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Clasa de eficienţă 

energetică în modul de funcţionare 

încălzire şi răcire al unităţii testate

Denumirea sau marca comercială a producătorului

SEER şi SCOP

Coeficient sezonier în modul de funcţionare 

încălzire şi răcire. Pentru detalii suplimentare 

consultaţi pagina următoare. 
Clasa de eficienţă energetică de la A la G 
SEER în modul de funcţionare răcire

Nivel de zgomot, exprimat în decibeli

Aceste două simboluri reprezintă NIVELUL DE ZGOMOT 

exprimat în decibeli, al unităţii interioare şi al celei 

exterioare din componenţa instalaţiei de aer condiționat.

Capacitatea nominală în modul de funcţionare răcire

În modul de funcţionare răcire nu se face împărţirea 
pe zone climatice diferite. 

Capacitatea nominală în modul de funcţionare încălzire

Valoarea coeficientului sezonier SCOP

Consumul anual energetic în modul de funcţionare încălzire

Harta Europei

Uniunea Europeană se împarte în 3

mari zone principale în funcţie de tipul de climă luat

în considerare la calcularea parametrului SCOP.

Cu albastru sunt redate zonele cu climă rece, cu

portocaliu zonele cu climă caldă iar cu verde zonele 

cu climă temperată.

Valoarea coeficientului sezonier SEER

Consumul anual de energie electrică în modul
de funcţionare răcire
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Clasa de eficienţă energetică de la A la G 
SCOP în modul de funcţionare încălzire

5.10 • SEER < 5.60

4.60 • SEER < 5.10

4.10 • SEER < 4.60

3.60 • SEER < 4.10

3.10 • SEER < 3.60

2.60 • SEER < 3.10

SEER < 2.60

3.40 • SCOP < 4.00

3.10 • SCOP < 3.40

2.80 • SCOP < 3.10

2.50 • SCOP < 2.80

2.20 • SCOP < 2.50

1.90 • SCOP < 2.20

SCOP < 1.90

Eficienţa înseamnă confort
Noilor produse li se vor aplica noile clase de eficiență energetică. 
Clasa de eficiență energetică „A”a reprezentat până în prezent limita superioară. În viitor însă, scala va fi lărgită pentru a 

include clasele A+ (în 2015), A++ (în 2017) și A+++ (în 2019), cu performanțe energetice maxime.

Ariston a decis să devanseze calendarul cerinţelor minime impuse de normative și să introducă pe piață produse 

superioare din punctul de vedere al performanţelor şi cu un înalt grad de eficienţă: începând din 2013, cu un avans net 
de patru ani, produsele noastre ating clasa de eficiență energetică A++.

În plus, datorită noii etichete, consumatorii pot obține mai multe informații necesare pentru a lua o decizie în momentul 

achiziţionării produselor: de exemplu, aceştia pot afla nivelul de zgomot emis de sistemul de aer condiționat. Începând 

din 2013, noua etichetă prevede introducerea unui nou parametru: „nivelul de zgomot” măsurat în decibeli.

Înlocuirea termenului de „presiune sonoră” (utilizat până în prezent) prezintă avantajul real al faptului că utilizatorul 

beneficiază de o informaţie obiectivă care nu mai depinde de distanța faţă de sursa de zgomot și caracteristicile radiației. 

Ca şi consecință imediată, apare posibilitatea de a compara diferitele sisteme de aer condiționat indiferent de poziția de 

utilizare și procedura de măsurare a presiunii sonore.

Şi în cazul acestui parametru, Ariston ocupă o poziţie avangardistă: sistemele split moderne, din componenţa 
aparatelor de aer condiţionat marca Ariston, asigură un nivel maxim de silențiozitate.
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Conform noilor normative, clasa de eficienţă este atribuită 

fiecărui produs în parte supus examinării, în baza noilor 

coeficienţi de determinare a randamentului: SEER şi SCOP. 

Până în prezent, sistemele de aer condiţionat erau evaluate cu 

ajutorul parametrilor EER (rată de eficienţă energetică) şi COP 

(coeficient de performanţă) în baza calculului energiei termice 

furnizate în raport cu energia electrică consumată, luând în 

considerare însă aceeaşi valoare de temperatură ambientală 

pentru fiecare dintre modalităţile de funcţionare.

