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ÎN CONDENSARE

PREGĂTITE 
PENTRU 





Beneficiind de tehnologia în condensare a seriei ONE modernizată cu noi 
funcții avansate, noua gamă de centrale termice în condensare murale 
Ariston se remarcă printr-un plus de performanță, durabilitate și eficiență. 
Noua gamă reprezintă o opțiune mai sustenabilă și mai eficientă, putând 
funcționa acum cu gaze naturale îmbogățite cu hidrogen.

Centralele combină designul italian modern cu materiale de înaltă tehnologie 
și sunt echipate cu Sensys HD, interfața de sistem inovatoare, pentru un 
control ușor și precis al confortului.

Datorită compatibilității Wi-Fi încorporate, centralele sunt pregătite pentru 
Ariston NET*. Aplicația permite controlul ușor de pe smartphone, economia de 
energie și asistență de la distanță**. Dar nu numai atât: cu noile funcționalități 
AI ale Ariston NET, centrala poate crea o experiență de încălzire personalizată 
și sistemul dumneavoastră este gestionat în mod activ. 

* Disponibilitatea depinde de modelele specifice. 
** Asistența la distanță este disponibilă prin abonarea la servicii post-vânzare Ariston NET-PRO.

Noua gamă de centrale termice 
în condensare Wi-Fi pregătite 

pentru 20% H2 vă oferă un confort 
suplimentar și gestionarea 

completă a încălzirii.



De ce să alegeți centralele termice 
în condensare Ariston One+?

CALITATE 
ARISTON 

100%

SCHIMBĂTOR DE 
CĂLDURĂ DIN 

OȚEL INOXIDABIL
XTRATECH™

CLASĂ DE 
EFICIENȚĂ 

ENERGETICĂ 
ERP

NIVEL REDUS 
DE OXIZI DE 

AZOT

A+

PREGĂTITE PENTRU 
20% H2

Performanță+ 
sustenabilă

Încălzire+ 
durabilă 

Alegeți centralele murale în condensare Ariston One+ și vă veți bucura de cel mai 
performant nivel de confort acasă, prin sistemul Per4mance+ inclus în această gamă.
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FUNCȚII 
INOVATOARE 

INTERFAȚĂ DE SISTEM 
INCLUSĂ

NIVEL DE ZGOMOT 
REDUS CU 50%

Confort+
total

CONTROL 
VOCAL

Conectivitate+ 
inteligentă

3
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APLICAȚIE 
ARISTON NET 

CU CAPACITĂȚI AI
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+142%

SCHIMBĂTOR DE 
CĂLDURĂ OBIȘNUIT

SCHIMBĂTOR DE 
CĂLDURĂ XTRATECH™

Secțiunile mărite oferă un debit îmbunătățit de 
apă, sporind astfel performanța de încălzire și 
prevenind riscul de blocare a reziduurilor.

Durabilitate maximă

Centralele în condensare Ariston sunt proiectate pentru o durată de viață excepțional de 
lungă și pentru a asigura un confort garantat zi de zi, chiar și în condiții extreme.

Schimbătorul de căldură brevetat XtraTechTM din oțel inoxidabil este inima tehnologiei 
Ariston în condensare. Acesta permite produsului să ofere în timp o performanță de încălzire 
consecventă și garantată.

Calitate durabilă în interior 
și la exterior

Performanță garantată 
de certificarea TÜV.

Încălzire+ durabilă



Calitate dovedită Ariston
Noile centrale sunt realizate cu materiale robuste și durabile și dotate cu componente 
și tehnologii de ultimă generație, care asigură cele mai înalte standarde de calitate.

Producție de talie mondială
În centrele de producție de clasă mondială Ariston, excelența în producția industrială 
este urmărită prin actualizări și îmbunătățiri constante ale proceselor tehnologice, 
care vizează întotdeauna calitatea produselor, mediul și siguranța.

100% realizat de Ariston
Toate componentele sistemului și software-ul sunt dezvoltate intern de către 
experții Ariston pentru a asigura performanțe de lungă durată, eficiență ridicată 
și durată de viață prelungită a produsului.

