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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ARISTON ΠΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΑΝΕΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΥΚΟΛΙΑ 
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NUOS PLUS: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Τελικός 
Καταναλωτής 

/ Άνεση 
•Ο καλύτερος χρόνος 
θέρμανσης 
•Αθόρυβη λειτουργία 
•Εύκολη στη χρήση οθόνη 

/ Ενεργειακή 
Απόδοση 
•Καλύτερη ενεργειακή 
απόδοση 
•Λειτουργία με 
φωτοβολταϊκά 
•Σύστημα ολοκλήρωσης 

/ Καινοτομία 
•Η καλύτερη τεχνολογία 
στην κατηγορία του 
•Υβριδική λειτουργία 
•Συμβατότητα smart grid 

/ 100% 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

/ ΙΤΑΛΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Επαγγελματίας 

/ Εύκολη 
εγκατάσταση 
•Μικρό μέγεθος 
•Αξεσουάρ χαμηλού 
προφίλ 
•Εύκολη ηλεκτρική 
σύνδεση 

/ Εύκολη 
συντήρηση 
•Αφαίρεση φίλτρου από 
την κορυφή 
•Μπροστινή πρόσβαση 
•Αυτοδιάγνωση 



ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
1. Άνεση 
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/ Γρηγορότερος χρόνος θέρμανσης στην 
κατηγορία της 
Ζεσταίνει το νερό στους 55°C στο συντομότερο χρόνο (5:23 
λεπτά για το μοντέλο 250Lt): στον μισό χρόνο από τα άλλα 
προϊόντα της κατηγορίας του. 

 
 
/ Aθόρυβη λειτουργία 
Επιλογή αθόρυβης λειτουργίας για να επιτευχθεί επίπεδο 
θορύβου 52 dB(A), ώστε να είναι συγκρίσιμο με εσωτερική 
μονάδα κλιματιστικού. 
 
 

/ Εύχρηστη έξυπνη οθόνη 
Ρύθμισε την οθόνη & ξέχνα το. Αποφασίστε τη θερμοκρασία 
άνεσης και η αντλία εξασφαλίζει αυτόματα τη μέγιστη 
ενεργειακή απόδοση. Ανθεκτικότητα σε σφάλμα: δεν 
ενεργοποιείται η αντίσταση αν δεν ζητηθεί. 

« Θα ήθελα να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας,  αλλά πρώτη μου προτεραιότητα είναι 
να έχω ζεστό νερό όποτε το χρειάζομαι. Δεν γίνεται συμβιβασμός στην άνεση…» 

« Ο θόρυβος είναι πρόβλημα. Ο μόνος χώρος που έχω για να τοποθετήσω την αντλία 
θερμότητας είναι μέσα στο σπίτι, κοντά στα υπνοδωμάτια.» 

«Χρησιμοποιώ την οθόνη μόνο για να ρυθμίσω τη θερμοκρασία.» 

100% ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

Καταναλωτής 

Σχόλια 
καταναλωτών 
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6:29 
h:min 

NUOS  NUOS PLUS 

/ Άνεση 

Συντομότερος χρόνος 
θέρμανσης*: 

 

59 dB(A) 

NUOS NUOS PLUS 

Χαμηλότερο επίπεδο 
θορύβου: 

- 1 ώρα 

5:23 
h:min 

ΜΕΧΡΙ** 

52 dB(A) 

- 7 dB(A) 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Σπάμε τα ρεκόρ μας

*Τα δεδομένα αναφέρονται στο μοντέλο 250l, με δοκιμή βάσει του EN16147 στους 7°C. 
** Το επίπεδο θορύβου δοκιμάστηκε βάσει του EN12102 στους 7°C με ενεργοποιημένη την Αθόρυβη 
λειτουργία. Το επίπεδο θορύβου με απενεργοποιημένη την Αθόρυβη λειτουργία είναι 55 dB(A).  
 

Καταναλωτής 
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/ Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία του 
Το υψηλότερο COP στην αγορά, σε όλες τις κλιματικές 
συνθήκες μέχρι τους -7°C για τις πιο κρύες περιοχές, χάρη στο 
EEV*. Εξοικονόμηση κόστους 80% συγκριτικά με 
παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. 