Noii indicatori de măsurare SEER şi SCOP îşi propun să 

depăşească această limită luând în considerare variaţia 
sezonieră înregistrată la evaluarea prestaţiilor. Litera „S” care 

apare în faţa siglelor EER şi COP înseamnă „sezonier” ceea ce 

înseamnă că, pentru calculul acestor parametri au fost luate în 

considerare diverse temperaturi externe mai realiste, în baza 

cărora se obţine optimizarea nivelului de eficienţă atins de 

aparatul de aer condiţionat. 

În modul de funcţionare răcire, punctele de măsurare sunt 

situate la valori de temperatură exterioară egale cu 20°C, 25°C, 

30°C şi 35°C. Pentru acest mod de funcţionare au fost luate drept 

puncte de referinţă unice pentru întreaga Europă datele climaterice de la Strasbourg. 

În ceea ce priveşte însă modul de funcţionare încălzire, nu poate fi creat un profil de temperatură globală pentru întreaga Europă, 

motiv pentru care au fost definite trei zone climatice UE (la reprezentarea acestora pe etichetă au fost folosite culori diferite). 

Punctele de măsurare sunt omogene la o temperatură exterioară de 12°C, 7°C, 2°C şi -7°C.

La baza calculării indicelui
SEER stau și condiţiile 
climatice din Strasbourg.
 

STRASBURG

HELSINKI

ATENA

SEER
În modul de 

funcţionare răcire, 

punctele de măsurare 

se situează la valori 

de temperatură 

exterioară egale cu 

20°C, 25°C, 30°C şi 

35°C, valori unice 

pentru întreaga 

Europă. 

SCOP
În ce priveşte modul 

de funcţionare 

încălzire au fost 

definite trei zone 

climatice: climă 

caldă, climă 

temperată şi climă 

rece. Punctele 

de măsurare 

sunt omogene la 

o temperatură 

exterioară de 12°C, 

7°C, 2°C şi -7°C.

SEER şi SCOP, criterii de împărţire a zonelor geografice
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SEER

SEER

Condiţii de temperatură

Sarcină

parţială

Exterioară Interioară 

DB DB WB

100% 35°C 27°C 19°C

74% 30°C 27°C 19°C

47% 25°C 27°C 19°C

21% 20°C 27°C 19°C

SCOP - Climă caldă (Atena)

Condiţii de temperatură

Sarcină

parţială

Exterioară Interioară

DB WB DB

- - - 20°C

100% 2°C 1°C 20°C

64% 7°C 6°C 20°C

29% 12°C 11°C 20°C

SCOP - Climă moderată  
(Strasbourg)
Condiţii de temperatură

Sarcină

parţială

Exterioară Interioară

DB WB DB

88% -7°C -8°C 20°C

54% 2°C 1°C 20°C

35% 7°C 6°C 20°C

15% 12°C 11°C 20°C

SCOP - Climă rece (Helsinki)

Condiţii de temperatură

Sarcină

parţială

Exterioară Interioară

DB WB DB

61% -7°C -8°C 20°C

37% 2°C 1°C 20°C

24% 7°C 6°C 20°C

11% 12°C 11°C 20°C

Noii indici
de măsurare SEER şi SCOP
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Ventilator cu 
12 viteze

Ochi 
inteligentMemorie 1 W 

stand-by
Balans în 

plan orizontal

Filtru de 
platinăAromoterapie Funcția 

Follow Me
Ambient cu 
temperaturi 

scăzute

Senzor de avertizare 
pierderi agent 

frigorific

Ariston a anticipat viitorul...
noua gamă profesională  
de aparate de aer condiționat

Ariston abordează anul 2013 cu o 

gamă complet nouă de aparate de 

aer condiționat: nu doar aspectul 

estetic a fost înnoit, acordându-se 

atenţie specială detaliilor, elementul 

special constând în forţa pe care o 

prezintă tehnologia de avangardă, 

aceasta sporind în mod simţitor 

performanţele produselor Ariston.

ProTech este logo-ul care identifică 
noua gamă de sisteme de aer 
condiționat marca Ariston dedicată 
utilizării profesionale, cu performanţe şi 
funcţionalitate superioare, prezentând 
în plus multe alte avantaje în ce 
priveşte confortul şi economia de 
energie electrică.