100% verificat și testat automat
Înainte de a ieși din fabrică, One+ NET trece printr-un proces complet automatizat 
de testare a calității, siguranței și eficienței, cu capacitate de urmărire simultană și 
nelimitată. 



2

Eficiență absolută

Impact mai mic asupra mediului

Toate centralele în condensare Ariston sunt proiectate pentru a avea un impact redus asupra 
mediului înconjurător și pentru a reduce cât mai mult posibil consumul de combustibil.

/ Noul Sistem de Aprindere+ detectează automat caracteristicile gazului pentru a  
 îmbunătăți performanța arderii, pentru un confort termic perfect și pentru a garanta  
 eficiența în orice situație.
/ Gama One+ atinge performanțe energetice de clasă A+ datorită sinergiei dintre accesoriile  
 avansate de termoreglare și datele despre temperatura exterioară primite prin internet.

Gama de centrale ONE+ NET este, de asemenea, o alegere perfectă pentru a vă ajuta să 
reduceți amprenta de carbon.
/ Acestea sunt capabile să se autoregleze și să funcționeze în mod corespunzător și în  
 condiții de siguranță folosind amestecuri de gaze naturale îmbogățite cu până la 20%  
 hidrogen*.
/ Au un nivel redus de oxizi de azot, de 25 mg/kWh, cu 55% mai redus decât limita maximă  
 necesară pentru clasa 6, fiind astfel mai prietenoase cu mediul.
 * Testele interne au demonstrat o compatibilitate cu hidrogenul de până la 30%.

O casă ce consumă 
mai puțină energie

Performanță+ sustenabilă 



CLASA 

PREGĂTITE 
PENTRU 

NIVEL REDUS DE 
OXID DE AZOT



46
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Încălzire stabilă și consecventă

Control perfect al presiunii

Funcționare extrem de silențioasă

Un set unic de caracteristici inovatoare concepute pentru a aduce un plus de confort în 
casa dumneavoastră, în cel mai eficient și convenabil mod.

Noul sistem de control al debitului+ aduce confortul la un nivel superior, asigurând o 
temperatură stabilă în fiecare cameră.

Senzorul Hydro monitorizează automat presiunea din sistem și afișează o alertă pentru a 
notifica când este necesară completarea cu apă a sistemului.

Datorită panourilor izolante și tehnologiei de ultimă generație, centralele din gama ONE+ 
sunt extrem de silențioase. Nivelul de zgomot produs de acestea este asemănător celui 
dintr-o bibliotecă.

asemănător cu nivelul 
acustic dintr-o bibliotecă

O experiență de încălzire 
de nivel superior

Confort+ total 



* Sensys HD este inclusă pentru Alteas ONE+ NET.

Control la 360° asupra confortului
ONE+ NET are interfața Sensys HD inclusă*. Echipată cu protocolul BUS BridgeNet®, 
această interfață inovatoare a sistemului va deveni centrul de control al confortului de 
acasă.

Cu interfața de sistem Sensys HD puteți

/ crea cu ușurință un program de temperatură zilnic și săptămânal.
/ configura temperaturi diferite pentru până la șase zone din locuința dumneavoastră.
/ alege între diferite moduri și funcții speciale în funcție de nevoile și preferințele  
 dumneavoastră.

Design modern, 
caracteristici 

avansate



4

Ariston NET

ONE+ NET vă asigură un control perfect asupra confortului  și de asemenea noi capacități 
AI pentru mai multă liniște sufletească.

Toate modelele sunt echipate cu conectivitate permanentă. Acest lucru înseamnă 
că le puteți gestiona de la distanță, puteți optimiza consumul de energie și puteți 
beneficia de asistență continuă* direct pe telefon sau tabletă, utilizând aplicația 
Ariston NET.

