
Új távlatok
a vízmelegítés 
terén

az Új lydos család 
ElEktromos vízmElEgítők

lydos r

lydos plus

lydos eco

A kívánt hőkomfort
megteremtése
mindenütt,
bárki részére

Tudjon meg többet:



mit jelent A komfort
az Ön számára?



Ebben a szélsebesen változó világban valamennyien szeretnénk magunknak egy 
olyan kuckót, ahol otthon érezhetjük magunkat; ahova elvonulhatunk, a magunk kis 
megszokott és meghitt világába, s ahol életünk bizonyos pontjain újabb döntéseket 
hozhatunk a továbblépéshez. 

Ez az ösztön hajt bennünket életünk során, miközben otthonunt teremtünk – fészket 
rakunk –, és családot alapítunk, hogy együtt növekedjünk és együtt érjük meg az 
időskort. Eközben az motivál bennünket, hogy szeretteinknek kellemes, meleg és 
biztonságos környezetet teremtsünk – amit megérdemelnek.

Mindannyiunknak megvan a magunk saját ötlete a komfortról: mást és mást jelenthet 
számunkra, különböző formákban valósíthatjuk meg, mégis mind erre vágyunk.

Nem goNd, ha magasak az elvárásai: mi azt vállaltuk, hogy 
miNdeNkiNek biztosítsuk a kéNyelmet, amelyet elvár a maga számára,
még akkor is, ha NehézNek vagy akár lehetetleNNek tűNik 
megteremteNi.

Az Ariston elkötelezetten törekszik arra, hogy újabb és újabb módjait keresi a 
hőkomfort biztosításának a világ minden szegletében: célunk, hogy megtaláljuk azokat 
a helyeket, ahol a hőkomfortot még nem sikerült teljes mértékben megteremteni, 
és innovatív módszereket tárjunk fel, amelyek révén a kényelmet megteremthetjük, 
mindig szem előtt tartva a vásárlóink életkörülményeit.

az ariston vállalta,
hogy megteremti
számunkrA A komfortot, 
amelyet kívánunk



egyedi technológiák, 
Új anyagok
és élvonalbeli 
formAtervezés:
Újabb távlatok
a vízmelegítés terén

Végre megérkeztek a berendezések, amelyek egyszerre biztosítanak 
hosszú zuhanyokat, lenyűgöző élettartamot és maximális kényelmet!

Az Ariston új Lydos termékcsaládja – az umberto Palermo által tervezett 
és prémium anyagokból Olaszországban gyártott berendezések – nagyobb 
mennyiségű forróvizet szolgáltat, mint a hagyományos vízmelegítők, mi 
több, mindig hatékonyan és gyorsan. 

Nyugodtan kikapcsolódhat, ha otthonában Lydos működik. az új lydos 
termékcsaláddal valóságos élmény a vízmelegítés.



enjoy an 
eXtraordinary 
saving
With 50% more energy saving compared to the most efficient standard 
electric water heater in b Class, the new and exclusive Hybrid Intelligence* 
efficiently combines electric and renewable heat pump energy adapting to 
your habits.

lydos plus



Waterplus technológia
nincs AkAdály: Akár még 
egy zuhAnyozás belefér
A korszerű, szabadalmaztatott* WaterPlus technológia a bejövő 
hidegvizet a tartály alján tartja, ezzel csökkentve a hidegvíz és tárolt 
melegvíz keveredését. Ezzel a készülék akár 16 százalékkal több forró 
vizet biztosít,** hogy Ön bármikor kiélvezhesse egy plusz forró zuhany 
kényelmét!

* Szabadalmaztatott és / vagy függőben lévő szabadalmaztatással, országtól függően.
** Maximális becsült megtakarítás, amely a modelltől függ. Az összehasonlítás V40 vizsgálati eredmények alapján 
készült, maximális üzemi hőmérséklet-értéken, a jelenlegi HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával ellátott, 
új HMV-berendezések között.