Noi 
funcţii  
Pro Tech

Îmbinarea 
perfectă între 
eleganţă, 
funcţionalitate, 
performanţă şi 
respect  
faţă de  
mediul 
înconjurător.
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cool
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Cum să alegeţi 
aparatul de aer condiţionat 
adecvat

Toate avantajele 
unei alegeri 
sigure

Garanţie
totală 

2
ani

Controale precise
Teste fiabile

Măsurarea zgomotului în regim de funcționare maximă

Testarea debitului de aer de ventilație

Verificarea tuturor aprobărilor şi avizelor de electricitate pentru funcţiile 

de încălzire și răcire

Verificarea aspectului estetic şi a finisajelor

Verificarea mişcării clapetelor

Controlul tubului de evacuare a condensului

Verificarea aspectului estetic final 

Verificarea ambalajului

Ariston a decis ca la modelele noi, toate dotate cu pompă de căldură, să 

pună încă o dată accentul pe prestaţiile superioare, caracterul compact şi, 

mai ales, pe durata de viaţă. 

Aparatele de aer condiționat sunt verificate fiecare în parte prin recrearea 

condiţiilor de utilizare identice cu cele întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

Rigurozitatea verificărilor efectuate se traduce prin siguranţa nivelului ridicat 

al standardelor de calitate.
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Tabel de conversie unităţi de măsură

Watt
Frig/h

Kcal/h
BTU/h

Watt 1 0,86 3,41

Frig/h

Kcal/h
1,16 1 3,98

BTU/h 0,293 0,25 1

Garsonieră
Ambient izolat termic 

Ambient 38 m2 x 3 m înălţime:

volum = 114 m3 x 30 = 3.420 W

Unitate interioară de 3,5 kW

Apartament cu două camere
Ambient cu izolaţie termică de nivel redus

Cameră de zi 30 m2 x 2,7 m înălţime:

volum = 81 m3 x 40 = 3.240 W

Unitate interioară de 3,5 kW

Dormitor 20 m2 x 2,7 m înălţime:

volum = 57 m3 x 40 = 2.160 W

Unitate interioară de 2,5 kW

Apartament cu patru camere
Ambient cu izolaţie termică de nivel mediu

Cameră de zi 50 m2 x 2,7 m înălţime:

„regula practică”: 50 m2 x 100 = 5.000 W

Unitate interioară de 5 kW

Principalele tipuri 
de locuințe

Pentru dimensionarea cu titlu strict 

indicativ a instalaţiei alese pentru 

climatizarea unui singur ambient, se 

poate proceda după cum urmează:

3)camerei cu 

„30” şi veţi obţine W necesari 

(pentru un ambient bine izolat 

termic).

3) camerei cu 

„40” şi veţi obţine W necesari 

(pentru un ambient slab izolat termic)

Exemplu:
dormitor izolat termic:

5 m x 5,5 m = 27,5 m2; x înălţime 3 m;

volumul = 82,5 m3, deci 

(82,5 x 30) = 2.475 W

Este nevoie de o unitate interioară de 

2,5 kW

Regulă practică (caz frecvent ...):

Ambient izolat în grad mediu, de 

înălţime constantă 

2,7 m: m2 x 100 = W

Exemplu:
dormitor izolat termic:

5 m x 5,5 m = 25 m2, x înălţime 2,7 m;

deci 25 x 100 = 2.500 W

Este nevoie de o unitate interioară de 

2,5 kW
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MULTI aspect estetic modele

Model 20 25 35 50

Inverter cvadruplu split
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KYRIS  30 MD0

Model KYRIS 30 MD0

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A++

clasă energetică încălzire A+

SEER 6,80

SCOP 4,00

capacitate(1) de răcire
kW 2,81

BTU/h 9576

capacitate(1) de încălzire 
kW 3,12

BTU/h 10665

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 144

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 1093

funcţie răcire da

funcţie încălzire da

sezon de încălzire de referinţă mediu

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 52

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 59

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 2,81 0,75 3,74

T=30°C 2,00 0,36 5,56

T=25°C 1,37 0,16 8,39

T=20°C 1,22 0,12 10,13

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 2,69 1,32 2,03

T=-7°C 2,79 1,04 2,68

T=2°C 1,68 0,43 3,95

T=7°C 1,12 0,22 5,14

T=12°C 0,83 0,15 5,67

putere absorbită maximă la răcire kW 2,10

putere absorbită maximă la încălzire kW 2,10

CARACTERISTICI 

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 1,0

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tip compresor Rotativ

debit de aer la unitatea interioară m3/h 680

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 2200

încărcare standard cu agent frigorific kg 1,1

diametru tub lichid inch 1/4”

diametru tub gaz inch 3/8”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 20

