
KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY HS PREMIUM

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
• S kondenzačným kotlom HS Premium ušetríte až 35 % na účte 

za plyn - v porovnaní s 10 rokov starým tradičným kotlom.

DIZAJN A TECHNOLÓGIA
• HS Premium má atraktívny vzhľad, navrhnutý v Taliansku v súlade 

s unikátnou tradíciou dizajnu výrobkov Ariston.
• Nový LCD Displej je navrhnutý pre maximálne jenoduché 

používanie výrobkov. Umožňuje plne ovládať kotol a sledovať 
jeho prevádzkové parametre.

• Interný dizajn kotla bol novo prepracovaný pre ľahkú montáž 
a údržbu, čo napomáha k znižovaniu servisných výdajov.

KOMFORT
• Výkonný sekundárny výmenník zaisťuje okamžitú dostupnosť 

teplej vody.
• S doplnkovým on-off týždenným termostatom je možné 

jednoducho nastaviť požadovanú 
interiérovú teplotu podľa vašich potrieb.

• Vzhľadom k zväčšenej expanznej 
nádobe a optimalizovanej geometrii 
primárneho vykurovacieho výmenníka 
je kotol vhodný pre vykurovanie väčších 
priestorov.

KVALITA
• Vďaka novému vnútornému usporiadaniu a použitím odolných 

komponentov je kotol HS Premium 100 % robustný a zaručuje 
tak dlhú životnosť.

• Kotol HS Premium bol testovaný pri plnej záťaži 1100 hodín 
pre dosiahnutie vysokej spoľahlivosti a úrovne kvality.

• Všetky kotly Ariston podstupujú 155 kontrolných testov pre 
zaistenie maximálnej kvality výrobného procesu.

• Spätné filtre na okruhu vykurovania zaisťujú ochranu kotla pred 
usadením vodných nečistôt, rovnako ako vzduchové filtre chránia 
proti vzdušným nečistotám.

• Systémy proti zadreniu chránia proti usadzovaniu ľadu a kameňa 
nielen kotol, ale aj celý systém.

NOVÁ RIADIACA JEDNOTKA KOTLA 
S VYLEPŠENOU BEZPEČNOSŤOU 
PROTI ZATEČENIU

NOVÝ OPTIMALIZOVANÝ 
HLINÍKOVÝ PRIMÁRNY VÝMENNÍK

KOMPAKTNÝ HYDRAULICKÝ BLOK

NEREZOVÝ SEKUNDÁRNY VÝMENNÍK

SERVIS A VÝKON  |  WWW.GIENGER.SK

Plynové kondenzačné kotly ARISTON
HS Premium, Clas Premium Evo SystemNOVÉ



Kondenzačné plynové kotle Ariston  Cena bez DPH

ARI3300761 Kotol HS PREMIUM 24 EU kondenzačný s prietokovým ohrevom teplej vody 990 €

ARI3300702 Kotol CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, kondenzačný plynový nástenný, pre vykurovanie 
a ohrev vody v zásobníku 1 050 €

ARI3300702 SENSYS Kotol CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, plynový nástenný, pre vykurovanie a ohrev vody 
v zásobníku + regulácia Sensys 1 095 €

ARISESTAVA EVO GREEN
Kotol CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24: 5,7-23,3 kW, plynový nástenný,pre vykurovanie a ohrev 
vody v zásobníku + regulácia + zásobník + stojan + čidlo

1 390 €

Rabatná skupina: L3EJ

ZOSTAVA S KONDENZAČNÝM KOTLOM EVO GREEN

REGULÁCIA SENSYS

FUNKCIA AUTO
Vďaka tejto funkcii sa kotol sám prispôsobí vonkajšej teplote 
a teplote prostredia (pokiaľ je nainštalovaný vonkajší snímač) tak, 
aby udržal nastavenú teplotu prostredia. Vďaka jednoduchému 
riešeniu je dosiahnutý teplotný komfort a úspora energie. Je znížený 
počet zapaľovacích cyklov, čím docháza k značnému zníženiu 
spotreby energie.  

FUNKCIA KOMFORT
Vďaka tejto funkcii môžete okamžite, bez čakania, spotrebovávať 
vodu o požadovanej teplote.

  primárny nerezový výmenník

  premixový horák s nízkymi NOx emisiami, modulačný rozsah 1:4

  inovovaný tlmič pre vyšší akustický komfort

  plne modulačné čerpadlo

  podsvietený LCD displej, zobrazovanie údajov pomocou 

piktogramov a čísel

  kompaktný hydraulický blok

  nerezový doskový výmenník TV (nie pri verzii SYSTEM)

KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY CLAS PREMIUM EVO SYSTEM

Zostava sa skládá z:
• kondenzačný kotol CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24
• nepriamovýhrevný ohrievaný zásobník vody BCH 120
• nožičky pre BCH 120
• termostat SENSYS
• vonkajšia sonda

Regulátor SENSYS - srdce celého systému.
Dokonale ovláda nielen plnyový kotol, ale všetky súčásti systému 
ako sú napr. solárny ohrev alebo zónové moduly.

Základné funkcie:
Programovanie vykurovania i ohrevu vody. Modulačné ovládanie. 
Funkcia AUTO. Možnosť prispôsobenia informácii na displeji 
podľa potrieb užívateľa. Zobrazenie množstva údajov vrátane 
„Energetického reportu“. Zabezpečuje maximálnu tepelnú pohodu 
a maximálny komfort.

+ + +

TICHÝ CHOD
Použité materiály zaisťujú tichý chod. Naviac je vďaka modulačnému 
rozsahu 1:10 a modulačnému čerpadlu znižený počet zapaľovacích 
cyklov, ktoré sú hlavným zdrojom hluku.  

Platí len pre registrovaných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné. SV
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