
Primește cu căldură dușurile lungi, performanţa durabilă și confortul maxim.

 din materiale de 
calitate superioară, noile game Lydos și Pro1 sunt pregătiteg să furnizeze mai 
multă apă caldă decât încălzitoarele obișnuite cu același volum - întotdeauna 
eficient și rapid.

Nu trebuie decât să te relaxezi și să te bucuri. 
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* Valoare maximă estimată în funcţie de model. Comparaţia a fost efectuată utilizând rezultatele testului V40 la temperatura  
 maximă de funcţionare dintre produsele actuale ATG și noile produse ATG echipate cu tehnologia WaterPlus.

DEFLECTOR

ELEMENT DE 

 revoluţionară menţine apa rece în partea inferioară a 
rezervorului, . 
Acest lucru asigură cu , ceea ce îţi 
permite să beneficiezi în orice moment de confortul unui duș fierbinte suplimentar.
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 memorează 
obiceiurile tale zilnice, pentru a furniza apă caldă doar atunci când ai 
nevoie,  

Datorită noilor funcţii  și , ai acum posibilitatea de a 
beneficia mai rapid de cantitatea de apă caldă necesară pentru primul duș, 
precum și de a  vizualiza pe ecran numărul de dușuri disponibile. 

Datorită programului de auto-învăţare 
integrat, Funcţia ECO EVO memorează 

obiceiurile tale zilnice de consum pentru a 
încălzi apa doar atunci când ai nevoie.

7 AM

11 AM

* Disponibilă doar la modelele electronice.
** Economie estimată în comparaţie cu un încălzitor de apă obișnuit pornind de la cererea medie netă de apă   
 caldă menajeră în Europa (conform studiului VHK din 2007 Ecodesign WH). Economia obţinută diferă în 
 funcţie de capacitatea produsului.
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Ti
Prioritatea Ariston a fost întotdeauna dezvoltarea de produse durabile.

, specifică Ariston, garantează o 
 a produselor și menţinerea  în timp. 

Suprafaţa interioară a încălzitoarelor din gamele Lydos și Pro1 este prevăzută cu o 
datorită proprietăţilor naturale ale titanului 

combinate cu un  anod de magneziu de mari dimensiuni.

Suprafaţa interioară a rezervorului este acoperită cu , care 
previne corodarea suprafeţei în contact cu apa caldă.  poate 
opri în mod eficient procesul de oxidare a suprafeţei interioare a rezervorului, 
prelungind astfel durata de viaţă a încălzitorului.

Datorită proprietăţilor sale unice, titanul produce în mod natural o peliculă de 
dioxid care  pe suprafaţa interioară a rezervorului.

 

NOU

NOU

*În funcţie de politica de garanţie pentru fiecare produs.
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O creaţie modernă și captivantă a designerului italian . 
Proiectate și produse  cu materiale de foarte bună calitate, modelele 
Lydos vor reprezenta un element de design interior unic pentru casa ta.

Formă rotunjită, finisaje estetice elegante și fără șuruburi vizibile.
La acestea se adaugă  pentru o performanţă îmbunătăţită.

 amplasat în partea frontală a produsului este 
asemănător cu un smartphone și permite o interacţiune ușoară și fluentă, precum 
și un control simplu al temperaturii.
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Aplicaţia  îţi permite să te conectezi la modelele Lydos 
Hybrid WiFi, Velis Evo Plus WiFi sau Lydos WiFi de oriunde te-ai afla, 
asigurând un confort maxim și o economie de energie electrică de până 
la 25%**. Indiferent de oră, acasă te așteaptă un duș fierbinte deja pregătit, 
pentru un moment de relaxare după o zi lungă. 

/ Notificare
/ Informaţii disponibile despre  
/ Temperatura apei actualizată permanent

/ pentru a avea apă caldă pregătită în  
 momentele optime
/ , pentru o monitorizare  
 permanentă a obiceiurilor de consum

/ Notificări în timp real atunci când apar probleme cu sistemul, pentru 
a fi mereu la curent cu starea de funcţionare a încălzitorului

Pentru informaţii suplimentare vizitează site-ul nostru ariston.com/ro

VERSIUNEA PENTRU ANDROID ÎN 

Lorem ipsum

Lorem ipsumDESCARCĂ DIN APP STORE

Conectează-ţi produsul în 3 pași simpli, pentru 
a beneficia de toate avantajele aplicaţiei 

. 

* Aplicaţie disponibilă doar pentru modelele de boilere cu Wi-Fi încorporat.
** Economie estimată de până  la 25%, faţă de modelele Ariston mecanice standard. 

Descarcă 
gratuit 
aplicaţia
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1. PERFORMANŢE DE TOP
/

/

2. CONFORT COMPLET
/

Ariston Net

/

/

3. CALITATE DURABILĂ
/

/
/

Intrare apă rece G 1/2”

LEGENDĂ

Ieșire apă caldă G 1/2”

*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta 
metalică de pe produs
** Economie maximă estimată, în funcţie de model. Comparaţie realizată utilizând rezultatele testului V40 la temperatura 
maximă de funcţionare între produsele actuale ATG și noile produse ATG echipate cu tehnologia WaterPlus.

Instalare Verticală Verticală Verticală
Putere KW 1,8 1,8 1,8
Tensiune V 230 230 230
Timp încălzire (∆T=45°C) h:min 1:27 2:11 2:46
Dispersie termică la 65°C KWh/24h 0,99 1,35 1,56
Presiune maximă de funcţionare bar 8 8 8
Temperatura maximă de funcţionare °C 80 80 80
Greutate Kg 16 20,5 24
Clasa de protecţie electrică IP X3 X3 X3

A mm 528 733 885

COD 3201986 3201987 3201988
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