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 8

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 20

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 898x298x148

dimensiuni unitate exterioară mm 760x590x285

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 985x375x260

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 887x645x355

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 10/13

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 35/37

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381036

cod unitate
interioară

3381032 5414849338999

cod unitate 
exterioară

3381033 5414849339002
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Model KYRIS 35 MC8

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A++

clasă energetică încălzire A 

SEER 6,38

SCOP 3,90

capacitate(1) de răcire
kW 3,43

BTU/h 11700

capacitate(1) de încălzire 
kW 3,83

BTU/h 13059

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 188

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 1373

funcţie răcire da

funcţie încălzire da

sezon de încălzire de referinţă mediu

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 52

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 62

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 3,43 1,09 3,13

T=30°C 2,63 0,52 5,06

T=25°C 1,54 0,20 7,71

T=20°C 1,58 0,15 10,70

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 3,12 1,57 1,98

T=-7°C 3,49 1,36 2,56

T=2°C 2,13 0,55 3,91

T=7°C 1,33 0,27 4,84

T=12°C 0,97 0,17 5,72

putere absorbită maximă la răcire kW 2,55

putere absorbită maximă la încălzire kW 2,55

CARACTERISTICI

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 1,2

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tip compresor Rotativ

debit de aer la unitatea interioară m3/h 692

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 2200

încărcare standard cu agent frigorific kg 1,2

diametru tub lichid inch 1/4”

diametru tub gaz inch 3/8”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 20

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 8

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 20

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 898x298x148

dimensiuni unitate exterioară mm 760x590x285

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 985x375x260

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 887x645x355

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 10/13

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 35/38

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

KYRIS 35 MC8

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381037

cod unitate
interioară

3381034 5414849339019

cod unitate 
exterioară

3381035 5414849339026
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TEHNOLOGIE 3D

VENTILATOR
CU 12 VITEZE
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EVOS 25 MC4 - 35 MC4 - 50 MC4 - 70 MC4

A C

B

F

GE

D

Noua telecomandă cu 
afişaj LCD este mai 
completă, mai intuitivă, 
mai ergonomică, pentru 
a gestiona cu uşurinţă 
toate funcţiile avansate 
ale aparatelor din noua 
gamă de aer condiționat.

MOD.  A  B  C D E F G

2,5 kW  710  250  190 780 549 540 276

3,5 kW  790  265  198 780 549 540 276 

5 kW  920  292  223 760 530 590 290

7 kW  998  322  240 845 560 700 335

Aparat de aer condiţionat 
cu montaj mural inverter 
monosplit
Caracteristici principale:

VENTILATOR
CU 12 VITEZE
VENTILATORFUNCŢIA

FOLLOW ME
FUNCŢIA

TEHNOLOGIE 2D

2D

FILTRU MIROSURI
NEPLĂCUTE

FILTRU MIROSURI

MEMORIEMEMORIEPÂNĂ LA
CLASA A++

seasonal

A++
sseeaassoonnaall

AMBIENT CU
TEMPERATURI SCĂZUTE

AMBIENT CU

Pentru lista completă a caracteristicilor 

consultaţi tabelul de la pagina 38. 
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EVOS 25 MC4

