
محصوالت آریستون را فقط با این نام بشناسید و خریداري نمایید.

MADE IN ITALY
مرکز تماس مشتریان

021 - 88 50 0000
WWW.NIKAN-CO.COM

پایان مهلت نـصب و شروع ضـمانت نامه
مـورخ           /            /            می بـاشد.
تاریخ راه اندازي ، تا یک ماه پس از نصب

بر روي جایگاه، مشمول گارانتی خواهد شد.
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محصوالت آریستون را فقط با این نام بشناسید و خریداري نمایید.

GROUP

گواهینامه بین المللی خدمات طالیی نیکان
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0 2 1 - 8 8 5 0 0 0 0 0 885 NIKAN فون واژه

MADE IN ITALY
مرکز تماس مشتریان

021 - 88 50 0000
WWW.NIKAN-CO.COM

پایان مهلت نـصب و شروع ضـمانت نامه
مـورخ           /            /            می بـاشد.
تاریخ راه اندازي ، تا یک ماه پس از نصب

بر روي جایگاه، مشمول گارانتی خواهد شد.

9001:2015SGS  دارنده گواهی نامه ایــزو                    از شـرکت    
دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
دارنده گواهی نامه فنی از وزارت راه، مسکن و شهرسازي
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مجمع عالی واردات



گواهینامه بین المللی کمپانی آریستون ایتالیا





راحتی براي شما چه معنایی دارد؟



چالش آریستون براي رساندن مشتریانش
به آرامش مطلوب و مورد نظر آنها

همه ما به مکانی براي احساس آرامـش و آسایـش نیاز داریمدر این دنیاي به سرعت در حال رشد،  ؛ جایی که هر
یک از ما در مقطعی از زندگیمان بتوانیم تصمیمات جدیدي براي ادامه کار بگیریم .

ما می خواهیم این احساس را در طـول زندگی خود نیز حفظ کنیم ، از زمـانی که اولین خانه خود را می سـازیم تا
زمانی که در آن ساکن شده، خانواده تشـکیل می دهیم ، با هم رشد می کنیم و پیر می شویم. در هر صـورت، ما
همیشه امیدواریم که عزیزانمان در بهترین راحت ترین شرایط زندگی باشند و بتوانیم گرما و صمیمیت شایسـته

آنها را، برایشان فراهم کنیم.
همه ما ایده هاي خودمان را از راحتی داریم که ممکن است به اشـکال مختلف ظـهور کند، اما این چیزي اسـت که

همه ما در نهایت آرزویش را داریم .
مهم نیست که ایده و نظر شما از راحتی و آسایش چیست، چالـش ما این است تا به همه راحـتی و آسایـشی را که 

نیاز دارند ارائه کنیم حتی جاییکه این امر سخت و غیر ممکن به نظر می رسد .
را ههاي جدید رسیدن به آسایش به هر گوشه از این جهان اقدام می کـند:آریستون همیشه برا ي معرفی و ارائه 

یافتن جاهایی که آسایش و راحتی در آنجاها به طور کامل به دست نیامده است و روشهایی نوآورانه براي تطبیق
مفهوم راحتی و آسایش با زندگی مردم .



فن آوري گرمایشـی پیشـرفته
با قابلیت اطمینان طوالنی مدت

بویلرهاي (پکیج هاي) جدید سري        که با تالش کارشناسان فنی و الهام از زندگی واقعی ساخته شده اند، مفـهوم 
دوام و کیفیت را به سطح باالتري ارتقا داده اند . این پکیج ها مجهز به مبدل حرارتی مسی هستند که براي اطمینان
از عملکرد قابل اعتماد در طول زمان و مقاومت زیاد در برابر خوردگی طراحی شده اند و به لطف سیسـتم کنترل
الکترونیکی و حالت ضد یخ، کامالً در برابر خرابی و هواي سرد محافظت می شـوند. عالوه بر این ، آنها مجموعه اي
از عملکردها ي هوشمند را ارائه می دهند که به شما اجازه می دهند محصـــول خود را مطابق با نیازهاي حرارتی

خاص خود سفارشی کنید و در عین حال از راحتی مداوم و ایمنی کامل نیز، لذت ببرید.

