із функцією
програмування
- Економія електроенергії до 14 % завдяки
функції «Автоматична економія»
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МАТЕРІАЛ ВНУТРІШНЬОГО БАКА
Зрозуміло.

Спочатку визначмося

Але у Вас їх
так багато…

бака! Як часто Ви плануєте
користуватися?

Часто, адже гарячу воду
раз у раз відключають,
а одного чайника,
певна річ, помитися
із задоволенням не
вистачає.

Подивімося, що в нас є.

Різні матеріали баків дають споживачеві можливість підібрати
продукт, найбільш відповідний за співвідношенням «ціна — якість».
Довговічність водонагрівача залежить від того, наскільки внутрішній
бак захищений від корозії. Бак — головне у водонагрівачі. Його не
можна полагодити або замінити!

ariston.com

Покриття AG+. Компанія Ariston розробила принципово нове композитне
покриття для захисту від корозії. Результати досліджень продемонстрували
ідеальну відповідність нового матеріалу європейським вимогам до надійності,
довговічності, міцності, еластичності, стійкості до термічних ударів і теплових
деформацій, а головне — до корозійної стійкості.

VELIS EVO
PRO1 / BLU1 ECO DRY
ANDRIS LUX ECO
ЕВН невеликого об’єму
VELIS EVO
PRO1 / BLU1 ECO DRY
ANDRIS LUX ECO

Титан запобігає корозії внутрішньої поверхні бака. Екологічно безпечний і не
токсичний. У процесі загартовування титан підвищує міцність і пластичність
внутрішнього покриття бака. Нанесення емалі здійснюється електростатичним
способом під напругою 70 000 В

LYDOS R
PRO1 R/ BLU1 R DRY
PRO1 R / BLU1 R
ANDRIS R
BLU EVO
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ВИДИ ВОДОНАГРІВАЧІВ
Форма водонагрівача
А у ванній він

Підберімо

поміститься?

разом…

ПЛОСКІ

Плоска форма водонагрівача в поєднанні з
елегантним дизайном.
Глибина лише 27 см
незалежно від об’єму
водонагрівача

КВАДРАТНІ

Компактні моделі
малих літражів для
розміщення над
раковиною та під нею

SLIM-МОДЕЛІ

Моделі вузького
діаметра (35 см)
класичної круглої
форми

КРУГЛІ

ПРОТОЧНІ

Класичний круглий
водонагрівач
діаметром 45 см

Компактний проточний
водонагрівач глибиною
до 11 см

PRO1 / BLU1 ECO DRY
PRO1 / BLU1 R DRY
LYDOS R
PRO1 R V5
SG1

Усі водонагрівачі
серії VELIS

ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON
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ВИБИРАЄМО ОБ’ЄМ
У вас велика родина?

Нас троє, і ще наш

Скільки осіб

пес Чорновух — він

користуватимуться?

у нас як член сім’ї.

СКІЛЬКИ ОСІБ
МОЖУТЬ
КОРИСТУВАТИСЯ
ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

ariston.com

КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК,
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ
ОБ’ЄМ
ВОДОНАГРІВАЧІВ
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ЦІЛКОВИТА БЕЗПЕКА ВІД ARISTON
Як щодо

Ви під надійним

безпеки?...

захистом.
Зараз я поясню…

ПРОФЕСІЙНА
СИСТЕМА ЗАХИСТУ
ВІД БАКТЕРІЙ
Гарантія захисту від бактерій і мікроорганізмів. Одне натискання кнопки
на панелі керування — і вмикається автоматичний цикл очищення води та
внутрішньої поверхні водонагрівача від бактерій, під час якого підбираються
оптимальна температура та швидкість нагрівання води.
Ви цілком контролюєте процес і впевнені у своїй безпеці в будь-який момент.
Цю функцію рекомендується вмикати раз на місяць або якщо водонагрівачем
не користувалися більш ніж три дні поспіль. Оптимальний час роботи цієї
функції — 6–12 годин.
Якщо функція ECO залишається ввімкненою довше двох тижнів поспіль, то
водонагрівач переходить в економний режим, а вмикання спеціального циклу
очищення води відбуватиметься автоматично раз на місяць.
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НАСАМПЕРЕД БЕЗПЕКА

АБСОЛЮТНО
БЕЗПЕЧНА СИСТЕМА
З ПРИСТРОЄМ
ЗАХИСНОГО
ВИМКНЕННЯ (ПЗВ)
Головне завдання пристрою захисного вимкнення (ПЗВ) — захист
людини від ураження електричним струмом і виникнення пожежі,
спричиненої витоком струму або відсутністю заземлення.
ПЗВ Ariston, призначений саме для захисту людей, розмикає ланцюг
у разі витоку струму 10 мА упродовж не більш ніж 25 мс, чим гарантує
100%-й захист людини від ураження електричним струмом, оскільки за
цей час електричний струм не встигає завдати людині шкоди.