Model EVOS 25 MC4

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A

clasă energetică încălzire A

SEER 5,41

SCOP 3,46

capacitate(1) de răcire
kW 2,76

BTU/h 9436

capacitate(1) de încălzire 
kW 2,83

BTU/h 9665

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 179

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 1067

funcţie răcire da

funcţie încălzire da

sezon de încălzire de referinţă mediu

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 54

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 64

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 2,76 0,90 3,08

T=30°C 1,98 0,45 4,42

T=25°C 1,27 0,20 6,42

T=20°C 1,10 0,12 8,81

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 1,98 1,06 1,87

T=-7°C 2,50 1,25 2,00

T=2°C 1,57 0,46 3,42

T=7°C 1,01 0,21 4,86

T=12°C 0,97 0,16 5,90

putere absorbită maximă la răcire kW 2,00

putere absorbită maximă la încălzire kW 2,00

CARACTERISTICI

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 1,0

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tip compresor Rotativ

debit de aer la unitatea interioară m3/h 420

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 1800

încărcare standard cu agent frigorific kg 0,7

diametru tub lichid inch 1/4”

diametru tub gaz inch 3/8”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 20

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 8

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 20

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 710x250x190

dimensiuni unitate exterioară mm 780x540x250

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 770x318x265

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 910x585x335

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 6,5/8,5

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 29,5/31,5

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381055

cod unitate
interioară

3381047 5414849339095

cod unitate 
exterioară

3381048 5414849339101
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Model EVOS 35 MC4

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A

clasă energetică încălzire A

SEER 5,22

SCOP 3,40

capacitate(1) de răcire
kW 3,10

BTU/h 10594

capacitate(1) de încălzire 
kW 3,41

BTU/h 11625

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 209

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 1402

funcţie răcire da

funcţie încălzire da

sezon de încălzire de referinţă mediu

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 54

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 64

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 3,10 1,11 2,80

T=30°C 2,29 0,56 4,13

T=25°C 1,52 0,24 6,37

T=20°C 1,19 0,14 8,65

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 2,43 1,21 2,01

T=-7°C 2,53 1,19 2,12

T=2°C 1,87 0,56 3,33

T=7°C 1,21 0,24 4,96

T=12°C 1,02 0,17 5,90

putere absorbită maximă la răcire kW 2,30

putere absorbită maximă la încălzire kW 2,30

CARACTERISTICI

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 1,2

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tip compresor Rotativ

debit de aer la unitatea interioară m3/h 570

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 1800

încărcare standard cu agent frigorific kg 0,8

diametru tub lichid inch 1/4”

diametru tub gaz inch 3/8”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 20

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 8

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 20

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 790x265x198

dimensiuni unitate exterioară mm 780x540x250

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 875x265x335

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 910x585x335

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 8/10

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 29,5/31,5

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

EVOS 35 MC4

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381056

cod unitate
interioară

3381049 5414849339118

cod unitate 
exterioară

3381050 5414849339125
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Model EVOS 50 MC4

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A++

clasă energetică încălzire A

SEER 6,11

SCOP 3,42

capacitate(1) de răcire
kW 5,10

BTU/h 17418

capacitate(1) de încălzire 
kW 5,41

BTU/h 18466

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 292

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 2214

funcţie răcire da

funcţie încălzire da

sezon de încălzire de referinţă mediu

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 56

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 65

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 5,10 1,77 2,88

T=30°C 3,65 0,76 4,81

T=25°C 2,35 0,32 7,47

T=20°C 1,72 0,17 10,09

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 3,20 1,49 2,15

T=-7°C 4,06 1,75 2,33

T=2°C 2,92 0,88 3,32

T=7°C 1,89 0,40 4,78

T=12°C 1,35 0,26 5,24

putere absorbită maximă la răcire kW 2,55

putere absorbită maximă la încălzire kW 2,55

CARACTERISTICI

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 1,7

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tip compresor Rotativ

debit de aer la unitatea interioară m3/h 880

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 2200

încărcare standard cu agent frigorific kg 1,3

diametru tub lichid inch 1/4”

diametru tub gaz inch 1/2”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 25

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 10 

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 20

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 920x292x223

dimensiuni unitate exterioară mm 760x590x285

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 1015x368x295

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 887x645x335

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 11/13,5

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 35/37

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

EVOS 50 MC4

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381057

cod unitate
interioară

3381051 5414849339132

cod unitate 
exterioară

3381052 5414849339149
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Model EVOS 70 MC4