XC



مبدل حرارتی مسی با توربوالتور
گرمایش بادوام تر

در راستاي تعهد دیرینه آریستون به تولید محصوالت با سطوح استثناي ي از قابلیت اطمینان و دوام ، بویلرهاي سري
       جدید به مبدل حرارتی مسی مجهز شده اند که دارا ي توربوالتور است و عملکرد با استقامت باال و قابل اطمینان 

در طول زما ن را ارائه می دهد. این قابلیت در نهایت منجر به راحتی و آسایش هر چه بیشتر در هر خانه می شود .
XC

توربوالتورها

مس قابلیت اطمینان باالپوشش آلومینیومی
مبدل حرارتی به طور کامل از مس ساخته شده است و براي محافظت بیشــتر، با یک 
الیه آلومینیوم اضافی پوشانده شـده اسـت. مس نه تنها به دلیل هدایت حرارتی عالی
خود مشهور است، بلکه یک ماده با دوام با مقاومت بهینه در برابر دما، فشار و خوردگی

باال محسوب می شود .

عملکرد بهینه
توربوالتورها باعـث ایجـاد تالطم در آب عـبوري از لوله هاي مبدل حــرارتی
می شـوند و عملکـرد حـرارتی بهینه را هـمراه با مـزایاي مهم دیـگر تضـمین

می کنند. برخی از این مزایا عبارتند از:
/ رسوب مایعات روي سطح لوله به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. 

/ از تبخیر زود هنگام آب و ایجاد صدا در حین کار جلوگیري می شود. 
/ دماي آب یکنواخت نگه داشـته شده و از تشـکیل پیک دمــایی جلوگــیري

می شود .



ارتباطی هوشمند
براي راحتی شـما

از این نبوده است.  

پکیج هاي سري       با اپلیکیشن                          سازگار هستند. با یک کلیک بر روي تلفن همراه با با استفاده از صداي
خود، در آنِ واحد و هر کجا که هسـتید به دستگاه پکیج خود در خانه متصــل شوید. تا کنون، هیچ وقت کنترل یک
دستگاه ، بهینه سازي مصـرف آن و دریافت فوريِ کمک با استفاده از اپلیکیشـن                         ، ساده تر و آسان تر

XCAriston Net

Ariston Net

Ariston Netچهار قدم ساده براي راه اندازي

2- ساخت اکانت1- دانلود اپلیکیشن
در اپلیکیشن

3- وصل کردن
ارتباط 

4- ورود 
به اپلیکیشن Ariston NetWi-Fi

(Sign-in)

به صورت مجانیاپلیکیشن                          را به راحتی می توانید از اپ استور یا گوگل پلی،  دانلود کنید. Ariston Net



سیستم حفاظت و ایمنی
سیستم حفاظت و ایمنی این آرامش خاطر را براي شما فراهم می کند که بدانید شما و خانواده تان از آسایش مداوم

و ایمنی کامل لذت خواهید برد.

سیستم حفاظت پکیج
هنگامی که مشکلی در دستگاه تشخیص داده شود، برد کنترل الکترونیکی به طور خـودکار پکیج را قفل می کند و کد

خطایی که باعث قفل شدن دستگاه شده ، در کنترل پنل جلوي پکیج ظاهر می شود.

محافظت در برابر یخ زدگی
هر بار که محصول دماي زیر 8 درجه سانتیگراد را اندازه گیري کند، عملکرد ضد یخ به طور خودکار اجرا می شود تا

پکیج شما را از آ سیب یخ زدگی محافظت کند .

باي پس اتوماتیک
در صورت کاهـش جریان آب، سیستم باي پس اتومـاتیک ، پکیج شما را از خطر داغ شـدن بیش از حد و خرابی پمپ

محافظت می کند.