 
 
/ Λειτουργία με φωτοβολταϊκά 
Παράξτε ζεστό νερό με την ενέργεια των PV**, για 
γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης. Προσαρμόζεται σε 
κάθε είδους PV**: 3 διαφορετικές λειτουργίες για κάθε 
ανάγκη. 

 
/ Σύστημα ολοκλήρωσης 
Μοντέλα SYS και TWIN SYS, για την παραγωγή ΖΝΧ 
συνδέοντας ηλιακό θερμοσίφωνα ή λέβητα (ή και τα δύο), 
για μία λύση με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

« Περιμένω σημαντική εξοικονόμηση στο λογαριασμό ενέργειας…» 

« Έχω φωτοβολταϊκό σύστημα και θα ήθελα να χρησιμοποιώ την ενέργεια που παράγει για 
την παραγωγή ζεστού νερού.» 

« Θέλω να τοποθετήσω ηλιακό θερμοσίφωνα αλλά δεν θα καλύπτει εξολοκλήρου τις 
ετήσιες ανάγκες μου σε ζεστό νερό …»  

*Ηλεκτρονική εκτονωτική
βαλβίδα

Φωτοβολταϊκό σύστη α

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
2. Ενεργειακή Απόδοση

Σχόλια 
καταναλωτών 

Καταναλωτής 
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ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ

/ Ενεργειακή Απόδοση 

Υψηλότερος Βαθμός 
Αποδοτικότητας (COP)*: 

Υψηλότερη εξοικονόμηση 
ενέργειας: 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Σπάμε τα ρεκόρ μας

Τα δεδομένα αναφέρονται στο μοντέλο 250l, με δοκιμή βάσει του EN16147 στους 7°C. 
Συγκριτικά ε αραδοσιακούς Ο υ ολογισ ός βασίζεται σε ε οχιακή α όδοση για ία έση

Ευρω αϊκή όλη χ Παρίσι

Καταναλωτής 



8 

/ Η καλύτερη τεχνολογία στην κατηγορία του 
Νέα σειρά αντλίας θερμότητας, σαν αποτέλεσμα της έρευνας 
του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, που εφαρμόζει 
καινοτόμες λύσεις (π.χ. Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα). 
 
 

/ Υβριδική λειτουργία 
Η μοναδική λειτουργία στην αγορά για σύνδεση με 
λέβητες. Βελτιστοποιεί τα κόστη της ενέργειας 
χρησιμοποιώντας και τις δύο πηγές ενέργειας, αέριο και 
ηλεκτρικό ρεύμα. 2 διαθέσιμες ρυθμίσεις (COMBI και 
SYSTEM): εξωτερική επαφή για τον έλεγχο του λέβητα. 
 
 

/ Λειτουργία Smart grid 
Παράγει περισσότερο ζεστό νερό όταν είναι βολική η 
χρέωση ενέργειας. Κατάλληλο για σύνδεση σε οποιονδήποτε 
Οικιακό Ενεργειακό Διαχειριστή:  Έτοιμο για την ενέργεια 
του μέλλοντος. 
 
 

« Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά θέλω να αγοράσω το καλύτερο…» 

« Έχω ήδη επίτοιχο λέβητα…»  

« Θέλω να χρησιμοποιώ την αντλία το διάστημα της χαμηλής χρέωσης ενέργειας»  

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
3. Καινοτομία

Σχόλια 
καταναλωτών 

Καταναλωτής 
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«Είναι δύσκολο να βρώ ένα μέρος για να την τοποθετήσω.» 

«Οι οροφές στους χώρους τοποθέτησης ή στα γκαράζ είναι χαμηλότερες από τις 
συνηθισμένες…» 

« Σπαταλάω χρόνο για την ηλεκτρική σύνδεση γιατί πρέπει να ανοίξω τα πλαστικά της 
κορυφής.»  

Επαγγελματίας

/ Μικρό μέγεθος 
Τοποθετείται οπουδήποτε (πλάτος), επειδή η εισαγωγή και 
η εξαγωγή είναι στην κορυφή. Μειώνει τα m2 που 
καταλαμβάνει και την αισθητική επίπτωση των  καναλιών, 
τα οποία μπαίνουν απευθείας στην ψευδοροφή.  
 