АКТИВНИЙ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ЗАХИСТ
Наприкінці кожного циклу нагрівання води ланцюг, що подає
напругу на нагрівальний елемент (ТЕН), розмикається. Завдяки цьому
ймовірність виходу з ладу нагрівального елемента через перепади
напруги (якщо водонагрівач увімкнений, але не працює) значно
знижується.

ЗАХИСТ У РАЗІ
ВВІМКНЕННЯ БЕЗ
ВОДИ
Увімкнення водонагрівача без води може призводити до
перегоряння нагрівального елемента й витоку електричного
струму.
Функція захисту в разі ввімкнення без води вимикає
електроживлення ТЕНа за занадто швидкого його нагрівання,
забезпечуючи безпечне користування водонагрівачем навіть за
неправильної експлуатації.
Додатковою перевагою є підвищення надійності водонагрівача за
рахунок зменшення кількості випадків перегоряння нагрівальних
елементів.

ariston.com
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ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ

МОДЕЛІ
DOUBLE POWER

А чи довго чекати гарячої води?
Хотілося б швидше.

Прискорене нагрівання з T-Flex
«Арістон» пропонує можливість нагрівання
води в трьох режимах для одного
нагрівального елемента: 1,5 / 2,0 / 2,5 кВт.
Це дає можливість збільшувати швидкість
нагрівання води в 1,5 раза.
1 ТЕН —
1,5 / 1,8 / 2,5 кВт

Якщо потрібно швидше,
то подивіться на…

З функціями FAST і BOOST
ви можете самостійно
вибрати потужність
водонагрівача та швидкість
нагрівання води залежно від
ситуації.

МОДЕЛІ

VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI

VELIS LUX PW ABSE WIFI

ABSE VLS PRO PW

ОБ'ЄМ, Л

ПОТУЖНІСТЬ, ВТ
(звичайний режим /
POWER)

ЧАС НАГРІВАННЯ
(ΔT = 45°C)

50

1500 / 2500

1 г. 43 хв. / 1 г. 02 хв.

80

1500 / 2500

2 г. 37 хв. / 1 г. 34 хв.

100

1500 / 2500

3 г. 20 хв. / 1 г. 59 хв.

50

1500 / 2500

1 г. 43 хв. / 1 г. 02 хв.

80

1500 / 2500

2 г. 37 хв. / 1 г. 34 хв.

100

1500 / 2500

3 г. 20 хв. / 1 г. 59 хв.

30

1500 / 2500

1 г. 03 хв. / 38 хв.

50

1500 / 2500

1 г. 43 хв. / 1 г. 02 хв.

80

1500 / 2500

2 г. 37 хв. / 1 г. 34 хв.

100

1500 / 2500

3 г. 20 хв. / 1 г. 59 хв.

ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON
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ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ

МОДЕЛІ
VELIS POWER
Завдяки запатентованій конструкції
внутрішніх баків, у VELIS вода для приймання
душу нагріється у 2 рази швидше, ніж у
будь-якому іншому водонагрівачі того ж
об’єму й тієї ж потужності.
Система ізольованих один від одного,
послідовно з’єднаних баків дає VELIS
можливість змінювати звичну логіку
нагрівання та прогрівати спершу вихідний
бак водонагрівача й лише потім — вхідний.
Завдяки цьому ви отримаєте гарячу воду

Вхідний
бак
Вихідний
бак

ariston.com

Спеціальний режим POWER
дасть можливість працювати
двом бакам одночасно,
ще більше скорочуючи
загальний час нагрівання.
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АВТОМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ
Удень ми всі на
роботі, він теж весь
час грітиметься?

Ні, він перебуватиме в режимі
очікування й забезпечить вас
гарячою водою до вашого
повернення.