راحتی کامل با عملکردهاي هوشمند
پکیج سـري جدید        مـجموعه اي از عملگـرهاي هوشـمند را براي تنظیم سـاده دما و همچنین بسـیاري از

گزینه هاي سفارشی سازي را برا ي برآورده کردن همه نیازها ارائه می دهد. بعالوه، می توانید مطمئن باشید
که سطح نویز و صدا در طول زمان ثابت خواهد ماند.

XC

عملگر اتوماتیک
اجازه دهید پکیج شما دماي ایده آل را براي خانه شما تنظیم کند. با استفاده از این عملکرد، دستگاه اطالعاتی را از مجموعِ

سه سنسور داخلی و خارجی براي تنظیم خودکار دماي گرمایش بر اساس شرایط بیرونی دریافت می کند.

عملگر راحتی
با استفاده از این عملگر، تقریبا بالفاصله بعد از باز کردن شیر آب گرم، آب گرم خواهـد شـد و بنابراین هـدر رفت آب

سرد نیز کاهش می یابد.

برنامه زمان بندي شده گرمایش
برنامه گرمایش هفتگی را مستقیما از خودِ محصول تنظیم کنید.

یادآوري پروسه تعمیر و نگهداري متداول
پیام هاي هشـدار دستگاه، به شما یادآوري می کنند که چه زمانی باید روند تعمیر و نگهداري متداول را انجام دهید. در 

عین حال ، اگر مشکلی وجود داشته باشد که باید حتما توسط یک متخصص بررسی شود ، به شما اطالع می دهد.



طراحی باریک و رابط بصري جدید
پکیج هاي جدید سري       با خطوط تولید مدرن، مواد اولیه ممتاز و رابـط فناوري پیشـرفته با دکمه هاي لمسـی

آسان، نه تنها تجربه کاربري استثنایی را ارائه می دهند، بلکه بسیار شیک و پیشرفته به نظر می رسند.
پکیج هاي سري جدید       به لطف بدنه باریک و اندازه جمع و جورِ خود، قدرت زیادي را در یک طراحی فریبنده
کوچک پنهان می کنند. این بدان معنی اسـت که آنها می توانند به خوبی در هر محیطی قرار بگـیرند در حالی که

فضاي کمی را اشغال می کنند.

XC
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محدوده جامع و وسیع امکانات پکیج هاي جدید،
راه حلی متناسب با هر نیاز

با محصوالت سر ي جدید       ، همه می توانند مطمئن باشند که راه حل مناسبی براي نیازهاي حرارتی خود پیدا
کرده اند - خواه سیستم گرمایـش پایه باشد یا پیچیده تر و سفارشی تر. عالوه بر این، این پکیج هاي جدید در

توان هاي مختلف از 15 کیل و وات تا 35 کیلووات موجود هستند.
سازگاري کامل با لوازم جانبی موجودِ آریستون، از جمله ماژول هاي هیدرولیک، کیت سیم کشی، کیت بی سیم،
ترموستات هاي روشن/خاموش و ترموستات هاي تعدیل کننده، از ویژگی هاي سري جدید بویلرها می باشد.

سري جدید       آریستون به شما این امکان را می دهد تا سیستم هاي گرمـایش چند ناحیه اي را با اسـتفاده از
چندین منبع انرژي و به لطف ارتباطات                        ،ایجاد و مدیریت کنید.
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کیفیت پایدار و همیشگی
/ مبدل حرارتی مسی با کارایی باال با توربوالتورهاي پوشش داده شده با آلومینیوم براي

اطمینان بیشتر
/ بهترین مواد اولیه موجود براي تضمین قابلیت اطمینان باال و چرخه عمر بسیار طـوالنی 
/ عملکرد ایمنی ضد انجماد                                                           که به طور خودکار پمپ را 

در صـورت کاهـش دما به زیر 8 درجه سانتیگراد فعال می کند تا دماي جریان پکـیج را
کنترل کند .