TERELŐLEMEZ

SZIGETELÉS

FŰTŐELEM

HIDEGVÍZ



t-fleX
vezérelje Ön a 
fűtőteljesítményt
Az új t-FleX szoftver optimális módon, egyszerűen engedi a fűtőteljesít-
mény egyszerű beállítását. Szükség esetén Ön is emelheti – vagy akár csök-
kentheti – a vízmelegítés gyorsaságát és teljesítményét, tetszése szerint.

* Bizonyos modellek esetén.

/ multi-power vezérlés: a fűtőelem teljesítménye állítható.
/ alacsony energiafunkció*: csökkenti a fűtőelem teljesítményét. 

Tökéletes megoldás, ha korlátozott a rendelkezésre álló 
villanyáram, vagy fontos szempont az energiatakarékosság. 

/ állandó hőmérséklet: pontos és állandó hőmérsékletvezérlés.

t   FleX



eco evo funkciÓ
melegvíz,
amikor csak Ön akarja

t-mAX és shower reAdy funkciÓk
teljes kényelem minden 
egyes nap

A CoreteCh által vezérelt, szabadalmi eljárás alatt álló eco evo 
funkciónak* köszönhetően a berendezés megjegyzi az Ön 
melegvíz-használati szokásait, és mindig a szükséges 
mennyiségben és időben állít elő forró vizet: így Ön akár 14%-ot 

is megtakaríthat az energiaszámláin.** A berendezés az elektromos 
vízmelegítők kategóriájában a legmagasabb energiahatékonysági 
szabványoknak megfelelően működik.*** 

Az új t-maX és shower ready funkciók felgyorsítják a forróvíz előállítását, 
és a kijelzőn megjelenítik a rendelkezésre álló forró zuhanyok számát.

Az ECO EVO
nAp mint nAp ElsAjátítjA

Az Ön szOkásAit

Az integrált automatikus auto-learning
szoftvernek köszönhetően az ECO EVO

megjegyzi az Önét napi szokásait,
és előállítja a forróvizet, amikor Önnek

szüksége van rá.

7 am

5 pm

11 am8 pm

* Csak elektronikus modelleknél kapható.
** Becsült megtakarítás a hagyományos elektromos vízmelegítőkhöz képest, az átlagos európai nettó melegvíz-igény 
alapján (ld. 2007 VHK Tanulmány a környezetbarát tervezésről). A megtakarítás a termék kapacitásától függően 
változhat. A fenti adatok B osztályú termékekre vonatkoznak.
*** A B osztály elektronikus, C osztály mechanikus modelleket tartalmaz (ERP-szabályozás).





titanshield technológia
változAtlAn minőség – 
Az idő múlásávAl is

ti
Az Ariston mindig is olyan berendezések fejlesztésére törekedett, 
amelyek az idő múlásával is megőrzik minőségüket. Huszonöt év-
vel ezelőtt az Ariston volt az első elektromos vízmelegítő-gyártó, 
amely TiTec titániumzománcot alkalmazott bevonat gyanánt. Az 

Ariston most felelevenítette ezt a hagyományát: bevezette az Ariston tulaj-
donában lévő, újonnan kifejlesztett kettős titanshield technológiát, 
amely teljes védelmet biztosít a tartály korróziójával szemben. A Lydos bel-
ső felülete – a titánium természetes tulajdonságai és egy nagyméretű 
magnézium-anód révén – kettős védelmet nyújt a korrózió ellen.

hathatós védelem a korrózió elleN
A tartály belső felületét korrózióálló és rozsdaálló titániumzománccal von-
tuk be, amely megakadályozza a melegvízzel érintkező felületek korrózió-
ját. a magnézium anód hatékonyan megakadályozza a tartály belső felüle-
tének oxidációját, s ezáltal meghosszabbítja a vízmelegítő élettartamát. 

