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Το μέλλον του κόσμου
ξεκινά σήμερα

NUOS is the new Ariston heat pump, conceived to be in perfect harmony
with the environment: it is the ecological evolution of the traditional
water heater , which is replaced with a simple, but at the same time,
ingenious , technology.
NUOS generates many litres of hot water with little energy.
It is able to supply a lot more than that used for its functioning, as it
extracts heat directly from air.
Technology is finally at the service of nature.

Η NUOS είναι η καινούργια αντλία θερμότητας της Ariston, 
που έγινε  για να είναι σε τέλεια αρμονία με το περιβάλλον : 
είναι η οικολογική εξέλιξη του παραδοσιακού θερμοσίφωνα, ο οποίος 
αντικαθίσταται από μια απλή, αλλά συγχρόνως ευφυή τεχνολογία. 
Η NUOS παράγει πολλά λίτρα ζεστού νερού με λίγη ενέργεια.
Είναι ικανή να αποδώσει πολύ περισσότερο από ότι χρησιμοποιεί
για την λειτουργία της, παίρνοντας θερμότητα απευθείας από τον 
αέρα. 
Τελικά η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία της φύσης.
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Οικονομία κόστους
Nuos uses  a new technology which allows to save up to 270 ¤ /year ,
compared to a traditional electr ic water  heater

Thanks  to this , the higher initial cost is  paid back in just 4 year s .

Οικονομία ενέργειας 
The Nuos innovative working principle allows an energy saving up to 70%
compared to a traditional electr ic water  heater.

E nvironment respect
Nuos heat pump water  heater  exploits  the heat in the air  as  renewable
source to produce hot water. This  modern technology allows a very high
energy saving, which means a deep greenhouse gases  emiss ions

+70%

270 €

HIGH
EFFICIENCY

HIGH
EFFICIENCY

Η Nuos χρησιμοποιεί μια καινούργια τεχνολογία η οποία επιτρέπει 
οικονομία μέχρι και  270 €/χρόνο,
σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
Χάρη σ’αυτό, το υψηλότερο αρχικό κόστος αποπληρώνεται σε μόνο  
4 χρόνια.

Η καινοτόμος αρχή λειτουργίας της Nuos επιτρέπει εξοικονόμηση 
ενέργειας μέχρι και  70%
σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα

Σεβασμός στο περιβάλλον 

Ο θερμοσίφωνας με αντλία θερμότητας Nuos εκμεταλλεύεται 
την θερμότητα του αέρα σαν ανανεώσιμη πηγή για να παράγει 
ζεστό νερό. 
Αυτή η μοντέρνα τεχνολογία μας επιτρέπει μια πολύ υψηλή 
εξοικονόμηση ενέργειας που σημαίνει  ύφεση στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου.
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Ετήσιες ανάγκες
ενέργειας για 
την παραγωγή 
ζεστού νερού 

(kWh/χρόνο)

NUOS 80

1.550 84,4 % 1.836 0,22 € 406 €

1.550 250,0 % 620 0,22 € 136 €

- 1.216 - 270 €ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραδοσιακός
θερμοσίφωνας
80 l 

Απόδοση
προϊόντος %

r

(μετρητή)

Ετήσια κατανά-
λωση ενέργειας

(kWh/χρόνο)

Κόστος
της ενέργειας
(€ /kWh)

Ετήσιο κόστος 
ενέργειας

o

(€ /χρόνο)

NUOS
Η οικολογική εξέλιξη 
είναι ένα πλεονέκτημα κόστους 
για όλους

Considering the European Standard withdrawal profiles , the yearly energy
consumption dedicated to the production of DHW is established to be equal
to 1.550 kWh/year for a family of 3.
The average efficiency of NUOS, estimated by evaluating its efficiency with
an average annual temperature of the inlet air equal to 15° C and conside-
ring a cost of 0.22/kWh, saves up to 270 per year compared to a traditional
water heater of equal capacity.
A vis ible and tangible saving on the electricity bill.

