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WATERVERWARMING
zonnesystemen
AIRCONDITIONINg
sanitaire warmtepomp

Overzicht gamma
Waterverwarming

Elektrische
waterverwarmers
en CV-boilers
Warm water zonder zorgen

Ariston is al jaren wereldleider op het gebied van water
verwarming. Wij bieden u innovatieve toestellen die worden
geproduceerd in uitzonderlijk performante fabrieken. U vindt
bij ons het ruimste gamma waterverwarmers met een grote
variëteit in modellen en inhouden.
Elektrische boilers
CV-boilers
Gasboilers
Industriële producten

p. 3 – 11
p. 12 – 17
p. 18 – 25
p. 47 – 56

Gasboilers

Innovaties voor een
hoger comfort

Hernieuwbare energieën

Hernieuwbare
energieën
natuurlijke-energie
voor iedereen

We stellen eveneens ons nieuwe gamma zonnesystemen en
sanitaire warmtepompen voor.
Solar-systemen
Warmtepompen

p. 26 – 39
p. 40 – 45

Verwarming en koeling

Airconditioning
Stil comfort voor
zomer en winter

Omnium
Garantie

Omdat kwaliteit en service van groot
belang is voor ARISTON, bieden wij
een omniumgarantie aan. De geldende garanties staan vermeld in
deze cataloog en in de handleiding
van het toestel.

Ariston stelt een gamma airconditioning voor verzorgd tot in
de kleinste details en ontwikkeld om u een maximaal comfort te garanderen. Uitzonderlijk stil, eenvoudig te gebruiken, elegant design en kleine afmetingen. Onze toestellen
zijn uitgerust met een omkeerbaar systeem voor een zachte
warmte in de winter.
Airconditioning
p. 57 –72

Système solaire

Alle efficiëntie
in hernieuwbare energie

Hernieuwbaar
Betrouwbaar
Ariston

Het bereiken van objectieven in comfort impliceert een grote verplichting, maar
bovenal een grote verantwoordelijkheid
Zoals het konstant zoeken naar het beste rendement en de hoogste energetische efficientie van onze producten. Een laag verbruik en een lage uitstoot met
de hulp van de onuitputbare hernieuwbare energie. Nochtans is het comfort
de basis van onze filosofie. Door de interesse voor het milieu en onze planeet,
samen met uw comfort en de besparingen garanderen wij u het beste product.
Natuurlijk.

4 	Absorberende koperen plaat met
selectieve laag

1 Buitenframe in aluminium
2 	Warmte-isolerend materiaal
3	Buizen primair circuit waarin de vloeistof
(water en antivriesmiddel) circuleert

1

Ariston
garandeert de
kwaliteit van elk
element.

2

5	Antireflecterend en hagelbestendig
gehard glas

3

4

5

De collector

Choisir un kit solaire Ariston est
simple et rapide quand on peut
compter sur la compétence et le
professionnalisme d’une équipe
offre
plus à
De collector is het hart van de solar kit. De d’experts.
vloeistof dieAriston
binnenin
de en
collector
ses installateurs
une série
stroomt, wordt verwarmd door de zonne-energie
en geeft de toute
geaccumuleerde
de services
exclusifs
: koperen
warmte af aan het water van de boiler. De collector
bestaat
uit een
une consultation
en ligne
plaat die de zonne-energie absorbeert en wordt
onderworpentechnique
aan een speciale
et un
service d’assistance
rapide
behandeling die het absorptierendement van
de invallende
straling vergroot.
efficace.
De stralingsplaat is gevat in een kader metet
dampwerende
aluminium basis
dat bestand is tegen atmosferische invloeden. De absorber met 8 ultrasoon
gelaste parallelle buizen en de isolatie in rotswol en glaswol garanderen de
meetbaar hogere rendementen van de Ariston-kit.
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Système solaire