Toate avantajele Ariston NET

* Prin achiziționarea unui dispozitiv inteligent de conectivitate Ariston 
** Asistența la distanță este disponibilă prin abonarea la servicii post-vânzare Ariston NET-PRO. Disponibilitatea diferă 
în funcție de țară

Control de 
la distanță

Control 
vocal *

Reducerea consumului 
de energie

Notificări în timp real
& Asistență la distanță **

* Funcționează cu

Hey Google
works with

Descarcă gratuit
APLICAȚIA ARISTON APP

ARISTON NET

Conectat inteligent 
cu dumneavoastră

Conectivitate+ inteligentă 



Locuința devine mai inteligentă, viața devine mai simplă. 
Cu confort oferit de AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
Cu noile caracteristici AI oferite de Ariston NET, beneficiile confortului inteligent devin și 
mai mari.

Planificare 
inteligentă

Programare inteligentă: Dacă doriți, centrala poate învăța din obiceiurile dumneavoastră. și 
poate oferi un program săptămânal personalizat, care se auto-ajustează pentru a vă satisface 
nevoile în schimbare.

Pornire optimă: Când această funcție este activă, Ariston NET poate recunoaște caracteristicile 
termice ale locuinței dumneavoastră, începând să preîncălzească locuința în consecință. 
Aceasta înseamnă temperatura dorită atunci când aveți nevoie de ea, cu consum minim.

Asistență la distanță cu funcția Întreținere activă: Dacă vă abonați la asistența la distanță oferită 
de Ariston NET, centrul dumneavoastră de service va putea să vă monitorizeze sistemul și să 
corecteze defecțiunile înainte de a vă confrunta cu vreun inconvenient. Datorită AI, Ariston NET 
poate chiar prezice o scădere a presiunii apei și vă poate informa în prealabil printr-o notificare.

Pornire  optimă

Asistență 
de la distanță

Confortul este 
întotdeauna
la îndemâna 

dumneavoastră, 
oriunde v-ați afla

AI



Centralele ONE+ NET se remarcă prin designul lor exclusiv și brevetat, caracterizat prin linii 
distinctive și materiale de calitate superioară. În plus, interfața hi-tech va face ca gestionarea 
încălzirii locuinței să fie o experiență mai plăcută.

Aspect italian contemporan

Proiectată și produsă în Italia, noua centrală ONE+ NET este o creație contemporană și 
captivantă a lui Umberto Palermo, designerul italian din spatele tuturor produselor noastre 
premiate.

Perfect pentru casa 
dumneavoastră

Design premium



Finisaje elegante

Panou frontal din sticlă securizată 
și rezistentă la zgârieturi

Afișaj LCD cu text complet 
și meniu intuitiv



Gama ONE+ de centrale 
în condensare

Conectivitate inteligentă Integrată

Funcții inteligente
Programare inteligentă 

Pornire optimă
Asistență la distanță cu funcția Întreținere Activă*

Reglare termică Sensys HD

Eficiență ŋ 94%  A+  **

Raport de modulație 1:10

Controlul aprinderii Da - PLUS

Reglarea debitului Da - PLUS

Clasă NOx 6

Compatibilitate H2 20%

Design și structură
Panou frontal din sticlă 

Ecran tactil 
Structură compactă

Design exclusivist și brevetat

Instalare rapidă
Conexiuni simple 

Protocol Bus Bridgenet® 
Gestionare directă a pompei externe

Întreținere ușoară

Acces frontal la componentele 
principale Diagnoză simplă

Deschidere lină pentru panoul de control
Sistem de restabilire a parametrilor
Tehnologie / sistem sticlă UltraSafe

ALTEAS ONE+ NET
(Î x L x l)  745 x 400 x 315 mm

NOU

NOU

NOU



Integrată Integrată

Programare inteligentă 
Pornire optimă

Asistență la distanță cu funcția Întreținere Activă*

Programare inteligentă 
Pornire optimă

Asistență la distanță cu funcția Întreținere Activă*

Optional Optional

ŋ 94%  A+ ŋ 94%  A

1:10 1:8

Da - PLUS Da

Da - PLUS Da

6 5

20% Nu

Ecran tactil
Structură compactă

Design exclusivist și brevetat

Structură compactă
Design exclusivist și brevetat

Conexiuni simple 
Protocol Bus Bridgenet®

Gestionare directă a pompei externe

Conexiuni simple 
Protocol Bus Bridgenet® 

Gestionare directă a pompei externe

Acces frontal la componentele principale 
Diagnoză simplă

  Deschidere moale pentru panoul de control

Acces frontal la componentele principale 
Diagnoză simplă

Deschidere lină pentru panoul de control

CLAS ONE+ Wi-FiGENUS ONE+ WI-FI

(Î x L x l) 745 x 400 x 315 mm(Î x L x l) 745 x 400 x 315 mm

* Asistența la distanță este disponibilă prin abonarea la servicii post-vânzare Ariston NET-PRO
** Datorită termostatului inclus și a informațiilor meteo furnizate WI-Fi 