ПІДЛАШТОВУЄТЬСЯ
ПІД ВАШІ ЗВИЧКИ
Завдяки функції ECO EVO водонагрівачі з електронним керуванням
запам’ятовують, коли Ви користуєтеся гарячою водою, і з часом оптимізують
нагрівання води відповідно до Ваших звичок. Без будь-яких зусиль Ви
отримаєте гарячу воду завжди, коли Вам це потрібно.





ECO EVO
ЗАПАМ’ЯТОВУЄ ВАШІ
ЗВИЧКИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



Економія до 14 % електроенергії


EVMWXSRGSQ EVMWXSRTVSGSQ
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АВТОМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Функція подвійної
потужності*
Функція ECO

Індикатор
готовності/нагрівання:
Червоний колір на етапі нагрівання
Блакитний колір, коли виріб досягає
заданої температури

Кнопка Wi-Fi
Застосунок Ariston Net
залишиться таким самим

4 рівні гарячої води:
Рівень 1. 25% гарячої води в баку
Рівень 2. 50% гарячої води в баку
Рівень 3. 75% гарячої води в баку
Рівень 4. 100% гарячої води в баку

Дисплей:
для відображення температури

ariston.com
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МОНТАЖ
Де та як змонтувати водонагрівач
А змонтувати його складно?

Не складно. Можете викликати
майстра або змонтувати
самотужки. Головне — усе робити
за інструкцією. Ось схема.

НА ДАЧІ
(із забором води
з відкритого резервуара)

У КВАРТИРІ
(із закритим виходом)

Трійник
для
зливання
води

Редуктор
для
зниження
тиску

Трійник для
зливання
води

Запобіжний клапан

Оптимальним тиском системи водопостачання вважається тиск
4–6 атм. Якщо тиск у магістралі може перевищувати 5 атм.,
необхідно встановлювати редуктор (обмежувач) тиску

Трійник розведення води з резервуара на водонагрівач і на інші
потреби слід розташовувати вище верхньої точки водонагрівача.
За цього варіанта під’єднання запобіжний клапан не обов’язковий

EVMWXSRGSQ EVMWXSRTVSGSQ
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МОНТАЖ
Де та як змонтувати водонагрівач
А як переконатися, що
водонагрівач відповідатиме за
розміром, і куди взагалі його
можна змонтувати?

Усе залежить від
обраної моделі…

КОМПЛЕКТАЦІЯ
У комплекті — інструкція та
запобіжний клапан

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ
Вибирайте місце для
монтажу якомога
ближче до точки
використання води

˿˿

мін.

˿˿
ВИМОГИ ДО КРІПЛЕННЯ
L-подібний
гвинт





 ˿˿
Тримальна
частина стіни
Шар
штукатурки
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МОНТАЖ
Де та як змонтувати водонагрівач
ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ
AURES SLIM MULTI

ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ
AURES SLIM І AURES SLIM FLOW

Вихід
води

30#1
1*'+

Вхід
води

30#1
1*'+

Вхід
води

Вихід
води

Кран

Кран

Регулятор потоку АЕРАТОР

Провід
̢̲̪˸̪˺

НЕБЕЗПЕЧНО!

30#1
1*'+

1*'+

30#1

%96)7

70-11908-

Вхід, тільки
холодна вода

Вихід,
гаряча
вода

МОНТАЖ AURES SLIM MULTI
Цей прилад можна змонтувати в систему так само, як
і накопичувальний водонагрівач; у комплекті постачається
запобіжний клапан

МОНТАЖ ARISTON AURES
Цей прилад монтується на одну точку водорозбору

Закріплювати прилад слід горизонтально до стіни на 4 гвинти
Закріплювати прилад слід горизонтально до стіни на 4 гвинти

Для приладів потрібна окрема електрична проводка,
з обов’язковим заземленням

У комплекті постачаються аератори, які потрібно поставити
на змішувач / душ, для кращої продуктивності

Для приладів потужністю від 3,5 кВт потрібна окрема
електрична проводка, з обов’язковим заземленням.

На виході з приладу можна монтувати тільки ті аксесуари,
які постачаються в комплекті

EVMWXSRGSQ EVMWXSRTVSGSQ
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ГАРАНТІЯ І СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
А раптом

Якщо дотримуватися

водонагрівач

інструкції, то

зламається?