De technologie die het mogelijk maakt
meer energie te accumuleren

Zonnesystemen

Zonnesystemen

Système solaire

Keuze begeleider
Geschikt voor

3-4

Solar kit
plat dak opstelling TOP

Solar kit
schuin dak opstelling TOP

Solar kit
plat dak opstelling TOP

Solar kit
schuin dak opstelling TOP

Solar kit
plat dak opstelling TOP

Solar kit
schuin dak opstelling TOP

Solar kit
plat dak opstelling TOP

Solar kit
schuin dak opstelling TOP

personen
G e m i d d e l d ve r b r u i k

200 liter
Geschikt voor

3-4

personen
G e m i d d e l d ve r b r u i k

200 liter
Geschikt voor

5-6

personen
G e m i d d e l d ve r b r u i k

300 liter
Geschikt voor

5-6

personen
G e m i d d e l d ve r b r u i k

300 liter
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Zonnesystemen

Système solaire

Gun uzelf
een zonnebad

Het antireflecterend en
hagelbestendig glas

Choisir un kit solaire Ariston est
simple et rapide quand on peut
compter sur la compétence et le
professionnalisme d’une équipe
d’experts. Ariston offre en plus à
ses installateurs toute une série
de services exclusifs :
Het speciale geharde, hoogtransparante glas
de Ariston collector
is en ligne
unevan
consultation
technique
fundamenteel voor een optimale werking van
de
solar
kit
en
voor
een
et un service d’assistance rapide
maximaal rendement. Het reflecteert de invallende
zonnestralen heel weinig,
et efficace.
met een uiterst gering energieverlies.
De opgevangen zonne-energie wordt opgeslagen dankzij zijn prismatisch
oppervlak, dat een “broeikaseffect” creëert binnenin de collector.

De sturingsunit

Choisir un kit solaire Ariston est
simple et rapide quand on peut
compter sur la compétence et le
professionnalisme d’une équipe
De installatie met gedwongen circulatie is voorzien
van
een elektronische
d’experts.
Ariston
offre en plusunit
à
die met behulp van speciale voelers de temperatuur
van het water
desérie
boiler
ses installateurs
toute in
une
en de temperatuur van de collector detecteert
om de circulatiepomp
de services
exclusifs : in werking
te stellen.
une consultation technique en ligne
Dat maakt het mogelijk de doeltreffendheidetenunhet
rendement
van het rapide
systeem
service
d’assistance
te vergroten door de pomp enkel in werkingetteefficace.
stellen als dat nodig is.
De nieuwe zonnesturingsunit onderscheidt zich door: haar beperkte afmetingen,
de mogelijkheid om 19 installatieconfiguraties te beheren, haar display die de
staat van de installatie en elke storing aangeeft.

De boiler

Choisir un kit solaire Ariston est
simple et rapide quand on peut
compter sur la compétence et le
professionnalisme d’une équipe
De boilers voor de kits met gedwongen circulatie
zijn in
geëmailleerd
d’experts.
Ariston
offre enstaal.
plus à
Binnenin is dit type van voorraadvat geïsoleerd
middel van
polyurethaan
ses door
installateurs
toute
une série
schuim voor een betere warmte-isolatie ende
beschermd
door een :Protech
services exclusifs
anti-roest system . 1 of 2 warmtewisselaars.
Van
150 tot 2000technique
liter.
une
consultation
en ligne
et un service d’assistance rapide
et efficace.
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Zonnesystemen

Meer waarde,
minder verbruik
De oplossing is Ariston
Wie vandaag
voor zonne-energie kiest,
neemt binnenkort gratis zijn
warm bad.
Kiezen voor een installatie op zonne-energie is niet enkel een milieubewuste
keuze, maar ook een concrete bron van besparing.
We nemen als voorbeeld een gezin van 4 personen dat in een appartement woont met twee badkamers, een keuken en een wasmachine.
De gemiddelde uitgaven van het gezin om het sanitair water te verwarmen, kunnen variëren tussen 200 en 600 euro, afhankelijk van het type van
toestel dat wordt gebruikt. De installatie van een solar kit met gedwongen
circulatie die twee collectors en een boiler van 200 liter met elektrische
integratie omvat, maakt het mogelijk ongeveer 70 % van de huishoudelijke
behoeften aan sanitair warm water te dekken. De investering die nodig is
voor de aankoop van een solar kit kan dus in een aantal jaren teruggewonnen
worden.