ásváNyi védelem a vízkÖvesedés elleN
Egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a titánium – természetes mó-
don – olyan dioxidfóliát állít elő, amely megakadályozza a vízkőképződést 
a tartály belső felületén. 

hosszú élettartam a titátum FűtőelemNek kÖszÖNhetőeN

titáNium 5 év miNdegyikre 
3 év

miNdegyikre 
2 év

miNdegyikre 
2 év

3 év

2 év

korrózióval 
szembeni 

ellenállás 

vízkÖvesedési 
sajátosságok
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gArAnciA-
időszAkA

kötelező 
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AnÓd-csere

iNColoy 
ÖtvÖzet
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Minden egyes berendezést gondosan és szigorúan tesztelünk
a minőség, a hatékonyság és a biztonság szempontjai szerint: 
kompromisszumok nélkül törekszünk a kiváló eredményekre.

iParág 4.0
A legfejlettebb gyártórendszert alkalmazzuk a termelés minden munka-
fázisának nyomon követésére és ellenőrzésére.

100%-bAn ellenőrzött
és tesztelt



aqua ariston net 
smart kapcsolatban 
Önnel
Az aqua ariston Net alkalmazás* összeköti Önt a Lydos Wi-Fi-vel, bárhol 
is tartózkodjék, és maximális kényelmet, 25%-al magasabb energiataka-
rékosságot, valamint teljes nyugalmat biztosít. A melegvíz bármikor várja 
Önt, amikor csak akarja, egy frissítő zuhanyra, egy hosszú nap után…

kéNyelem
/ „kész zuhany” értesítés a melegvízhez.
/ Tájékoztatás a következő rendelkezésre álló zuhany időzítéséről.
/ A vízhőmérséklet kijelzése folytonosan frissül.

eNergiatakarékosság
/ heti ütemezés, hogy szükség esetén bármikor forró legyen a víz.
/ energiafogyasztás jelentések az Ön szokásainak folyamatos 

megfigyelése során.

telJes Nyugalom
a berendezés azonnali („Push”) értesítést küld a rendszer esetleges 
problémáiról, és folytonosan megfigyeli az Ön szokásait.

a bereNdezés telePítése

FiókregisztráCió

Wi-Fi koNFiguráCió
és termékregisztráCió

További információkért látogasson el weboldalunkra: ariston.com

plUG & plAY tElEpítÉs 3 lÉpÉsBEn
Csatlakoztassa berendezését 3 egyszerű 
lépésben, hogy teljes mértékben kihasználhassa 
az Aqua Ariston NET alkalmazást!

* Az Aqua Ariston Net alkalmazás csak a Wi-Fi-s típusokhoz elérhető.
** Napi 25 százalékos becsült megtakarítás az Ariston szabványos mechanikus berendezéseihez képest.

Töltse le
az ingyenes 
alkalmazást!





umberto Palermo olasz formatervező lenyűgöző kortárs alkotása.
Az olaszországban tervezett és kiváló minőségű anyagokból legyártott 
Lydos egyedülálló belsőépítészeti berendezési tárgy lesz otthonában. 

kívÜl-belÜl szíNtiszta miNőség 
Lekerekített forma, ragyogó, esztétikus felületek és rejtett csavarok.
Mindez új anyagokból, az optimális teljesítmény érdekében. 

FelhaszNálóbarát iNterFész 
A berendezés frontoldalán található, élvonalbeli kijelző egy okostelefon 
képernyőjéhez hasonlít, és könnyű, folytonos tájékoztatást
és kezelhetőséget biztosít, egyszerű hőmérséklet-szabályozással.

olAsz formAtervezés
vigyen egy igazi 
mesterművet otthonábA

A formatervezés szabadalmazási eljárás alatt áll.