прослужить довго.

Що я робитиму?

Але якщо раптом
щось, то в Ariston
дуже гарний сервіс.

ГАРАНТІЯ І СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
5-7
Гарантія на бак — від 5 до 7 років
залежно від моделі

2
Гарантія 2 роки на проточний
водонагрівач

2
На всі електричні частини
для всіх моделей Ariston
установлено гарантію 2 роки

УПРОДОВЖ ГАРАНТІЙНОГО
ТЕРМІНУ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
БЕЗКОШТОВНО:
• усі роботи з ремонту;
• виїзд фахівця додому;
• заміна запчастин або
водонагрівача без монтажу.

ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ
СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ
ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ:
• замовити та придбати стандартні
запчастини й аксесуари;
• отримати технічну консультацію
щодо продукції;
• змонтувати придбане
обладнання.

ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON
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ДОГЛЯД ЗА ВОДОНАГРІВАЧЕМ
Тепер чайник можна

Дослідним шляхом з’ясовано, що
встановлення температури нагрівання
води до 60 °C зменшує кількість накипу,
що утворюється, у сім разів, порівняно
з кількістю накипу, що утворюється за
температури води близько 80 °C.

використовувати за прямим
призначенням і дружина
буде задоволена.

Своєчасна заміна магнієвого анода
значно подовжить термін служби
вашого водонагрівача. Замінювати
магнієвий анод потрібно тоді, коли він
зноситься більш ніж на 70 %, але не
рідше 1 разу на 2 роки.

Раз на рік проводьте профілактичний
огляд і чищення водонагрівача.

Якщо вам відомо про погану якість
водопостачання у вашому будинку,
установіть відповідні фільтри або
редуктор тиску.

Вітаю Вас із граною покупкою!
Тільки не забувайте піклуватися
про водонагрівач!

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
ЩО РОБИТИ?

ЯК ЧАСТО?

У ЯКИЙ СПОСІБ?

Здійснювати плановий огляд
внутрішнього бака, ТЕНа й магнієвого
анода

1 раз на рік

Самостійно або за допомогою
сервісного центру

Замінювати магнієвий анод

За необхідності, але не рідше 1 разу
на 2 роки

Самостійно або за допомогою
сервісного центру

Очищати ТЕН і термостат від накипу

1 раз на рік

Самостійно або за допомогою
сервісного центру

EVMWXSRGSQ EVMWXSRTVSGSQ

20



ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
ОСНОВНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ЕВН

НАВІЩО ПОТРІБЕН МАГНІЄВИЙ АНОД
У БАКАХ З ПОКРИТТЯМ?

НАСКІЛЬКИ ШВИДКО ВОДА НАГРІВАЄТЬСЯ
В НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ ЕВН?

ДО ЯКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВАЄТЬСЯ
ВОДА В НАКОПИЧУВАЛЬНОМУ ЕВН?

СКІЛЬКИ ТЕПЛОЇ ВОДИ МАТИМЕМО
НА ВИХОДІ?

ЧИ БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я МАТЕРІАЛИ,
З ЯКИХ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ ВОДОНАГРІВАЧІ
ARISTON?

ЧИ НАДІЙНІ БАКИ ARISTON У РАЗІ
ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ
ВОДОНАГРІВАЧЕМ?

НАСКІЛЬКИ БЕЗПЕЧНИМИ
Є ВОДОНАГРІВАЧІ?
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Магнієвий анод є додатковим захистом бака від корозії.

Залежно від об’єму бака й потужності ТЕНа: від 20 хвилин до 5 годин.

Максимум до 80 °C (до 75 °C у моделях з механічним термостатом). Однак, щоб не
утворювався накип на нагрівальному елементі (ТЕНі), рекомендується встановити
температуру нагрівання до 60 °C.

Оскільки гаряча вода змішується з холодною, об’єм теплої води з крана становитиме
близько двох об’ємів водонагрівача. Наприклад, водонагрівач об’ємом 50 л дасть Вам
100 л теплої води (40–45 °C) — вистачить помитися декільком членам сім’ї.

Одним із пріоритетів компанії «Арістон» є захист здоров’я й навколишнього
середовища, тобто використання у виробництві водонагрівачів лише безпечних та
екологічно чистих матеріалів.