Gewaarborgde
energieprestatie
De solar kits van ARISTON halen de hoogste prestatieniveaus, ongeacht de
werkingsomstandigheden. Dit werd bevestigd door strenge tests die werden
uitgevoerd in onderzoekscentra van het onderzoeksinstituut Enea.
solar keymark
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Pro
Flexibiliteit: de boiler kan in om
het even welke ruimte van het huis
worden geïnstalleerd, terwijl de
panelen moeten worden geplaatst
waar ze het meeste zon kunnen
opvangen.

Zonnesystemen

Installatie
met gedwongen circulatie

In een thermische zonne-installatie is het niet altijd mogelijk of
gemakkelijk de boiler hoger te plaatsen dan de panelen.
Het is dan noodzakelijk een circulatiepomp te gebruiken,
die wordt gestuurd door een elektronische sturingsunit.
Met behulp van twee voelers meet de unit voortdurend de temperatuur
van de panelen en die van de boiler, en ze laat de circulatiepomp pas in
werking treden wanneer de vloeistof van de panelen warmer is dan die
van de wisselaar in de boiler.

Doelgroep.
Voor elke gebruiker, kleine of grote
verbruikers.
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Zonne energie

AS/ASR : 724 (150

1058

300

C

250

955

130

269

Zonneboiler

Entrée EF
(G3/4”M)

Zonnesystemen
Gasboilers

1023 (150L) / 1305 (20

Résistance électrique **

651

Inhoud in liter
200 - 300

Afmetingen (in mm)
Bovenaanzicht

38

35°

886

344,50

4

142
232

n

n

 CCUMULATIEBOILER VOOR ZONNEA
ENERGIE
ONDERSTEUNING MET ELEKTRISCHE
WEERSTAND (AE)

n

n

n
n

GEÏNTEGREERDE HYDRAULISCHE
TRANSFERTGROEP

n

GEÏNTEGREERD EXPANSIEVAT

n

GEÏNTEGREERDE ZONNEREGELING

n

n

 LLE COMPONENTEN ZIJN
A
TOEGANKELIJK VANAF DE VOORKANT
BUITENGEWOON SNELLE INSTALLATIE
DUBBELE BESCHERMING VAN DE KUIP:
ANODE MET OPGEDRONGEN STROOM
PROTECH EN MAGNESIUM ANODE
Glycol GELEVERD MET DE PACK

GEÏNTEGREERDE THERMOSTATISCHE
MENGKRAAN

Prestaties - Afmetingen (in mm)

Prijs excl. BTW - €

290

300 l : 651 x 1819 x 886 (600)

116

Inlaat KW
(G3/4”M)

2 058

3070247
2 140

Elektrische
weerstand**

886

Boiler AE met elektrische ondersteuning: komt in aanmerking voor de* Enkel
aanbiedingen
model AC Bleu Ciel / Promotelec
(aansluitingen spiraalbuis ondersteuning
(uitdovend merk).
verwarmingsketel)

344,50

886

12

95

688 (200 l) /
1210 (300 l)

955

1305 (200 l) / 1819 (300 l)

(G1”F) *

200 l : 651 x 1305 x 886 (600)

3070246
eEXCL.

Primaire
Zonnecollector
Ø 18 mm

AC : 896 (200 l) 896 (300 l)
AE : 896 (200 l) 1418 (300 l)

COMMERCIËLE REFERENTIES

ø 600

719

kg

Uitlaat WTW
(G3/4”M)

VOORAANZICHT

300

l
BxHxD
mm

4,2
2,3
2,2
0,16
Ondersteuning
212
verwarmingsketel
455

130

l
l

4,2
1,5
1,8
0,19
102
225

886
* Enkel model AC
(aansluitingen spiraalbuis ondersteuning
verwarmingsketel)

