
FelFűtési idő HAGYOMÁNYOSVELIS

50 l  Időmegtakarítás 

-21 %
80 l  Időmegtakarítás 

-51 %
100 l  Időmegtakarítás 

-60 %

Melegvíz azonnal

A villanybojler két külön beépített 
tárolót tartalmaz sorosan
összekapcsolva. Ez biztosítja
a víz legjobb rétegződését,
ami lehetővé teszi az első
zuhanyzáshoz szükséges idő 
csökkentését a Velis vízmelegítők 
használatával, közel 40%-kal.

• 15 percet, az 50 literessel 
(ez 21%-os időmegtakarítás)

• 1 órát a 80 literessel 
(51%-os időmegtakarítás)

• 1,30 órát a 100 literessel 
(60%-os időmegtakarítás)

Ezzel az új vízmelegítő családdal
az Ariston nem csak időt, hanem
elektromos áramot is megtakarít
Önnek.

attól függően, hogy
Milyen ŰRtaRtalMÚ velist 
használ, MegtakaRít:

VELIS
VELIS PLUS
VELIS INOX
Az újElEktromos 
VízmElEgítők

ECO
FUNKCIÓ

Ezt követően a rendszer olyan
mennyiségben és olyan időszakban 
állít elő meleg vizet, amikor arra 
Önnek általában szüksége van. 
A lehetséges extra vízvételezés 
esetére az ECo mindig fenntart egy 
minimum biztonsági hőmérsékletet 
(45°C), ezzel garantálva azt,
hogy bizonyos mennyiségű meleg 
víz mindig rendelkezésre álljon. 
Az ECo eljárással az energia
fogyasztás tekintetében akár
10%-os energia megtakarítás is 
elérhető.

Hőmérséklet

ECO üzemmód Normál üzemmód
Idő

75 °C

45 °C

ECO funkció kezdete

„tanulási
szakasz“

energia
megtakarítás

Az ECo megtanulja a felhasználó
szokásait, az elektronikus kártyán 
ciklikusan memo rizálva, hogy Ön 
mikor és mennyi meleg vizet
hasz nál.

Velis Plus a legjobb testre szabható 
vízmelegítő, amely opti málisan 
egyesíti az esztétikumot, az energia-
takarékosságot és a teljesítményt.
Az új termékcsalád megszokott
funkcióin túl a Velis Plus testre
szabható funkciókkal rendelkezik: 
lehetővé teszi a napi programozást

A Velis Plus termékekkel
a meleg víz ren del kezésre állása 
maximális rugalmassággal
prog ramozható. Ön beállíthatja
a kívánt zuhanyzási időpontokat
(2 db) így a felhasználási időpontok
ismeretében a készülék
a legtakarékosabb módon
kapcsol ki- és be.

VELIS PLUS

akáR 20%
EnErgiA 
mEgtAkArítás

két taRtály
dUpla KomFort
újszerű belső szerkezete lehetővé 
teszi a meleg és hideg víz jobb 
keverését, amellyel optimális 
teljesítmény érhető el minimális 
térfogatban. 
A két „termikusan egymástól
független tartállyal” rendelkező 
belső szerkezet lehetővé teszi
a két tartály egymástól független 
egyenkénti vezérlését, maximum 
1500 W áramfelvétel mellett.

• Anti- legionella
•  Túlmelegedést megelőző rendszer
• Öndiagnosztikai rendszer
• Aktív elektromos biztonság 
• Száraz működés elleni védelem
• Fagyvédelem
• Biztonsági szelep

okos hőMéRő 

Az új termékcsalád megbízható kijel-
zőkkel van ellátva, melyeket egysze-
rű és könnyű használni. A Velist és 
Velis inox-ot elegáns szürke házba 
szerelt, világoskék színű lED kijel-
zővel látták el, amely a hőmérsékle-
tet mutatja. A Velis Plus pedig lCD 
érintős kijelzőt kapott. mindhárom 
típusú készülék képes a hibakódok 
kijelzésére.

VELIS INOX
rozsDAmEntEs
ACÉltArtálY

DEsign És
Hosszú ÉlEttArtAm

7 év gaRanCia



Ariston Thermo Hungária Kft.
1135 Budapest, Hun utca 2. 

tel.: 06 1 237 1110 
Fax: 06 1 237 1111
www.ariston.com

www.velisariston.hu

mÉg tÖBBEt

A velis-ről

CSaK
27 cm
mÉlY

MultipoziCionálás 
és hely kihasználás 
A Velis termékek, köszönhetően
a belső tervezésnek és a kijelző
elforgathatóságának, vízszintesen
és függőlegesen is felhelyezhetők.

extRa lapos 
A Velis sorozat mindössze 27 cm 
mély, így bárhová felszerelhető!
A Velis új arculatot kölcsönöz
az Ön fürdőszobájának: elegáns, 
újszerű, stílusos és kifinomult.
Örömét leli a méret és teljesítmény
e tökéletes kombinációjában!

3 éV
GARANCiA

3

VELIS VELIS PLUS VELIS INOX

7 ÉV
GARANCIA

MŰszaki aDatok vls inox 50 vls inox 80 vls inox 100

kapacitás   l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes  
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes

teljesítmény  kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő
(Dt = 45 °C)

h, 
min 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

zuhanyra kész állapot 
(40 liter 40°C-on)

h, 
min 58‘ 58‘ 59‘

max. nyomás bar 8 8 8

max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti 
osztástávolság

mm 408 408 408

súly kg 20 26 30

Elektromos védettség iP iPX4 iPX4 iPX4

méretek
(mag. x szél. x mély.)

mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270

MŰszaki aDatok vls plus 50 vls plus 80 vls plus 100

kapacitás   l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes  
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes

teljesítmény  kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő
(Dt = 45 °C)

h, 
min 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

zuhanyra kész állapot 
(40 liter 40°C-on)

h, 
min 58‘ 58‘ 59‘

max. nyomás bar 8 8 8

max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti 
osztástávolság

mm 408 408 408

súly kg 20 26 30

Elektromos védettség iP iPX4 iPX4 iPX4

méretek
(mag. x szél. x mély.)

mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270

MŰszaki aDatok vls 50 vls 80 vls 100

kapacitás   l 50 80 100

Elhelyezés
Függőleges

vagy vízszintes  
Függőleges

vagy vízszintes
Függőleges

vagy vízszintes

teljesítmény  kW 1+1,5 1+1,5 1+1,5

Feszültség V 230 230 230

Felfűtési idő
(Dt = 45 °C)

h, 
min 2:02‘ 2:56‘ 3:42‘

zuhanyra kész állapot 
(40 liter 40°C-on)

h, 
min 58‘ 58‘ 59‘

max. nyomás bar 8 8 8

max. vízhőmérséklet °C 80 80 80

Bekötő csonkok mérete 1/2“ 1/2“ 1/2“

Bekötő csonkok közötti 
osztástávolság

mm 408 408 408

súly kg 20 26 30

Elektromos védettség iP iPX4 iPX4 iPX4

méretek
(mag. x szél. x mély.)

mm 800x490x270 1090x490x270 1275x490x270


