
Η σωστή επιλογή 
για βιώσιμη άνεση
Με κομψή εμφάνιση, η νέα σειρά Nimbus NET R32 αποτελεί μία εξαιρετικά αποδοτική 
λύση για βιώσιμη θέρμανση, ψύξη και θέρμανση νερού. Έτσι, μπορείτε να επιτύχετε 
μέγιστη άνεση με τον πιο βολικό τρόπο, μειώνοντας παράλληλα τους λογαριασμούς 
σας και το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.
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Η πιο προηγμένη σειρά αντλιών θερμότητας της Ariston 
που συνδυάζει κορυφαία απόδοση με μέγιστη ευελιξία.



-20°C* 

 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ      
ΣΤΟΥΣ 60°C

-10°C* 

ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

* Εξωτερική θερμοκρασία.

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΗΚΗ
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Στα πλαίσια 1m = 56 db – παρόμοιο με τον ήχο της βροχής
Στα πλαίσια 2m = 48 db – παρόμοιο με το επίπεδο θορύβου σε βιβλιοθήκη
Στα πλαίσια 3m = 34 db – παρόμοιο με έναν ψίθυρο

Μία ολοκληρωμένη λύση για θέρμανση, ψύξη και θέρμανση νερού με την καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση στην κατηγορία της και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η νέα σειρά Nimbus NET R32 διαθέτει τεχνολογία αιχμής και χαρακτηριστικά 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να εγγυώνται σταθερή κορυφαία απόδοση, αξιοπιστία και 
ηρεμία με την πάροδο του χρόνου ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Βιώσιμη Απόδοση

Όλα τα μοντέλα της σειράς 
αποδίδουν την καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση στην 
κατηγορία τους.

Για τη μέγιστη απόδοση 
με ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας.

Η χρήση του ψυκτικού 
μέσου R32 μειώνει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
του προϊόντος.

Άριστη Αξιοπιστία
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Χρησιμοποιήστε την έξυπνη διεπαφή συστήματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας εύκολα και διαισθητικά, και να ελέγξετε 
εξ’αποστάσεως το προϊόν σας από το smartphone σας, από όπου κι αν βρίσκεστε. 

Έξυπνος Έλεγχος

Η Nimbus NET R32 συνοδεύεται από το Sensys NET HD. 
Αυτή η καινοτόμος διεπαφή του συστήματος είναι σχεδιασμένη 
για να σας βοηθήσει να επιτύχετε ανώτερη άνεση στο σπίτι, 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.SENSYS NET HD 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

*Η απομακρυσμένη βοήθεια είναι διαθέσιμη μέσω συνδρομής σε μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση

του Ariston NET.

Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Ariston NET

Όλα τα μοντέλα έχουν ενσωματωμένο WiFi. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
τα ελέγχετε απομακρυσμένα, να εξοικονομείτε ενέργεια και να λαμβάνετε 
ενημερώσεις απόδοσης και απομακρυσμένη βοήθεια* με τη χρήση του 
Ariston NET app. 

Με τη νέα λειτουργία Έξυπνου Προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη, 
η εφαρμογή μαθαίνει από τις συνήθειές σας για να παρέχει ένα 
εξατομικευμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που προσαρμόζεται και 
ενημερώνεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες σας. 

ARISTON NET

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εφαρμογή Ariston NET προσφέρει απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις 
κύριες λύσεις IoT και με συστήματα φωνητικού ελέγχου για να σας 
επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη Nimbus NET R32 ακόμα και με τον ήχο της 
φωνής σας. 

Δουλεύει με Hey Google
works with



Nimbus Compact NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Plus NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Flex NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Pocket M NET R32
Monobloc

Μέγιστη Ευελιξία
Η σειρά Nimbus NET R32 προσφέρει μία ποικιλία λύσεων για να διαλέξετε και είναι 
έτοιμη να ικανοποιήσει τις πιο διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ: 
35, 50, 80, 120 ΚΑΙ 150

ΔΟΧΕΙΟ ΖΝΧ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
200 L, 300 L ‘Η 450 L

Διατίθενται διαφορετικές επιλογές διαμορφώσεων

Διατίθενται διαφορετικές χωρητικότητες δοχείων ΖΝΧ και εξωτερικές μονάδες



Μονοκατοικίες Συλλογικές κατοικίες Ελαφριά εμπορικά
 ή σπίτια με ταράτσα  με σύστημα κεντρικής 

θέρμανσης 
γραφεία, γυμναστήρια  

και καταστήματα
Σύστημα Συστοιχίας 

Μέχρι 75 kW*
Μονή Εξωτερική Μονάδα 

3.5 - 15 kW*

Επιλογές Διαδοχής 

2 έως 5 μονάδες

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

FAN COIL

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Έτοιμη για οποιεσδήποτε συνθήκες εγκατάστασης και υψηλές απαιτήσεις 
θερμικού φορτίου

Έτοιμη να ταιριάξει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
Η Nimbus NET R32 μπορεί να συνδυαστεί έξυπνα με πολλούς τύπους εξωτερικών 
θερμικών συστημάτων.

* Ονομαστική ισχύς.