PERFORMANŢE SEZONIERE

clasă energetică răcire A

clasă energetică încălzire A

SEER 5,17

SCOP 3,43

capacitate(1) de răcire
kW 6,42

BTU/h 21911

capacitate(1) de încălzire 
kW 7,09

BTU/h 24195

consum anual de energie electrică în modul de răcire kWh/a 435

consum anual de energie electrică în modul de încălzire kWh/a 2895

funcţie răcire si

funcţie încălzire si

sezon de încălzire de referinţă media

nivel de zgomot unitate interioară dB(A) 63

nivel de zgomot unitate exterioară dB(A) 67

tip agent frigorific  R410A

GWP
echiv. 
kgCO

2
1975

RANDAMENTE  ŞI CONSUMURI EXACTE

RĂCIRE 
capacitate

kW

putere absorbită

kW
EER

Capacitate de răcire şi indice de eficienţă

energetică pentru răcirea la temperatura

interioară de 27(19)°C cu  temperatura exterioară T:

T=35°C 6,42 2,30 2,79

T=30°C 4,86 1,17 4,14

T=25°C 3,20 0,52 6,17

T=20°C 2,89 0,33 8,66

ÎNCĂLZIRE
capacitate

kW

putere absorbită

kW
COP

Capacitate de încălzire şi coeficient de performanţă la 

temperatura interioară de 20°C cu temperatura exterioară 

T:

T=-15°C 5,35 2,66 2,01

T=-7°C 6,27 2,83 2,21

T=2°C 3,94 1,22 3,22

T=7°C 2,57 0,53 4,85

T=12°C 1,86 0,33 5,65

putere absorbită maximă la răcire kW 3,60

putere absorbită maximă la încălzire kW 3,60

CARACTERISTICI

interval temperaturi exterioare la răcire °C -15/50

interval temperaturi exterioare la încălzire °C -15/30

capacitate de dezumidificare l/h 2,6

alimentare şi număr de faze Hz - V - Ph 50-230-1

tipologia compressore Rotativo

debit de aer la unitatea interioară m3/h 1100

debit de aer la unitatea exterioară m3/h 2700

încărcare standard cu agent frigorific kg 2,3

diametru tub lichid inch 3/8”

diametru tub gaz inch 5/8”

lungime maximă racorduri cu încărcare standard m 5

lungime maximă racorduri m 25

diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 

exterioară
m 10

încărcare suplimentară cu agent frigorific g/m 40

clasa de protecţie IP a unităţii interioare IPX0

clasa de protecţie IP a unităţii exterioare IP24

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI 

dimensiuni unitate interioară mm 998x322x240

dimensiuni unitate exterioară mm 845x700x320

dimensiuni ambalaj unitate interioară mm 1080x400x320

dimensiuni ambalaj unitate externă mm 965x755x395

greutate unitate interioară (netă/brută) kg 12,5/16

greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 50/53,5

ACCESORII Cod EAN

telecomandă memorie 3381086 5414849339408

aromoterapie protech 3381104 5414849346260

filtru de platină 3381103 5414849346253

filtru mirosuri neplăcute 3381106 5414849346284

(1)încărcare teoretică, conform regulamentului delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011

EVOS 70 MC4

LISTĂ Cod EAN

cod
produs 3381058

cod unitate
interioară

3381053 5414849339156

cod unitate 
exterioară

3381054 5414849339163



Inverter  
multisplit

Aspect  
elegant şi 
eficienţă în 
funcţionare
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TEHNOLOGIE 3D

VENTILATOR
CU 12 VITEZE
VEENNTTIILLAATTOORR

AROMOTERAPIEAROMOTERAPIE

FUNCŢIA
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TEHNOLOGIE 3D

VENTILATOR
CU 12 VITEZE
VEENNTTIILLAATTOORR

AROMOTERAPIEAROMOTERAPIE

FUNCŢIA
FOLLOW ME

FUNCŢIAMEMORIEMEMORIE

CLASA A++

seasonal

A++
sseeaassoonnaall

AMBIENT CU
TEMPERATURI SCĂZUTE

AMBIENT CU
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TEHNOLOGIE 3D

VENTILATOR
CU 12 VITEZE
VEENNTTIILLAATTOORR

AROMOTERAPIEAROMOTERAPIE

FUNCŢIA
FOLLOW ME

FUNCŢIAMEMORIEMEMORIE

CLASA A++

seasonal

A+
sseeaassoonnaall

AMBIENT CU
TEMPERATURI SCĂZUTE

AMBIENT CU
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OCHI INTELIGENT Permite aparatului de aer condiţionat să detecteze mişcările 
persoanelor din încăpere, reducând consumul la minim. - - - - - - - - - -

1W STAND-BY O nouă logică de optimizare a absorbţiilor obţinându-se astfel o 
reducere a consumului cu până la 80% în modul stand-by. - - -

BLUE FIN
Facilitează evacuarea apei de condens din unitatea interioară şi 
accelerează degivrarea unităţii externe, sporind astfel eficienţa 
energetică. 