/ عملکرد سیستم محافظـت از پکیج                                                                       که به لطف  
قابلیت برد الکترونیکی، یک قفل ایمنی در مواقع لزوم فعال می شود تا از پکـیج در برابر 

خرابی محافظت کند.
/ عملکرد                                               که از پکیج در برابر گرم شدن بیش از حد و شکستن 

پمپ در صورت کاهش جریان آب ، محافظت می کند.
/ محافظت شده در برابر جریان هاي جت آب با 

(ANTI-FREEZING SAFETY)

(BOILER PROTECTION SYSTEM)

AUTOMATIC BYPASS

IPX5D

عملکرد پیشرفته
/ راندمان تا %93.6 

/ عملگر             ، دماي ثابتی را براي حداکثر راحتی حرارتی ارائه می کند.
/ عملگر                        ، آب گرم آنی را با کاهش زمان انتظار فعال می کند.

/ عملگر                                                      ، امـکان برنامـه ریزي گرمـایش را براي کل هفته 
فراهم می کند.

/ عملگرِ یادآور                                                                                     ،به شما یادآوري می کند 
که چه زمانی باید تعمیر و نگهداري دوره اي انجام شود.

/ اپلیکیشن                          از طریق            در دستگاه قابل استفاده و اجرا می باشد.
/ پروتکل ارتباطی

/ پمپ 2 سرعته با عملیات    
/ پمپ سیرکوالتور با راندمان باال

(30FF)

AUTO

COMFORT

TIMER PROGRAMMING

ORDINARY MAINTENANCE REMINDER

Ariston NetWi-fi

BusBridgeNet

DLC

R

سبک ایتالیایی
LCD/ صفحه نمایش          با وضوح باال، رابط لمسی و منوي بصري تعاملی



طراحی ایتالیایی عملکرد اتوماتیک عملکرد راحتی منوي هوشمند نصب آسان تعمیر و نگهداري
آسان

مدیریت سیستم
Bridgeاز طریق

اندازه جمع و جور و متناسب



کیفیت پایدار و همیشگی

عملکرد پیشرفته
/ راندمان تا %93.6 

/ عملگر             ، دماي ثابتی را براي حداکثر راحتی حرارتی ارائه می کند.
/ عملگر                        ، آب گرم آنی را با کاهش زمان انتظار فعال می کند.

/ عملگر                                                      ، امـکان برنامـه ریزي گرمـایش را براي کل هفته 
فراهم می کند.

/ عملگرِ یادآور                                                                                     ،به شما یادآوري می کند 
که چه زمانی باید تعمیر و نگهداري دوره اي انجام شود.

/ اپلیکیشن                          از طریق            در دستگاه قابل استفاده و اجرا می باشد.
/ پروتکل ارتباطی

/ پمپ 2 سرعته با عملیات    
/ پمپ سیرکوالتور با راندمان باال

(30FF)

AUTO

COMFORT

TIMER PROGRAMMING

ORDINARY MAINTENANCE REMINDER

Ariston NetWi-fi

BusBridgeNet

DLC

R

سبک ایتالیایی
LCD/ صفحه نمایش          با وضوح باال، رابط لمسی و منوي بصري تعاملی

/ مبدل حرارتی مسی با کارایی باال با توربوالتورهاي پوشش داده شده با آلومینیوم براي
اطمینان بیشتر

/ بهترین مواد اولیه موجود براي تضمین قابلیت اطمینان باال و چرخه عمر بسیار طـوالنی 
/ عملکرد ایمنی ضد انجماد                                                           که به طور خودکار پمپ را 

در صـورت کاهـش دما به زیر 8 درجه سانتیگراد فعال می کند تا دماي جریان پکـیج را
کنترل کند .

