VELIS
COMPACT ŞI RAPID

Velis Plus este cel mai bun încălzitor de apă
cu programare personalizată care este capabil
să combine estetica, economia de energie și
performanța în cel mai bun mod posibil.
În plus față de funcțiile comune ale acestei game,
Velis Plus va asigura o funcționare perfect adaptată la
nevoile dumneavoastră de apă caldă cu programare
zilnică şi cu noul design cu finisaj metalic.
PROGRAMARE
Velis Plus oferă programe automate inteligente pentru prepararea apei calde.
Puteţi programa două momente diferite ale zilei pentru duş, iar sistemul va
fi pornit şi oprit în funcţie de acestea, pentru a economisi energie. Apăsând
butonul “MODE”, puteţi selecta între:
-”modul “MANUAL“: utilizare convenţională, similară cu cea a boilerelor standard;
-”modul “PROGRAM“: puteţi alege între temporizatoarele inteligente P1, P2 sau
P1&P2 (orele pentru duş) în funcţie de programul dumneavoastră zilnic. Velis
Plus vă va oferi apă caldă exact la orele specificate, facilitând un nivel maxim
de confort şi flexibilitate şi permiţând o reducere considerabilă a consumului de
energie.

MULTIPOZIŢIONARE,
NOUL VELIS PLUS
POATE FI INSTALAT ÎN
POZIŢIE VERTICALĂ
SAU ORIZONTALĂ. ESTE
COMBINAŢIA PERFECTĂ
ÎNTRE DESIGN ŞI
PERFORMANŢĂ.
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2c 7
m

Doar 27 cm
adâncime

PERFORMANȚĂ
ŞI SUBSTANŢĂ
TIMP DE ÎNCĂLZIRE

50 l.

Economisire de timp

-21%

GATA PENTRU DUŞ
Datorită structurii sale interne specifice, cu 2 rezervoare
separate, sistemul permite o stratificare optimă a apei,
diminuând timpul de încălzire necesar pentru un duş.
Gama Velis vă oferă mai mult timp pentru dumneavoastră,
reducând timpul de aşteptare în comparaţie cu cel al boilerelor
obişnuite.
În funcţie de capacitatea boilerului Velis, puteţi economisi:
/ 15 min la o capacitate de 50 l (economisire de timp de 21%)
/ 1 oră la o capacitate de 80 l (economisire de timp de 51%)
/ 1,3 ore la o capacitate de 100 l (economisire de timp de 60%)
Cu această gamă de boilere electrice, Ariston vă oferă mai mult timp pentru
dumneavoastră şi mai multă atenţie acordată consumului de energie electrică.

80 l.

Economisire de timp

-51%

100 l.

TERMOMETRUL INTELIGENT
Noua gamă de boilere include un afişaj fiabil ce permite o utilizare fără dificultăţi.
Boilerul Velis este prevăzut cu un afişaj inteligent cu LED-uri pe care este
indicată temperatura, în culoarea albastru deschis cu
finisaje gri şi având o formă elegantă.
În plus, modelul Velis Plus dispune de un afişaj
tactil fin LCD Plus, care include butoanele pentru
setările de programare şi funcţia Eco.
La ambele modele, codurile de eroare sunt indicate
pe afişaj pentru a facilita procedura de întreţinere.
Conturul cromat în culoarea gri deschis conferă
acestor produse un aspect elegant.

Economisire de timp

GAMA
VELIS

-60%

ÎNCĂLZITOR
OBIȘNUIT

REZERVOR DUBLU – CONFORT DUBLU
Graţie structurii sale tehnice, boilerul Velis reprezintă produsul ideal pentru un
confort maxim. Structura sa internă permite un amestec optim al apei calde şi reci,
atingând performanţe maxime într-un spaţiu minim.
Cele două „rezervoare independente termic” ale construcţiei interne pot fi
controlate separat, cu un consum maxim de energie de 1500 W.
Această structură cu două rezervoare implică:
/ cicluri de încălzire flexibile
/ reducerea timpului de așteptare
/ formă plată și dimensiuni compacte
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ÎNCĂLZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE 50 / 80 / 100

VELIS PLUS

7
FUNCÞie
ECO

ABS

DISPOZITIV DE GATA PENTRU
PROGRAMARE
DUª
CU AFIªAJ LCD

TITANIUM
PLUS

NANOMIX
+ BEST

SUPER-PLAT

IZOLARE
INSTALARE
POLIURETAN MULTI-POZIÞIE

GARANȚIE
CORP
BOILER (ANI*)

* Toate componentele electrice au 2 ani garanţie

CONFORT
• Funcţie “gata pentru duş”
• Reglare digitală a temperaturii
• Senzor de temperatură NTC de
înaltă precizie

EFICIENŢĂ ŞI ECONOMIE
• Funcţie ECO
• Programare zilnică
• Izolaţie ecologică din poliuretan

CALITATE

inovație
și stil

• Rezervor interior emailat cu titan,
testat la 16 bari
• Doi anozi interiori din magneziu
• Două flanşe cu cinci şuruburi
• Supapă de siguranţă pentru
controlul presiunii testată la 8 bari
• Pachet ABS

DESIGN
•
•
•
•
•
•

Panou cu aspect metalizat
Afișaj cu comenzi tactile fine
Instalare multipoziţie
Adâncime de numai 27 cm
Design italian exclusiv
Instalare murală

DATE TEHNICE		
Capacitate
Instalare

l

*

Putere (2 rezistenţe)
Tensiune
Timp încălzire (ΔT=45°C)
Presiune maximă de funcționare
Temperatură maximă de funcționare
Greutate
Clasă de protecție
OVERALL DIMENSIONS
a
b

kW
V
h,min
bar
°C
kg
IP

mm
mm

VLS PLUS 50

VLS PLUS 80

VLS PLUS 100

50
Multipoziționare
(V/O)
1,5 şi 1
230
2,02
8
80
20
X4

80
Multipoziționare
(V/O)
1,5 şi 1
230
2,56
8
80
26
X4

100
Multipoziționare
(V/O)
1,5 şi 1
230
3,42
8
80
30
X4

800
405

1090
695

1275
880

3626048

3626049

3626050

COD
Cu ştecher şi cablu
*300 mm cu interfaţă inclusă

LEGENDĂ
Intrare apă rece G 1/2”
Ieșire apă caldă G 1/2”
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