250

Wh/l.K. dag

-

Inlaat KW
(G3/4”M)

290

l
kW
kWh/24u

-

Prim
Zon
Ø1

Ondersteuning
verwarmingsketel
(G1”F) *

Uitlaat WTW
(G3/4”M)

269

Gewicht (totaal)

kW
l

ZIJAANZICHT

1058

Buitenafmetingen (diameter)

bar
°C

688 (200 l) /
1210 (300 l)

Wisselaar bovenaan
- vermogen
- inhoud
Wisselaar onderaan
- inhoud
Vermogen elektrische weerstand
Onderhoudsverliezen bij dT=45K
Afkoelingsconstante
Volume ondersteuning VAP
Hoeveelheid elektrische ondersteuning
ECS VES40
Capaciteit zonne-expansievat

l

1305 (200 l) / 1819 (300 l)

Opslagcapaciteit
Kuiptype
Bescherming
Mantel
Isolatie
Maximale werkdruk
Max. bedrijfstemperatuur

AE
Elektrische ondersteuning
met regeling
200
300
geëmailleerd staal
2 anodes 1 Protech en 1 magnesium
staal met epoxyverf
polyurethaanschuim zonder CFK noch HCFC
7
90

955

Type

142
232

651
**Enkel model AE
(flens elektrische weerstand)

33
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Zonnesystemen

Keuzeleidraad Kairos Fast
Kies uw pack en de bevestigingskit volgens het daktype.
Zonnepacks met Elektrische Ondersteuning
VLAKKE ZONNECOLLECTOR CF 2.02
Orientatie zonnecollectoren
Aantal spiraalbuizen
Type boiler
Volume boiler
Benaming

1 VLAKKE
ZONNECOLLECTOR CF 2.02
Compacte boiler
Verticaal
1S
Compact
200 l
AES 200 KF1

COMMERCIËLE REFERENTIES
Prijs excl. BTW - €

BEVESTIGINGSKIT

PLAATSING

Compacte boiler
Verticaal
1S

Verticaal
1S

n

200 l
AES 200 KF2

300 l
AES 300 KF3

n

3023228

3023229

3023230

n

2700

3200

3300

Compact

1 VLAKKE ZONNECOLLECTOR CF 2.02
COMMERCIËLE
REFERENTIES

Sluitingspan
(min. helling 30°)
Platte pan/schalie
Golfdak

PLAT DAK

Plat dak
(instelbaar 30° tot 60°)

HOOFDKENMERKEN EN
LEVERINGEN

2 VLAKKE ZONNECOLLECTOREN CF 2.02

n

2 VLAKKE ZONNECOLLECTOREN CF 2.02

Prijs excl. BTW - €

COMMERCIËLE
REFERENTIES

Prijs excl. BTW - €

3024079

180

3024080

260

3024118
3024120

245
300

3024119
3024121

360
440

3024011

205

3024012

295

n

n

PERFORMANTE ZONNECOLLECTOREN
INBEGREPEN (ABSORBER MET
HOOGSELECTIEVE BEKLEDING)
 OMPACTE ZONNEBOILER, VOLLEDIG
C
GEÏNTEGREERD, MET TRANSFERTGROEP
ZONNEREGELING GEÏNTEGREERD IN DE
BOILER
BEVESTIGINGSSYSTEMEN
 YDRAULISCHE VERBINDINGEN
H
INBEGREPEN*
ZONNEVLOEISTOF

*Met uitzondering van de verbinding tussen
de zonnecollectoren en de boiler

Opties Kairos Fast
Panhaak sluitingspan / schalie
Warmteoverdrachtvloeistof Tyfocor L 10 liter
Voorgeïsoleerde soepele buis inox 10 m (16 mm)
Pomp manuele vulling
Tester warmteoverdrachtvloeistof
Zonnereiniger 20 l
Hydraulische kit 1 zonnecollector
Uitbreiding hydraulische kit 1 zonnecollector
Set hydraulische verbinding 2 zonnecollectoren
Paar soepele geïsoleerde hydraulische aansluitingen hoge temp. Ø22
Veiligheidsklem dak
Toolhuls voor zonnecollectorsonde
Tir-fond voor golfdak (2 stuks)