Популярна марка «Арістон» — це гарантія якості та європейських стандартів
виробництва. Баки випробовуються на міцність високим тиском до 40 атмосфер і мають
товщину до 3 мм! Для захисту внутрішнього бака Ariston використовує спеціальне
покриття, магнієвий анод, високотехнологічні методи зварювання.

Водонагрівачі абсолютно безпечні. Електричні частини цілком ізольовані й ніколи
не стикаються з водою. Крім цього, усі водонагрівачі «Арістон» мають одну
з найдосконаліших систем безпеки ABS 2.0, до якої входять:
1 пристрій захисного вимкнення (ПЗВ), який миттєво вимикає напругу в разі витоку
електричного струму й дає можливість уникнути ураження електричним струмом,
загорянь, пожеж та їхніх наслідків;
2 система активної електричної безпеки, яка здійснює остаточне вимкнення
електроприладу після нагрівання води;
3 захист водонагрівача від перегоряння в разі відсутності в системі води

ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON
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ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
КОНСТРУКЦІЯ ЕВН, ПРИНЦИП РОБОТИ, ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ

ЯКОЮ Є ПОТУЖНІСТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ
ВОДОНАГРІВАЧІВ ARISTON?

Потужність ТЕНа залежно від моделі може становити від 1,2 до 6,0 кВт. Ця інформація
міститься в каталогах, буклетах, інструкціях

ЯК ПРАЦЮЄ ТЕРМОСТАТ БЕЗПЕКИ?

Якщо контроль температури здійснюється неправильно, то температура у водонагрівачі
може значно підвищитись і призвести до утворення пари й опіку користувача. Щоб
уникнути цього, незалежний пристрій безпеки вимкне напругу живлення

МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, СЕРВІС

ЯКЩО Я ХОЧУ ЗМІНИТИ АНОД АБО
ПОЧИСТИТИ ТЕН, МЕНІ ПОТРІБНО
ВИКЛИКАТИ СЕРВІСНОГО ФАХІВЦЯ?

Ви дійсно можете звернутися до наших фахівців в авторизований сервісний центр. Вони
оперативно й професійно виконають чищення або заміну внутрішніх деталей. Можна
також зробити це самостійно. Для цього злийте воду з водонагрівача, відкрутіть гайки,
які утримують фланець, демонтуйте фланець, потім акуратно видаліть накип з ТЕНа
й замініть анод, викрутивши його проти годинникової стрілки.

ДЕ ПРИДБАТИ МАГНІЄВИЙ АНОД?

Придбати магнієвий анод можна в авторизованому сервісному центрі або на
будівельному ринку. Рекомендується використовувати оригінальні запчастини

ЯКЩО ЗІ ЗВОРОТНОГО КЛАПАНА ПОСТІЙНО
ТЕЧЕ ВОДА, ЩО РОБИТИ?

ЧОМУ НЕОБХІДНО ОЧИЩАТИ ТЕН
І ТЕРМОСТАТ ВІД НАКИПУ?

Усі водонагрівачі розраховані на роботу за певного тиску води, залежно від моделі —
від 6 до 8 бар, тому, якщо зі зворотного клапана постійно йде вода, причина —
у постійному перевищенні тиску в системі водопостачання.
У цьому випадку «Арістон» рекомендує встановити редукційний клапан.

Дослідження цього процесу показують, що накип завтовшки 3 мм знижує
теплопередачу на 25–30 % (залежно від того, який енергоносій використовується),
що призводить до надмірних витрат енергії та неправильної роботи ТЕНа. Дослідним
шляхом з’ясовано, що кількість накипу, який утворюється за температури води до
60 °C, у сім разів менша за кількість накипу, що утворюється за температури нагрівання
близько 80 °C.
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ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, СЕРВІС