 

/ Αξεσουάρ χαμηλού προφίλ 
Τοποθετείται οπουδήποτε (ύψος), χάρη στο ειδικό 
αξεσουάρ για τοποθέτηση σε χαμηλές οροφές (αποθήκη, 
γκαράζ). Το μειωμένο ύψος οροφής συστήνεται σε 
εγκαταστάσεις χωρίς κανάλια. 
 
 

/ Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση 
Το καλώδιο ρεύματος παρέχεται με το προϊόν για τοποθέτηση 
plug & play. Εύκολη πλευρική πρόσβαση για εξελιγμένες 
συνδέσεις (PV: SG, έξοδος λέβητα). Μειωμένος χρόνος 
εγκατάστασης. 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
A. Εύκολη Εγκατάσταση

Σχόλια 
επαγγελματιών 
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« Αν δεν μπορώ να φτάσω κάποιο εξάρτημα, πρέπει να αφαιρέσω τις συνδέσεις και παίρνει 
πολύ χρόνο…» 

« Όταν το προϊόν τοποθετείται με κανάλια είναι δύσκολο να καθαρίσεις τον εξατμιστή όπως 
συστήνεται.» 

« Το προϊόν είναι πολύ περίπλοκο…»   

/ Αφαίρεση φίλτρου από πάνω 
Η μοναδική λύση στην αγορά. Το αποσπώμενο 
αναδιπλούμενο φίλτρο κάνει πιο εύκολη την ετήσια συντήρηση 
του εξατμιστή της αντλίας θερμότητας. Μειώνει το χρόνο της 
τακτικής συντήρησης. 
 
 

/ Πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα από μπροστά 
Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα κανάλια αέρα ή να 
μετακινήσετε το προϊόν για να προσεγγίσετε το σύστημα της 
αντλίας θερμότητας και τα εξαρτήματα του δοχείου. Μειώνει 
το χρόνο της τακτικής και έκτακτης συντήρησης. 
 
 

/ Αυτοδιάγνωση 
Υποστηρίζει την παρέμβασή σας βήμα προς βήμα με αναλυτικές 
πληροφορίες για τα σφάλματα. Μειώνει το χρόνο της 
έκτακτης συντήρησης 
 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
B. Εύκολη Συντήρηση

Φτιαγμένο με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Σχόλια 
επαγγελματιών 

Επαγγελματίας



11 

/ Άνεση 

/ Ενεργειακή Απόδοση 

Υ
Ψ

Η
Λ

Η
 

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μ
Ε
Γ
Ι
Σ
Τ
Η

 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΚΑΜΑ 
4 μοντέλα, για κάθε ανάγκη



Εστίαση στο ErP  
Πώς να αναγνωρίσετε την καλύτερη HPWH της αγοράς

/ Αέρας περιβάλλοντος 
Η απόδοση είναι διαφορετική στις 
3 κλιματικές ζώνες μόνο όταν η 
αντλία θερμότητας λειτουργεί σε όλες 
τις κλιματικές συνθήκες με εξωτερικό 
αέρα, χάρη στη λειτουργία 
αποπαγοποίησης και τη διευρυμένη 
λειτουργία: 100% ανανεώσιμες. 

/ A+ ready 
A είναι η μέγιστη διαθέσιμη 
ενεργειακή κλάση. 
Η A+ κλάση θα είναι διαθέσιμη στην 
ενεργειακή Ετικέτα από το Σεπτέμβριο 
του 2017. 
  

/ Προφίλ Απόληψης 
XL σημαίνει μεγαλύτερη άνεση 
από L.  
H ενεργειακή απόδοση και η ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας εξαρτώνται 
από το προφίλ  απόληψης. 
  

/ Επίπεδο θορύβου 
Το επίπεδο θορύβου μετριέται 
κατά τη λειτουργία, σε μέσες 
κλιματικές συνθήκες (7°C). Για 
εσωτερική τοποθέτηση, 20°C, το 
επίπεδο θορύβου θα μπορούσε να 
είναι διαφορετικό. 
Επίσης, οι αεραγωγοί έχουν 
επίπτωση στο επίπεδο θορύβου.  
  