VízFŰtÉsi 
tECHnOlÓGiA MECH ELE ELE ELE

EnERGiAOsztálY C B B B

smARt FUnkCiÓk Üzemelés / fűtés kijelzőlámpa
ECO EVO

T-MAX
„Zuhanykész”

ECO EVO
T-MAX

Kész zuhanyok száma 
Üdülési mód

Programozási funkció
A fennmaradó fűtési idő

ECO EVO
Alkalmazás

Kész zuhanyok száma
Programozási funkció

A fennmaradó fűtési idő

„WAtERplUs” 
mEGtAkARítás 
mÉRtÉkE

16%* 16%* 16%* 16%*

tARtÓssáG TitanShield TitanShield
TitanShield, zománcozott fűtőelem, 

titánium fűtőelem **
TitanShield, zománcozott fűtőelem

FORmAtERVEzÉs
És kijElzŐ LED kijelző Smart kijelző Alkalmazás

lydos r lydos eco

lydos termékcsalád



VízFŰtÉsi 
tECHnOlÓGiA MECH ELE ELE ELE

EnERGiAOsztálY C B B B

smARt FUnkCiÓk Üzemelés / fűtés kijelzőlámpa
ECO EVO

T-MAX
„Zuhanykész”

ECO EVO
T-MAX

Kész zuhanyok száma 
Üdülési mód

Programozási funkció
A fennmaradó fűtési idő

ECO EVO
Alkalmazás

Kész zuhanyok száma
Programozási funkció

A fennmaradó fűtési idő

„WAtERplUs” 
mEGtAkARítás 
mÉRtÉkE

16%* 16%* 16%* 16%*

tARtÓssáG TitanShield TitanShield
TitanShield, zománcozott fűtőelem, 

titánium fűtőelem **
TitanShield, zománcozott fűtőelem

FORmAtERVEzÉs
És kijElzŐ LED kijelző Smart kijelző Alkalmazás

lydos plus lydos wi-fi

* Maximális becsült megtakarítás, típustól függően. Az összehasonlítás a V40 vizsgálati eredményei alapján készült, maximális üzemi értéken, 
a hagyományos HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával felszerelt, új HMV-berendezések között.

** Csak bizonyos országokban



elektromos vízmelegítő

lydos wi-fibeéPített Wi-Fi

kiemelkedő telJesítméNy
/ WaterPlus technológia*: akár 16 százalékkal több forró víz áll 

rendelkezésre **.
/ CoreTECH vezérléssel működtetett ECO EVO funkció: 

akár 14 százalékkal nagyobb energiamegtakarítás.
/ A berendezés a legszigorúbb ESWH-szabályozásnak is 

megfelel.

telJes kéNyelem
/ Heti programozás funkció, akár napi 2 fűtőciklussal.
/ „Zuhanykész” funkció: az alkalmazás kijelzi a jelenleg 

rendelkezésre álló zuhanyok számát.
/ Hátralévő fűtési idő funkció: az alkalmazás kijelzi a beállított 

hőmérséklet eléréséig szükséges várakozási időt.
/ Abszolút biztonsági rendszer: a berendezés megtartja kiváló 

hatásfokát.

smart ÖsszekÖttetés
/ Aqua Ariston Net alkalmazás: a vízmelegítő távolról, 

okostelefonon keresztül is vezérelhető és beállítható.
/ Akár 25 százalékkal*** nagyobb energiatakarékosság a Wi-Fi-s 

alkalmazás használatával.
/ Azonnali (push) értesítés meghibásodás esetén.

ÖrÖk miNőség
/ Hosszan tartó zománcozott fűtőelem (3 év garancia) 

a vízkőlerakódás ellen.
/ Prémium, masszív, környezetbarát szigetelőanyag (ciklopentán).
/ Nagyméretű magnéziumanód a korrózió ellen.
/ Kiváló minőségű zománcozott titánium tartály.

eXkluzív Formatervezés
/ 100%-ban Olaszországban terveztett és gyártott berendezés.
/ Korszerű, „harmonikus hullám” forma és optimalizált műanyag 

burkolat.
/ Élvonalbeli, felhasználóbarát frontális interfész.