NOU

NOU

NOU



Alteas ONE+ NET

CLASA DE ENERGIE

A+

A

PERFORMANȚĂ 
CERTIFICATĂ DE 
GRUPUL TÜV 
RHEINLAND

XtraTech™ 
schimbător de căldură 
din oțel inoxidabil

Încălzire durabilă 
/ Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru 
 o performanță fiabilă și rezistență.

Performanță durabilă 
/  Certificare pentru amestecuri care conțin până la 20% hidrogen și 

testare internă pentru până la 30% hidrogen.
/ Performanță ecologică cu nivel de oxid de azot de 25 mg/kWh. 
/  Eficiență sezonieră de până la 94% și clasă de eficiență energetică A+, 

datorită sistemului Sensys HD inclus și temperaturii externe detectate 
de rețea.

/ Raport de modulare 1:10 pentru o eficiență îmbunătățită.

Confort+ total  
/  Sistem nou de Control al Aprinderii+ pentru performanțe constante de 

încălzire, control avansat și siguranță în orice condiții.
/ Sistem nou de Control al Debitului+ pentru același nivel de confort în  
 fiecare cameră.
/  Sistemul de senzori Hydro controlează automat presiunea sistemului 

și afișează o alertă atunci când este necesară completarea cu apă a 
sistemului.

/ Intensitatea percepută a zgomotului a fost redusă cu 50%.
/  Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.

Conectivitate inteligentă 
/  Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului 

Wi-Fi de la bord.
/ Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.

Aspect de înaltă tehnologie 
/ Panou frontal din sticlă securizată și rezistentă la zgârieturi.
/ Interfață ecran tactil de înaltă rezoluție.
/ Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv

Centrală termică murală în condensare



SENSYS HD
INCLUS

ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

GESTIONAREA 
SISTEMULUI 

RAPORT 
DE MODULARE

EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ

ARISTON NET         



Genus ONE+ Wi-Fi

Încălzire durabilă
/  Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru o 

performanță fiabilă și rezistență.

Performanță durabilă
/  Certificare pentru amestecuri care conțin până la 20% hidrogen și 

testare internă pentru până la 30% hidrogen.
/  Performanță ecologică cu nivel de NOx de 25 mg/kWh.
/  Eficiență sezonieră de până la 94% și clasă de eficiență energetică A, 

datorită sistemului Sensys HD inclus și temperaturii externe detectate de 
rețea.

/  Raport de modulare 1:10 pentru o eficiență îmbunătățită.

Confort+ total 
/  Sistem nou de control al aprinderii+ pentru performanțe constante de 

încălzire, control avansat și siguranță în orice condiții.
/  Sistem nou de control al debitului+ pentru același nivel de confort în 

fiecare cameră.
/  Sistemul de senzori Hydro controlează automat presiunea sistemului 

și afișează o alertă atunci când este necesară completarea cu apă a 
sistemului.

/  Intensitatea percepută a zgomotului a fost redusă cu 50%.
/  Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.

Conectivitate inteligentă 
/  Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului 

Wi-Fi de la bord.
/  Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.

Aspect de înaltă tehnologie 
/  Interfață ecran tactil de înaltă rezoluție. 
/  Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv.

CLASA DE ENERGIE

A

A

Centrală termică murală în condensare

PERFORMANȚĂ 
CERTIFICATĂ DE 
GRUPUL TÜV 
RHEINLAND

XtraTech™ 
schimbător de căldură 
din oțel inoxidabil



ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

GESTIONAREA 
SISTEMULUI 

RAPORT 
DE MODULARE

EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ

ARISTON NET         



Clas ONE+ Wi-Fi

Încălzire durabilă
/  Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru o 

performanță fiabilă și rezistență.