Якщо в приміщенні, у якому змонтовано водонагрівач, виникає небезпека падіння
температури навколишнього повітря нижче 0 °C, необхідно злити воду з приладу.
Для цього виконайте описані нижче дії.
1 Вимкніть електроживлення приладу.
2 Переконайтеся, що вода всередині приладу має безпечну температуру.
3 Закрийте кран подачі холодної води у водонагрівач.
4 Відкрийте кран гарячої води на змішувачі для скидання тиску всередині бака.
5 Відкрийте зливний кран біля виходу гарячої води для забезпечення доступу
НАВІЩО ЗЛИВАТИ ВОДУ З ВОДОНАГРІВАЧА?
повітря в бак. За його відсутності демонтуйте підводку до трубки гарячої води
водонагрівача (позначена червоним кільцем).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
6 Приєднайте спрямований у каналізацію дренажний шланг до зливного крана біля
входу холодної води й відкрийте його. За відсутності трійника зі зливним краном
демонтуйте підводку до патрубка холодної води водонагрівача (позначена синім
кільцем), приєднайте спрямований у каналізацію дренажний шланг до патрубка
холодної води.
7 Після зливання переконайтесь у відсутності води всередині водонагрівача.
Замерзання води всередині водонагрівача призводить до незворотних змін
і дефектів.

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕЛЕКТРИЧНУ БЕЗПЕКУ ПІД
ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ВОДОНАГРІВАЧА?

На сьогодні водонагрівачі «Арістон» постачаються в комплекті з ПЗВ — пристроєм
захисного вимкнення, який запобігає ураженню споживача електричним струмом. Крім
того, «Арістон» рекомендує для під’єднання звертатися до кваліфікованих фахівців,
а в разі самостійного під’єднання неухильно дотримуватися вимог ПУЕ — правил
улаштування електроустановок.

ЗА РАХУНОК ЧОГО ВІДБУВАЄТЬСЯ
ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?

Економія електроенергії відбувається за рахунок теплоізоляції з надщільного,
екологічно чистого пінополіуретану. Наприклад, 80-літровий водонагрівач у середньому
за 3 доби остигає не більш ніж на 30 °C.

ЯКИЙ ВОДОНАГРІВАЧ КРАЩЕ КУПУВАТИ:
З МЕХАНІЧНОЮ ЧИ ЕЛЕКТРОННОЮ
СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ?

ДУЖЕ ТВЕРДА ВОДА. ЩО ПОРАДИТЕ?
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За надійністю ці види систем не відрізняються; на електричні компоненти, незалежно
від моделі, «Арістон» надає гарантію один рік. Якщо говорити про рівень комфорту,
то «електронні» моделі видаються більш привабливими. Це можливість виставлення
температури води з точністю до 1 градуса, антибактеріальне очищення води, захист
від увімкнення без води, а також передбачена в деяких моделях можливість
програмування часу нагрівання, цифровий дисплей.

Для зниження утворення накипу рекомендується встановлювати температуру
нагрівання не вище від 60 °C, а також не рідше ніж раз на місяць здійснювати
очищення ТЕНа й термостата від накипу
ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

23

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
БЕЗПЕКА

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПЗВ?

Після заповнення бака водонагрівача водою та перевірки герметичності системи
ввімкніть вологозахищену вилку водонагрівача в розетку й виконайте описані
нижче дії.
• Натисніть кнопку RESET на корпусі ПЗВ, загориться індикатор, який свідчить про
подачу живлення. Потім натисніть кнопку TEST, напруга припинить подаватись
і згасне індикатор живлення. Знову натисніть кнопку RESET. Якщо індикатор
живлення загориться, це означатиме, що пристроєм можна безпечно користуватися.
• Якщо після натискання кнопки RESET індикатор не загориться, зверніться до
авторизованого сервісного центру по консультацію кваліфікованого фахівця.

ЧИ НЕОБХІДНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ
ВОДОНАГРІВАЧА?

Відповідно до правил конструкції електроприладів, під час під’єднання електроприладу
до мережі необхідно забезпечити систему заземленням.

Я НЕ П’Ю ВОДУ, НАВІЩО МЕНІ ОЧИЩАТИ
ЇЇ ВІД БАКТЕРІЙ?

Чиста вода у водонагрівачі — це гарантія цілковитої санітарної безпеки під час контакту
з людською шкірою, наприклад під час приймання душу.

ЧИ МОЖУ Я НЕ КОРИСТУВАТИСЯ
ФУНКЦІЄЮ ECO?

Так, ви можете не використовувати цю функцію, це жодним чином не вплине на роботу
водонагрівача.

ЧИ Є НЕБЕЗПЕКА ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ
НА ЕЛЕКТРОННУ ПЛАТУ?