űrméret Függőleges, szabványos elrendezésben 50, 80, 100 l
méretek (szélesség x mélység) 450x470 mm (szabványos)

ÚJ

* Szabadalmaztatott és / vagy függőben lévő szabadalmaztatással, országtól függően.
** Maximális becsült megtakarítás, amely a modelltől függ. Az összehasonlítás V40 vizsgálati eredmények alapján készült, maximális 

üzemi hőmérséklet-értéken, a jelenlegi HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával ellátott, új HMV-berendezések között.
*** Napi 25 százalékos becsült megtakarítás az Ariston szabványos mechanikus berendezéseihez képest.
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iNColoy

ÖtvÖzetből 
készÜlt Fűtőelem

telJeskÖrű 
biztoNsági 
reNdszer

„WaterPlus” 
megtakarítás

titaN shield 
korróziógátló 

védelem

“zuhaNykész” 
kiJelzés

eCo evo 
FuNkCió

WiFi





elektromos vízmelegítő

ÚJ

kiemelkedő telJesítméNy
/ WaterPlus technológia*: akár 16 százalékkal több forró víz áll 

rendelkezésre **.
/ CoreTECH vezérléssel működtetett ECO EVO funkció: 

akár 14 százalékkal nagyobb energiamegtakarítás.
/ A berendezés a legszigorúbb ESWH-szabályozásnak is 

megfelel.

telJes kéNyelem
/ Heti programozás funkció, akár napi 2 fűtőciklussal.
/ „Zuhanykész” funkció: az alkalmazás kijelzi a jelenleg 

rendelkezésre álló zuhanyok számát.
/ Hátralévő fűtési idő funkció: az alkalmazás kijelzi a beállított 

hőmérséklet eléréséig szükséges várakozási időt.
/ „Vakáció” (Holiday) üzemmód hosszabb távolmaradás esetére.
/ Abszolút biztonsági rendszer: a berendezés megtartja kiváló 

hatásfokát.

ÖrÖk miNőség
/ Prémium, masszív, környezetbarát szigetelőanyag (ciklopentán).
/ Nagyméretű magnéziumanód a korrózió ellen.
/ Kiváló minőségű zománcozott titánium tartály.

eXkluzív Formatervezés
/ 100%-ban Olaszországban terveztett és gyártott berendezés.
/ Korszerű, „harmonikus hullám” forma és optimalizált műanyag 

burkolat.
/ Teljeskörű digitális kijelzés a könnyű és gyors visszajelzésért.
/ Élvonalbeli, felhasználóbarát frontális interfész.

űrméret Függőleges, szabványos elrendezésben 50, 80, 100 l
méretek (szélesség x mélység) 450x470 mm (szabványos)

* Szabadalmaztatott és / vagy függőben lévő szabadalmaztatással, országtól függően.
** Maximális becsült megtakarítás, amely a modelltől függ. Az összehasonlítás V40 vizsgálati eredmények alapján készült, maximális 

üzemi hőmérséklet-értéken, a jelenlegi HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával ellátott, új HMV-berendezések között.

lydos plus
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FuNkCió





elektromos vízmelegítő

ÚJ

kiemelkedő telJesítméNy
/ WaterPlus technológia*: akár 16 százalékkal több forró víz áll 

rendelkezésre **.
/ CoreTECH vezérléssel működtetett ECO EVO funkció: 

akár 14 százalékkal nagyobb energiamegtakarítás.
/ A berendezés a legszigorúbb ESWH-szabályozásnak is 

megfelel.

telJes kéNyelem
/ Manuális és pontos hőmérséklet-beállítás.
/ „Zuhanykész” funkció: az alkalmazás kijelzi, ha az első zuhany 

rendelkezésre áll.
/ T-MAX funkció nem várt forróvízigény esetére.
/ Abszolút biztonsági rendszer: a berendezés megtartja kiváló 

hatásfokát.