Performanță durabilă
/  Capacitate de a atinge o eficiență sezonieră de până la 94% și o clasă de 

eficiență energetică A.
/  Raport de modulare 1:8 pentru o eficiență îmbunătățită.

Confort+ total 
/  Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.

Conectivitate inteligentă 
/  Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului 

Wi-Fi de la bord.

/  Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.

Aspect de înaltă tehnologie 
/  Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv.

CLASA DE ENERGIE

A

A

Centrală termică murală în condensare

PERFORMANȚĂ 
CERTIFICATĂ DE 
GRUPUL TÜV 
RHEINLAND

XtraTech™ 
schimbător de căldură 
din oțel inoxidabil



ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

GESTIONAREA 
SISTEMULUI 

EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ

ARISTON NET         



Servicii post-vânzare

Căutați cel mai apropiat centru de service pe ariston.com/ro 
sau sunați la Serviciul Clienți Ariston la numărul 0373 788 276

Servicii de primă clasă
Modelul de servicii Ariston este conceput pentru a oferi eficiență 
și profesionalism tuturor clienților săi.

Piese de schimb originale Ariston 
Toate piesele de schimb Ariston sunt construite și testate pentru a garanta
cea mai bună calitate posibilă și fiabilitatea produsului dumneavoastră Ariston.
Utilizarea pieselor de schimb și a componentelor originale Ariston este singura 
modalitate de a vă menține sistemul la cel mai bun nivel, prin îndeplinirea 
cerințelor legale și de garanție.

Liniște sufletească 
Ariston vă oferă asigurarea calității și siguranței produselor pe termen lung, 
iar în cazul oricărei probleme potențiale, vă asigură că totul va fi rezolvat rapid 
și în mod profesionist.



Gama One+ NET a fost concepută de experții noștri în strânsă colaborare cu 
tehnicienii, pentru a face fiecare pas al activității dumneavoastră să fie mai ușor 
decât niciodată.

Instalare ușoară, înlocuire ușoară 
și întreținere fără probleme

/ Aceeași configurație a conexiunilor hidraulice ale produselor Ariston
/ Efort minim în cazul schimbării gazului
/ Optimizare fără efort a sistemului hidraulic și echilibrarea debitului

/ Acces ușor la componentele frontale

/ Sistem de restaurare a parametrilor   

GESTIONARE SIMPLĂ A SISTEMULUI 
 
/ Protocol de comunicare BUS BridgeNet® 
/ Control ușor și total al tuturor componentelor sistemului 
/ Comunicare inteligentă între elementele de comandă și centrală 
/ Toate produsele din sistemul de încălzire vorbesc aceeași limbă.

Sporiți satisfacția la locul de 
muncă cu Ariston ONE+ NET-PRO



Stați aproape de clienții dumneavoastră

Cu Ariston NET PRO, platforma de diagnoză de la distanță de la Ariston, clienții 
dumneavoastră se pot bucura de toate beneficiile asistenței continue de la distanță*.

Prin valorificarea puterii AI (Inteligenței Artificiale), platforma de diagnoză de la 
distanță vă oferă acum predicții de eroare care permit optimizarea suplimentară 
a volumului de lucru și asistență sporită pentru clienți.

Cu Ariston NET PRO și funcționarea pe bază de AI puteți:

/ Oferi Service de cea mai bună calitate
/ Identifica și rezolva problemele în avans sau imediat
/ Îmbunătăți eficiența operațională
/ Gestiona mai ușor activitatea

* Serviciul de asistență de la distanță este supus termenilor contractuali dintre centrul de service și utilizatorul final.

Produs Ariston Platformă de 
diagnoză la distanță

Asistență

Aplicația Ariston NET      Asistență tehnică

Îmbunătățiți oferta de servicii 
cu Ariston NET PRO

PENTRU PROFESIONIȘTI
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ARISTON  ROMÂNIA
Polonă Business Center

Str. Polonă nr. 68 – 72, etaj 1
cod 010505, sector 1, București, România

ariston.com/ro

CALL CENTER ARISTON ROMÂNIA
0373 788 276