SECŢIUNI 
OPTIMIZATE TUBURI

Secţiunea trapezoidală a noilor tuburi permite trecerea unei cantităţi 
mai mari de agent frigorific, sporind astfel eficienţa energetică. 

EVAPORATOR
MULTI SECŢIUNE

Datorită dimensiunilor compacte ale unităţii interioare, evaporatorul 
multi-secţiune asigură optimizarea suprafeţelor de transfer termic, 
sporind eficienţa termică. 

3D INVERTER DC Modularea frecvenţei compresorului, a vitezei ventilatorului intern şi 
a vitezei ventilatorului extern. - - - -

2D INVERTER DC Modularea frecvenţei compresorului şi a vitezei ventilatorului extern. - - - - - - - -

2014 READY Valori SCOP mai mari de 3,8. - - - -

FOLLOW ME
Funcţionarea aparatului de aer condiţionat depinde de senzorul 
montat pe telecomandă care detectează temperatura din încăperea 
în care este situat acesta. 

FUNCŢIA 
SILENCE 

Reglează viteza ventilatorului unităţii interioare la nivel minim, 
funcţionarea fiind astfel extrem de silenţioasă. - - - -

VENTILATOR 
INTERN
12 VITEZE

Aparatul de aer condiționat dispune, pentru fiecare dintre cele trei viteze 
de bază (HIGH, MED, LOW) de alte trei subniveluri de viteză. Acestea, 
împreună cu vitezele funcţiilor de dezumidificare, turbo şi silence, 
însumează nu mai puţin de 12 viteze la care 
poate fi reglat fluxul de aer.

-

VENTILATOR 
EXTERN 
5 VITEZE

Motor DC ventilator al unităţii externe cu 5 viteze;
determină sporirea eficienţei energetice. 

BALANS 
VERTICAL Activează automat mişcarea de balans a clapetelor.

BALANS 
ORIZONTAL 

Activează automat mişcarea de balans a deflectoarelor  orizontale 
interne. - - - -

CONFORT
FLUX DE AER 

În modul de răcire, fluxul de aer este direcţionat în sus, în timp ce în 
modul de încălzire, acesta este direcţionat vertical în jos pentru
un confort sporit. 

ANTI AER RECE 
În modul de încălzire, viteza ventilatorului unităţii interioare este 
reglată pentru preîntâmpinarea scurgerilor de aer rece în primele 
secunde după pornire.  

FUNCŢIA 
TURBO 

Atinge temperatura presetată în cel mai scurt timp posibil (doar în 
modul de răcire). 

FUNCŢIA 
AUTO

Temperatura şi viteza ventilatorului sunt reglate automat în baza 
temperaturii detectate în încăpere.

DEZACTIVARE 
AFIŞAJ Permite dezactivarea afişajului unităţii interioare 

Caracteristici principale
E

F
IC

IE
N

Ţ
Ă

C
O

M
F

O
R

T



39

K
YR

IS
 3

0 
M

D
0

K
YR

IS
 3

5 
M

C8

AE
R

ES
 3

0 
M

D
0

AE
R

ES
 3

5 
M

D
0

AE
R

ES
 5

0 
M

C8

EV
O

S 
25

 M
C4

EV
O

S 
35

 M
C4

EV
O

S 
50

 M
C4

EV
O

S 
70

 M
C4

D
U

AL
 5

5 
XC

8

TR
IA

L 
80

 X
C8

Q
U

AD
 1

10
 X

C8

FILTRU DE 
PLATINĂ

Are rolul de a îndepărta bacteriile şi ciupercile şi previne cauzele 
care determină apariţia alergiilor comune, capturând alergenii 
prezenţi în aer şi distrugându-le structura.  

o o o o o o o o o o

AROMOTERAPIE Filtru poros combinat cu uleiuri esenţiale (nu este disponibil în 
dotarea standard a produsului) pentru răspândirea de arome.  o o o o

FILTRU PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA 
MIROSURILOR 
NEPLĂCUTE

Îndepărtează mirosurile neplăcute şi compuşii organici volatili. o o o o o o o o

SLEEP Reglează automat temperatura pentru un ambient mai confortabil 
pe timpul nopţii. 