/ عملکرد سیستم محافظـت از پکیج                                                                       که به لطف  
قابلیت برد الکترونیکی، یک قفل ایمنی در مواقع لزوم فعال می شود تا از پکـیج در برابر 

خرابی محافظت کند.
/ عملکرد                                               که از پکیج در برابر گرم شدن بیش از حد و شکستن 

پمپ در صورت کاهش جریان آب ، محافظت می کند.
/ محافظت شده در برابر جریان هاي جت آب با 

(ANTI-FREEZING SAFETY)

(BOILER PROTECTION SYSTEM)

AUTOMATIC BYPASS

IPX5D



طراحی ایتالیایی عملکرد اتوماتیک عملکرد راحتی منوي هوشمند نصب آسان تعمیر و نگهداري
آسان

مدیریت سیستم
از طریق

اندازه جمع و جور و متناسب

Bridge



کیفیت پایدار و همیشگی
/ مبدل حرارتی مسی با کارایی باال با توربوالتورهاي پوشش داده شده با آلومینیوم براي

اطمینان بیشتر
/ بهترین مواد اولیه موجود بر اي تضمین قابلیت اطمینان باال و چرخه عمر بسیار طـوالنی 
/ عملکرد ایمنی ضد انجماد                                                           که به طور خودکار پمپ را 

در صورت کاهـش دما به زیر 8 درجه سانتیگراد فعـال می کند تا دماي جریان پکـیج را
کنترل کند .

/ عملکرد سیستم محافظت از پکیج                                                                       که به لطـف  
قابلیت برد الکترونیکی، یک قفل ایمنی در مواقع لزوم فعال می شود تا از پکـیج در برابر 

خرابی محافظت کند.
/ عملکرد                                               که از پکیج در برابر گرم شدن بیش از حد و شکستن 

پمپ در صورت کاهش جریان آب ، محافظت می کند.
/ محافظت شده در برابر جریان هاي جت آب با 

(ANTI-FREEZING SAFETY)

(BOILER PROTECTION SYSTEM)

AUTOMATIC BYPASS

IPX5D

عملکرد پیشرفته
/ راندمان تا %93.6 

/ عملگر                        ، آب گرم آنی را با کاهش زمان انتظار فعال می کند.
/ شبکه                       آریستون با قابلیت فعال سازي با استفاده از لوازم جانبی

/ پروتکل ارتباطی
/ مدیریت سیستم خورشیدي آماده استفاده با منابع تجدیدپذیر براي تولید آب گرم

/ پمپ دو سرعته همراه با برنامه کاربردي قابل دانلود

(30FF)

COMFORT

Net Ready

BusBridgeNet R

سبک ایتالیایی
LCD/ صفحه نمایش          با وضوح باال، رابط لمسی و منوي بصري تعاملی



طراحی ایتالیایی عملکرد اتوماتیک عملکرد راحتی منوي هوشمند نصب آسان تعمیر و نگهداري
آسان

مدیریت سیستم
Bridgeاز طریق

اندازه جمع و جور و متناسب



کیفیت پایدار و همیشگی
/ مبدل حرارتی مسی با کارایی باال با توربوالتورهاي پوشش داده شده با آلومینیوم براي

اطمینان بیشتر
/ بهترین مواد اولیه موجود بر اي تضمین قابلیت اطمینان باال و چرخه عمر بسیار طـوالنی 
/ عملکرد ایمنی ضد انجماد                                                           که به طور خودکار پمپ را 

در صـورت کاهـش دما به زیر 8 درجه سانتیگراد فعال می کند تا دماي جریان پکـیج را
کنترل کند .

/ عملکرد سیستم محافظـت از پکیج                                                                       که به لطف  
قابلیت برد الکترونیکی، یک قفل ایمنی در مواقع لزوم فعال می شود تا از پکـیج در برابر 

خرابی محافظت کند.
/ عملکرد                                               که از پکیج در برابر گرم شدن بیش از حد و شکستن 

پمپ در صورت کاهش جریان آب ، محافظت می کند.