COMMERCIËLE REFERENTIES

Prijs excl. BTW - €

3087077
3087026
3024069
3087078
3087028
12053192
3024017
3024018
3087012
3087014
3087024
3087088
3087074

18
56
430
120
80
230
97
54
160
150
20
30
30

DE ZONNEREGELING
Geïntegreerde zonneregeling
De voordelen:
n Gepreconfigureerd en
zonneboilersonde reeds geplaatst
n Groot lcd-scherm met weergave van
het principeschema van de installatie
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 ompacte werking met schatting
C
van de dankzij de zon gerealiseerde
energiewinst
n Bijkomende functies: sturing
ondersteuning verwarmingsketel,
zwembadverwarming, enz.
n

Zonnesystemen

SAMENSTELLING
SAMENSTELLING VAN DE PACKS
COMMERCIËLE REFERENTIES
O'solaire-model
Nr. o'solaire

3023228

3023229

3023230

AES 200 KF1

AES 200 KF2

AES 300 KF3

CESI 09/12-6130

CESI 09/12-6131

CESI 09/12-6132

1

1

-

Componenten
Elektro-zonneboiler AE 200/1S (+ weerstand 1,5 kW)

3070246

Elektro-zonneboiler AE 300/1S (+ weerstand 2,3 kW)

3070247

-

-

1

Vlakke zonnecollector KAIROS CF 2.02

3020008

1

2

2

Hydraulische kit 1 zonnecollector CF 2.02

3024017

1

1

1

Uitbr. hydraul. kit 1 zonnecollector CF 2.02

3024018

-

1

1

Warmteoverdrachtvloeistof 10 l

3087026

2

2

2

Soepele buis hydraul. aansl. 22 mm (2 st.; 1 m)

3087014

1

1

1

LEVERING OP 1 AFGEFILMDE PALET

DOORSNEDE

Bevestigingen
Zonnecollecton

Zonneregeling
Thermostatische
mengkraan

Zonneboiler
Zonneregeling

Groep voor overdracht
zonne-energie

Stopkraan / manometer

Groep voor overdracht
zonne-energie

Zonne-expansievat

Niet afgebeeld:
warmteoverdrachtvloeistof en hydraulische verbindingen

Niet afgebeeld:
elektrische weerstand of aansluiting 2de spiraalbuis
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Chauffe-eau
Zonnesystemen
Gasboilers
électrique

VLAKKE COLLECTOR KAIROS FAST

kuip

jaar
jaar

IN
ALTO
GRANDE
ANTIANTI ANTIANTICORROSIE
ISOLAMENTO
ISOLAMENTO
ISOLAMENTO
IN ISOLAMENTO
IN ISOLAMENTO
IN GRANDE
IN GRANDE
ALTO ALTO ALTO
ALTO
GRANDE
GRANDE
ANTI
ANTI ANTI
ANTI
ANTI
ANTIANTI
HOGE
ISOLATIE
HOGE
ANTICORROSIE
ASSORBIMENTO
DURATA
CORROSIONE
GRANDINE
LANA
DIDURATA
ROCCIA
ASSORBIMENTO
ASSORBIMENTO
ASSORBIMENTO
ASSORBIMENTO
DURATA
DURATA
CORROSIONE
DURATA
CORROSIONE
CORROSIONE
CORROSIONE
GRANDINE
GRANDINE
GRANDINE
GRANDINE
LANA
DI
LANA
ROCCIA
LANA
DI ROCCIA
DI
LANA
ROCCIA
DI
ROCCIA

ABSORPTIE

n

n

n

n

*

n

ROTSWOL

LEVENSDUUR

OPTIMALE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING
BESCHEIDEN AFMETINGEN (2 X 1 m)