RĂCIRE ÎN CONDIŢII 
DE AMBIENT CU 
TEMPERATURI 
REDUSE 

Aparatul de aer condiţionat funcţionează în modul răcire la  
temperaturi exterioare sub 15°C. 

SENZOR PIERDERI 
DE AGENT 
FRIGORIFIC 

Eventualele pierderi de agent frigorific sunt indicate prin afişarea 
simbolului „EC” pe afişaj (în cazul monitoarelor cu led-uri, led-urile 
RUN si TIMER luminează intermitent). 

- - -

DESCHIDERE 
MOTORIZATĂ 
PANOU 

Deschiderea motorizată a panoului frontal. - - - - - - - - - -

AFIŞAJ 
INVIZIBIL 

Afişajul se află în spatele panoului, fiind vizibil doar atunci când 
aparatul de aer condiţionat este pornit. - - - - -

MEMORARE 
AUTOMATĂ 
CLAPETĂ 

Atunci când este oprit, aparatul de aer condiţionat memorează 
ultima poziţie setată a clapetei. 

MEMORIE
Salvează setările curente sau le reţine pe cele anterioare 
(valorile temperaturii, viteza ventilatorului şi funcţia sleep, 
dacă este activată). 

TEMPORIZATOR Porneşte şi/sau opreşte aparatul de aer condiționat la ora dorită.  

AUTOCURĂŢARE Curăţă şi usucă automat evaporatorul, menţinându-l în condiţii 
optime pentru funcţionarea ulterioară. - - -

AUTODIAGNOZĂ
În cazul unor anomalii de funcţionare, acestea sunt monitorizate. În 
caz de funcţionare defectuoasă, aparatul este oprit automat iar pe 
afişajul unităţii interioare este indicat codul de eroare. 

REPORNIRE 
AUTOMATĂ  

În cazul unei pene de curent, aparatul de aer condiţionat reporneşte 
cu ultima funcţie setată după repunerea în funcţiune (mod de 
funcţionare, temperatură, viteză ventilator şi poziţie clapetă). 

TRATAMENT 
ANTIRUGINĂ Tratament antirugină destinat carcasei unităţii exterioare. 

LEGENDĂ:

o  opţional 

-   nu este disponibil 
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Ariston asigură eficienţă
şi satisfacerea nevoilor 
profesioniştilor

Ariston se concentrează pe 4 domenii operative de importanţă 
fundamentală pentru eficienţa globală a societăţii. 

Face acest lucru pentru a veni în sprijinul partenerilor săi (distribuitori, 
instalatori, centre de asistenţă tehnică, proiectanţi, utilizatori finali) 
şi pentru a susţine reţeaua de vânzări printr-o structură eficientă, 
interactivă şi flexibilă.

SERVICII

FORMARE  
TEHNICĂ

CONSULTANŢĂ 
TEHNICĂ PRE/POST 
VÂNZARE

CONSULTANŢĂ 
REFERITOARE LA 
NORMATIVE

Transmiterea informaţiilor corecte şi utile reprezintă primul pas în vederea 

atingerii unui înalt nivel de calitate. În domeniile precum cele în care 

activăm, asistenţa tehnică constituie premiza de la care plecăm pentru 

distribuirea unor produse de calitate.

Atât pre cât şi post-vânzare, ne facem simţită prezenţa printr-o continuă 

activitate de consultanţă. Aceasta deoarece orice sistem tehnologic trebuie 

înţeles la bază.

Rețeaua Centrelor de Asistență Tehnică Ariston a fost concepută 

astfel încât să acopere întreaga țară, pentru a garanta operațiunile de 

întreținere de urgență și de rutină, ceea ce face dovada eficienței și unui 

grad ridicat de expertiză profesională.

Există de asemenea un grup de experți care stau la dispoziția clienților 

în ceea ce privește procesul constant de îmbunătățire a noilor produse și 

tehnologii.