(ANTI-FREEZING SAFETY)

(BOILER PROTECTION SYSTEM)

AUTOMATIC BYPASS

عملکرد پیشرفته
/ راندمان تا %93.6 

/ عملگر                        ، آب گرم آنی را با کاهش زمان انتظار فعال می کند.
/ شبکه                       آریستون با قابلیت فعال سازي با استفاده از لوازم جانبی

/ پروتکل ارتباطی
/ مدیریت سیستم خورشیدي آماده استفاده با منابع تجدیدپذیر براي تولید آب گرم

(30FF)

COMFORT

Net Ready

BusBridgeNet R

سبک ایتالیایی
LCD/ صفحه نمایش          با وضوح باال، رابط لمسی و منوي بصري تعاملی



استفاده آسان نصب آسان نگهداري آسان مدیریت سیستم ساخت ایتالیا



نصب و نگهداري آساننصب و نگهداري آساننصب و نگهداري آسان
ساختار داخلی و فرآیند نصب بویلرهاي جدید سري        نسبت به مدل ها ي قبلی تغییري نکرده است، بنابراینساختار داخلی و فرآیند نصب بویلرهاي جدید سري        نسبت به مدل ها ي قبلی تغییري نکرده است، بنابراین

می توانید هم در اولین نصب و هم در هنگام تعمیر و نگهداري کامالً مطمئن با شید.می توانید هم در اولین نصب و هم در هنگام تعمیر و نگهداري کامالً مطمئن با شید.
ساختار داخلی و فرآیند نصب بویلرهاي جدید سري        نسبت به مدل ها ي قبلی تغییري نکرده است، بنابراین

می توانید هم در اولین نصب و هم در هنگام تعمیر و نگهداري کامالً مطمئن با شید.
XCXCXC

ارتباط آسانارتباط آسانارتباط آسان
طرح سیم کشی امکان جداسازي بین کابل هاي ولتاژ باال و پایین را فراهم می کند، در حالی که برد الکترونیکی وطرح سیم کشی امکان جداسازي بین کابل هاي ولتاژ باال و پایین را فراهم می کند، در حالی که برد الکترونیکی و
اصلی توسط جعبه کنترل محافظت می شود. اتصـاالت “آسان” و با کیفیت باال براي لوازم جانبی در تمام خطوطاصلی توسط جعبه کنترل محافظت می شود. اتصـاالت “آسان” و با کیفیت باال براي لوازم جانبی در تمام خطوط
طرح سیم کشی امکان جداسازي بین کابل هاي ولتاژ باال و پایین را فراهم می کند، در حالی که برد الکترونیکی و
اصلی توسط جعبه کنترل محافظت می شود. اتصـاالت “آسان” و با کیفیت باال براي لوازم جانبی در تمام خطوط

تولید .تولید .تولید .



PRO R EVO VELIS EVO PRO 1 ECO

نسل جدید کم مصرف ترین آبگرمکن هاي برقی در جهان

ANDRIS LUX ECO ANDRIS R



ANDRIS LUX ECO



VELIS EVO



PRO 1 ECO



PRO R EVO



+ =

نماینده رسمی آریستون در ایران

دفتر مرکزي 021 - 82 32
9001:2015SGS  دارنده گواهی نامه ایــزو                    از شـرکت    

دارنده گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
دارنده گواهی نامه فنی از وزارت راه، مسکن و شهرسازي

�� �� �دگان��� رف  وق  ی  حا
مجمع عالی واردات

برچسـب گــارانتیوجود  بر روي محصــول به مـعناي
کاالي اصل و  چتر حمایتی خدمات طالیی نیکان می باشد.

MADE IN ITALY
مرکز تماس مشتریان

021 - 88 50 0000
WWW.NIKAN-CO.COM

پایان مهلت نـصب و شروع ضـمانت نامه
تاریخ راه اندازي ، تا یک ماه پس از نصب

بر روي جایگاه، مشمول گارانتی خواهد شد.

GROUP

94 
%

MADE IN ITALY
مرکز تماس مشتریان

021 - 88 50 0000
WWW.NIKAN-CO.COM

پایان مهلت نـصب و شروع ضـمانت نامه

بر روي جایگاه، مشمول گارانتی خواهد شد.
تاریخ راه اندازي ، تا یک ماه پس از نصب
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