ÖrÖk miNőség
/ Prémium, masszív, környezetbarát szigetelőanyag (ciklopentán).
/ Nagyméretű magnéziumanód a korrózió ellen.
/ Kiváló minőségű zománcozott titánium tartály.

eXkluzív Formatervezés
/ 100%-ban Olaszországban terveztett és gyártott berendezés.
/ Korszerű, „harmonikus hullám” forma és optimalizált műanyag 

burkolat.
/ Teljeskörű digitális kijelzés a könnyű és gyors visszajelzésért.
/ Élvonalbeli, felhasználóbarát frontális interfész.

űrméret Függőleges, szabványos elrendezésben 50, 80, 100 l
méretek (szélesség x mélység) 450x470 mm (szabványos)

* Szabadalmaztatott és / vagy függőben lévő szabadalmaztatással, országtól függően.
** Maximális becsült megtakarítás, amely a modelltől függ. Az összehasonlítás V40 vizsgálati eredmények alapján készült, maximális 

üzemi hőmérséklet-értéken, a jelenlegi HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával ellátott, új HMV-berendezések között.

lydos eco
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elektromos vízmelegítő

ÚJ

kiemelkedő telJesítméNy
/ WaterPlus technológia*: akár 16 százalékkal több forró víz áll 

rendelkezésre **.
/ A berendezés a legszigorúbb ESWH-szabályozásnak is 

megfelel.

telJes kéNyelem
/ Külső hőmérséklet-beállítás.
/ Kétszeres biztonsági rendszerrel ellátott termosztát.

ÖrÖk miNőség
/ Prémium, masszív, környezetbarát szigetelőanyag (ciklopentán).
/ Nagyméretű magnéziumanód a korrózió ellen.
/ Kiváló minőségű zománcozott titánium tartály.

eXkluzív Formatervezés
/ 100%-ban Olaszországban terveztett és gyártott berendezés.
/ Korszerű, „harmonikus hullám” forma és optimalizált műanyag 

burkolat.
/ Felhasználóbarát frontális interfész.

űrméret Függőleges, szabványos elrendezésben 50, 80, 100 l
méretek (szélesség x mélység) 450x480 mm (szabványos)

* Szabadalmaztatott és / vagy függőben lévő szabadalmaztatással, országtól függően.
** Maximális becsült megtakarítás, amely a modelltől függ. Az összehasonlítás V40 vizsgálati eredmények alapján készült, maximális 

üzemi hőmérséklet-értéken, a jelenlegi HMV-berendezések és a WaterPlus technológiával ellátott, új HMV-berendezések között.
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értékesítés utáni
szolgáltatás

első osztályú szolgáltatás
Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki,
hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen kiszol-
gálhassuk.

eredeti aristoN alkatrészek 
Az eredeti ARISTON pótalkatrészeket úgy fejlesztettük ki, s úgy 
teszteltük, hogy fenntartsuk az Ariston termékektől megszokott 
kiváló minőséget és megbízhatóságot.
Kizárólag eredeti alkatrészek használatával tarthatja fenn 
a rendszer legjobb, szabványos konfigurációját, megfelelve 
a jogi és garanciális követelményeknek is.

értékalaPú szolgáltatással biztosítJuk 
ÜgyFeleiNk Nyugalmát 
Nyugodtan hátradőlhet: szolgáltatásunkkal kiterjeszti a termék 
életéttartamát és megnöveli biztonságát: szükség esetén gyors 
és professzionális megoldást biztosítunk Önnek.

Weboldalunkon keresse fel legközelebbi
ügyfélszolgálati központunkat: ariston.com
vagy hívja az Ariston Ügyfélszolgálat zöld számát: 800 111 222





További információkért látogasson el honlapunkra: 
ariston.com
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