Prestaties
en ecologie

 BSORBER MET HOOGSELECTIEVE
A
BEKLEDING: HOOG RENDEMENT > 79%
MONTAGE GEÏNTEGREERD, OP HELLEND
DAK OF PLAT DAK/TERRAS
 ERSCHILLENDE AANGEPASTE
V
BEVESTIGINGSSYSTEMEN

*Solar Keymark
014BN/0

Prestaties - Afmetingen (in mm)
Oppervlakte van de wisselaar
Instraalsectie /absorberoppervlakte
Vloeistofcapaciteit
Minimale hellingshoek
Maximale werkdruk
Aantal/Afmetingen aansluitingen
Debietbereik
Optisch rendement (η°)
a1

W/m2 K

VLAKKE ZONNECOLLECTOR KAIROS CF 2.02
2,01
1,82 /1,74
1,02
20
6
4 / 18
40 à 100
0,7385 (0,772*)
4,0045(4,19*)

a2

W/m2 K2

0,0122 (0,0128*)

Optische factor b

m2
m2
l
°
bars
/ mm
l/h

0,757

(1)

5,04

Globale transmissiecoëfficiënt(1)

161°C

Stilstandtemperatuur
Correctiefactor stralingshoek IAM 50°
Buitenafmetingen (H x B x D)
Totaal gewicht
Installatie

0,91
2002 x 1002 x 95
35,6
geïntegreerd, op dakbedekking en plat dak/terras

mm
kg

COMMERCIËLE REFERENTIES
Prijs excl. BTW - €

3020008
eEXCL.

470

*Prestaties genormeerd op het absorberoppervlak

Tot 6 collectoren

36

(dakbedekking) 30° plat dak)

Opgelet:
H
 ellingshoeken:
20 tot 70° (dak)
30 tot 60° (terras)
nH
 ydraulische aansluiting:
diagonaal (tegenover elkaar liggende
zijden)
nM
 aximaal 6 zonnecollectoren
op een rij			
n

Zonnesystemen
Gasboilers

COMPONENTEN
BK2S 750
BK2S 1000
BK2S 1500
BK2S 2000

GECOMBINEERDE BOILER SANITAIR WATER / VERWARMING
VERWARMING ondersteunend

kuip

Lange
duur

Milieuvriendelijk

jaar
jaar

Corrosie
werend

k Gecombineerde boiler voor productie van
sanitair warm water en verwarming met
warmtewisselaar voor ingebouwde aansluiting voor zonne-energiesysteem
k boiler in geëmailleerd staal voor accumulatie sanitair water met geïntegreerde anode
k Voorraadvat in staal voor accumulatie
verwarmingswater
k Warmtewisselaar voor ingebouwde aansluiting voor zonne-energiesysteem op
verwarmingsreservoir met groot warmte
overdrachtsoppervlak
k Bevestigingen voor directe integratie
ketel op reservoir voor accumulatie
verwarmingswater
k Soepele bekleding (100 mm)
k Flens bovenste gedeelte met koppelingen
warm water / koud water / recirculatie /
temperatuurvoeler (niet meegeleverd)