Водонагрівач не повинен зазнавати прямого впливу води. Однак електронні компоненти
водонагрівача надійно захищені від потрапляння бризок води, пилу та інших частинок,
які можуть призвести до виходу з ладу електронних компонентів.
Цей захист цілком відповідає стандартам і нормативам, установленим наглядовими
інстанціями, а також прийнятій міжнародній класифікації.
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ЯК ЧИТАЮТЬСЯ СИМВОЛИ

Філософія Ariston —
завжди йти назустріч клієнту.

Тому для позначення найбільш істотних
характеристик водонагрівачів Ariston у цьому
каталозі використовуються графічні символи.
Графічні символи дадуть Вам можливість
швидко зорієнтуватися в модельному ряді
й визначити ключові особливості кожної моделі.



ariston.com

ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

25

ЯК ЧИТАЮТЬСЯ СИМВОЛИ



ɇȺ

ȻɕɋɌɊȿȿ

КОМФОРТ

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ
Водонагрівач завжди на зв’язку

НІКЕЛЬ-ХРОМОВИЙ ТЕН
Емальований нікель-хромовий ТЕН з ефектом «антинакип» і
тихим нагріванням води

ШВИДКЕ НАГРІВАННЯ
Найшвидше нагрівання води для приймання душу

РЕЖИМ ECO
Професійна система захисту від бактерій

ПРИСКОРЕНЕ НАГРІВАННЯ
Прискорене нагрівання за рахунок двох нагрівальних
елементів (1,5 кВт + 1 кВт)

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
Внутрішній бак з нержавіючої сталі з додатковим захистом
шва
ПОКРИТТЯ AG+
Емалеве покриття Ag+ захищає внутрішній бак від корозії

ТЕХНОЛОГІЯ ПОДВІЙНОГО БАКА
Передова конструкція для швидкого нагрівання й економії
електроенергії
ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОМЕТР
Точне налаштування й відображення температури

ПОКРИТТЯ ТИТАНОВЕ
Сталевий бак з надійним, перевіреним часом покриттям
Titanium Plus

СУПЕРКОМПАКТНІСТЬ
Глибина 27 см економить простір

TITANSHLOELD
Емалеве покриття TitanShield захищає внутрішній бак від
корозії

ВУЗЬКИЙ ДІАМЕТР
Діаметр 35 см економить простір

АКТИВНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАХИСТ
Автоматичне вимкнення з електромережі після нагрівання
води

УЛЬТРАПЛОСКИЙ
Мінімальна висота економить простір

ЗАХИСТ У РАЗІ ВВІМКНЕННЯ БЕЗ ВОДИ
Вимкнення нагрівального елемента за відсутності води
в баку

ІНДИКАТОР ГОТОВНОСТІ ДУШУ
Інформація про об’єм води для приймання душу

ПЗВ У КОМПЛЕКТІ
Система захисту людини від ураження електричним
струмом

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ
Можливість вертикального й горизонтального монтажу
2ERSQM\

ТЕХНОЛОГІЯ ПОДАЧІ ВОДИ NANOMIX
+15 % гарячої води за той самий час завдяки технології
Nanomix


1ßß#)Þ5

 



ГАРАНТІЯ
Різні терміни гарантії

ТЕХНОЛОГІЯ TFLEX
Мультинагрівання: можливість вибрати різні варіанти
потужності нагрівального елемента.
ТЕХНОЛОГІЯ WATERPLUS
До +16 % більше гарячої води

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУР
Просте й надійне механічне керування

ОДНА ТОЧКА ВОДОРОЗБОРУ

ІТАЛІЙСЬКИЙ ДИЗАЙН
Розроблено в Італії

КІЛЬКА ТОЧОК ВОДОРОЗБОРУ

ЕКОНОМІЧНІСТЬ
SMART-ДИСПЛЕЙ І ПРОГРАМАТОР
Економія коштів до 75 % завдяки функції
програмування

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ Й ПОТУЖНОСТІ

АВТОМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ
Економія електроенергії до 14 %

ЗАХИСТ IP25
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ВОДОНАГРІВАЧІ ARISTON

КОРОТКИЙ КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦЯ

АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА
Телефон гарячої лінії
+38 (044) 496 25 15
ariston.com

facebook.com/AristonUkraine
instagram.com/ariston.ukraine
youtube.com/ARISTON UKRAINE

Україна, Київ,
вул Казиміра Малевича 86Е.
+38 044 496-25-15