Technische gegevens

Ideaal
voor gemengde
installaties
met radiatoren en
vloerverwarming

Afmetingen
750
BK2S

1000
BK2S

1500
BK2S

2000
BK2S

750
BK2S

1000
BK2S

1500
BK2S

2000
BK2S

Totale water inhoud

L

773

855

1449

2054

a mm

750

790

1000

1100

Accumulatie inhoud sanitair warm water

L

205

220

330

420

b mm

240

240

290

290

Max.werkdruk sanitair circuit

Bar

6

6

6

6

c mm

330

330

400

390

Max. werkdruk CV circuit

Bar

2,5

2,5

2,5

2,5

d mm

800

595

750

1060

Max.t° sanitair warm water

°C

95

95

95

95

e mm

800

595

750

1060

Oppervlakte bovenste spiraal

m²

1,5

2

2

3

f mm

1040

880

950

1290

Oppervlakte onderste spiraal

m²

2,5

2,7

3,3

3,8

g mm

1145

1170

1205

1540

Vermogen bovenste spiraal

kW

36

46

50

72

h mm

1240

1290

1115

1425

Vermogen onderste spriraal

kW

68

75

86

99

i mm

1380

1440

1390

1700

Leeg gewicht

Kg

345

385

460

570

j mm

1535

1635

1660

1980

REFERENTIE

3507042

3507043

3507044

3507045

k mm

1690

1745

1750

2060

Prijs excl. BTW - € B0

3214,00

3589,00

4392,00

5463,00

l mm

1980

1985

2085

2430

m mm

340

360

390

410

n mm

590

640

710

820

o mm

890

910

990

1230

p mm

1050

1050

1170

1370

q mm

1160

1190

1360

1640

r mm

1690

1695

1725

2050

s mm

220

240

240

240

t mm

290

290

415

415
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Zonnesystemen
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COMPONENTEN
Toebehoren zonne-installaties
Code

Prijs excl.
BTW - € B0

INSTALLATIES MET GEDWONGEN CIRCULATIE
Zonnevoeler sanitair water

3104049

18,00

Zonnevoeler collector met voelerhouder

3104048

28,00

Sturingsunit kit met gedwongen circulatie

3104047

329,00

Pomp groep BASIS solar 25-65

3024056

564,00

Pomp groep CASCADE solar 25-65

3024057

446,00

Pomp groep solar 25-120 VOOR GROTE INSTALLATIES

3024059

889,00

Veiligheidsgroep 6 Bar

12061101

23,00

Kit hydraulische koppelingen voor 1 collector gedwongen circulatie kairos CF 2.0

3024017

97,00

Kit hydraulische koppelingen voor bijkomende collector kairos CF 2.0

3024018

54,00

Kit hydraulische koppelingen voor 1 collector gedwongen circulatie kairos Sys 2.5

3024025

97,00

Kit hydraulische koppelingen voor bijkomende collector kairos Sys 2.5

3024026

54,00

Bijkomende voeler voor zonnesturingsunit van installaties die voorzien
in het gebruik van een bijkomende boiler

Bijkomende voeler voor zonnesturingsunit van installaties die voorzien in het gebruik van een dubbel veld van collectors
Voelerhouder inbegrepen voor correcte positionering in het veld van bijkomende collectors

sturingsunit voor installaties met tot 20 collectors
differentieelthermostaat met regeling voor controle van het zonnecircuit
thermostaat met regeling voor controle van het integratiecircuit
geheel van 3 voelers en overeenkomstige voelerhouders
schakelaar on/off
schakelaar voor activering van de manuele pomp

Circulatiegroep met twee snelheden
Volledige isolatie
Vul en aflaatkraan voor de solar installatie
Veiligheidsgroep 6bar, aansluitingen installatie ¾
Fexibel voor aansluiting expansievat
Afmetingen 250 x 375
Debiet regelaar druk en temperatuur meters

Circulatiegroep met twee snelheden
Volledige isolatie
Vul en aflaatkraan voor de solar installatie
Veiligheidsgroep 6bar, aansluitingen installatie ¾
Fexibel voor aansluiting expansievat
Afmetingen 250 x 375
Debiet regelaar druk en temperatuur meters

Circulatiegroep met twee snelheden
Volledige isolatie
Vul en aflaatkraan voor de solar installatie
Veiligheidsgroep 6bar, aansluitingen installatie 2»
Fexibel voor aansluiting expansievat
Afmetingen 250 x 375
Debiet regelaar druk en temperatuur meters

Kit hydraulische koppelingen en toebehoren voor systemen met één collector met gedwongen circulatie

Kit hydraulische koppelingen en toebehoren voor elke bijkomende collector in systemen met gedwongen circulatie

Kit hydraulische koppelingen en toebehoren voor systemen met één collector met gedwongen circulatie

Kit hydraulische koppelingen en toebehoren voor elke bijkomende collector in systemen met gedwongen circulatie
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2 jaar

Zonnesystemen
Gasboilers

COMPONENTEN
Toebehoren zonne-installaties
Code

Prix HTVA - €

B0

2 jaar

Installaties met gedwongen circulatie
ZONNECOLLECTOR kairos cf 2.0
Frame op plat dak 1 paneel Kairos CF 2.0

3024011

268,00

Frame op plat dak 2 panelen Kairos CF 2.0

3024012

375,00

Frame op plat dak voor bijkomende 2 panelen

3024013

375,00

Frame op schuin dak 1 paneel Kairos CF 2.0

3024014

107,00

Frame op schuin dak 2 panelen Kairos CF 2.0

3024015

172,00

Frame op schuin dak voor bijkomende 2 panelen

3024016

172,00

Pomp om de antivriesvloeistof in de installatie te brengen

800235

279,00

Antivriesvloeistof

3087026

56,00

Gemotoriseerde driewegsafsluiter

3024076

85,00

Thermostatische mengkraan

3087023

145,00

Expansievat 18 l op 2 collectors

4448666440

83,00

Expansievat 25 l op 3 collectors

4448666451

106,00

Expansievat 35 l

12002737

129,00

Expansievat 50 l

12028860

225,00

Expansievat 80 l

12078041

343,00

Roestvaste leidingen doorgang dak

3087014

106,00

Manuele pomp om de antivriesvloeistof in het hydraulisch zonnecircuit te brengen

Bus antivriesvloeistof voor zonnecollectors (10 liter)

Paar geïsoleerde roestvaste leidingen diam. 22 lengte 1 m
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Onze diensten
dienst na verkoop
Om op een snelle en efficiënte manier

Omnium
Garantie

te beantwoorden aan alle aanvragen
tot technische interventie, is ARISTON
in België uitgerust met een eigen
organisatie voor dienst na verkoop.
Tijdens de winterperiode kunnen interventies
op gaswandketels, tegen vergoeding op zaterdag
worden uitgevoerd.

De kwaliteit van de producten
en diensten is voor ARISTON
van het allergrootste belang.
Om U van ons vertrouwen in
deze kwaliteit te overtuigen,
biedt ARISTON op de meeste
van haar producten een omniumgarantie aan. Deze garantie geldt volgens de condities die zijn aangegeven in de
handleiding en op de garantiekaart. U vindt de garantiekaart en de handleiding
terug in de verpakking van het
product.

Onze mensen gebruiken enkel originele wisselstukken, dit om de beste prestaties van uw
ARISTON – product te garanderen. Alle wisselstukken van al onze producten zijn continu in voorraad
in ons magazijn in Drogenbos.
De kwaliteit van de dienst na verkoop ARISTON wordt
gewaarborgd door een continue update van alle
technische documentatie. Het personeel wordt
regelmatig bijgeschoold dankzij een aangepast
opleidingsprogramma.
Om u een langdurige, feilloze werking te garanderen van uw producten ARISTON biedt onze dienst na
verkoop u een aantal onderhoudscontracten aan.
Naargelang de gedekte onderdelen. Onder andere
een omniumcontract dat werkelijk alles dekt.

Contacteer onze dienst
na verkoop:
Tel : 02/333 48 88
Fax : 02/333 48 89
Mail : service.be@aristonthermo.com
commerciële binnendienst
Tel : 02/333 48 48
Fax : 02/333 48 49
Mail : internalsales.be@aristonthermo.com
dienst wisselstukken
Tel : 02/333 48 22
Fax : 02/400 20 04
spareparts.be@aristonthermo.com

Commerciële binnendienst
Tel. : 02/333.48.48
Fax : 02/333.48.49
Onderdelen
Tel. : 02/333.48.22
Fax : 02/400 20 04
Interventie en onderhoud
Tel. : 02/333.48.88
Fax : 02/333.48.89
Technisch call center
(technische info voor de professional)
Tel. : 02/333.48.88
Fax : 02/402.72.59

2010-0910 Code : CATGEN NL - De fabrikant behoudt zich het recht de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving - www.losfeld.be

Ariston
WA. Mozartlaan 1A
1620 Drogenbos
www.ariston.be