270 €
εξοικονόμηση
κόστους

Λαμβάνοντας υπόψη τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα προφίλ ζήτησης, 
η ετήσια κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή οικιακού 
ζεστού νερού υπολογίζεται ίση με 1550 kWh/χρόνο για μια 
οικογένεια των 3 ατόμων.
Η μέση απόδοση της NUOS, υπολογίζεται αξιολογώντας την 
απόδοσή της με μια μέση ετήσια θερμοκρασία του εισαγόμενου 
αέρα ίση με  15°C και παίρνοντας υπόψη ένα κόστος 0.22/kWh, 
εξοικονομεί μέχρι 270 € τον χρόνο σε σύγκριση με τον παραδοσιακό 
θερμοσίφωνα της ίδιας χωρητικότητας.
Μια εμφανής και χειροπιαστή οικονομία στον λογαριασμό του 
ηλεκτρικού.
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AMOR TIZATION AND COST SAVINGS

To be equipped with a heat pump means investing in the future.
The large energy saving supplied by NUOS means a large economical saving.
B y comparing the installation of a heat pump respect to a normal electr ic water heater of equal capacity, it
results that the initial saving can be absorbed in approx. 4 years , after which it turns into saving.
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* *Expenses % means the sum of purchasing, installation, maintenance, electricity costs to produce domestic hot water for a family of 3 people, for a 12 years period
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Ηλετρικός θερμοσίφωνας
NUOS αντλία θερμότητας

Οικονομικά οφέλη

Πρώτη επένδυση

Σημείο απόσβεσης

Μια ουσιώδης επένδυση σήμερα
για ένα σημαντικό πλεονέκτημα
μέσα σε 4 χρόνια 

Έξοδα  % σημαίνει το σύνολο της αγοράς, εγκατάστασης, συντήρησης, κόστος ηλεκτρικού για παραγωγή ζεστού νερού για μια οικογένεια  3 ατόμων, 
για περίοδο 12 μηνών

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το να εφοδιαστείτε με μια αντλία θερμότητας σημαίνει επένδυση στο μέλλον.
Η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που παρέχεται από τη NUOS σημαίνει μεγάλα οικονομικά οφέλη.
Συγκρίνοντας την εγκατάσταση μια αντλίας θερμότητας σε σχέση με έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 
ίδιας χωρητικότητας, έχει σαν αποτέλεσμα ότι η αρχική επένδυση μπορεί να απορροφηθεί σε περίπου 
4 χρόνια, αποδίδοντας  έπειτα με διαρκή εξοικονόμηση ενέργειας.



666

The working principle of NOUS heat pump water heater is really innovative
as it uses the heat from the air as renewable source to produce hot water:
it uses a thermodynamic cycle to heat the water contained inside the heater
through air sucked from the thermal group.
This is the reverse mechanism to that used in refrigerators: refrigerant
fluid, through status changes, withdraws the heat contained in the air at low
temperature and gives it to the water at a higher temperature, in this way
inverting the natural heat flow.
NUOS is also equipped with a heat resistance able to start functioning
when the hot water request is higher or when the environment
temperature is lower than the minimum functioning temperature (10° C),
always guaranteeing maximum comfort in generating DHW.

NUOS
χρησιμοποιεί
αέρα για να 
παράγει ζεστό 
νερό

NUOS
η τεχνολογική καινοτομία 
είναι ένα πλεονέκτημα για 
το περιβάλλον

+70%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας NOUS είναι πραγματικά
καινοτόμος αφού χρησιμοποιεί την θερμότητα του αέρα σαν ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας για να παράγει ζεστό νερό:  xρησιμοποιεί έναν θερμοδυνα
μικό κύκλο για να θερμάνει το νερό που βρίσκεται μέσα στον θερμοσίφωνα 
μέσω αέρα που αναρροφάται από το θερμικό γκρουπ. Είναι ο αντίστροφος 
μηχανισμός απ’ αυτόν που χρησιμοποιείται στην ψύξη: το ψυκτικό υγρό, 
μέσω αλλαγών κατάστασης, αποσύρει την θερμότητα που περιέχεται στον 
αέρα σε χαμηλή θερμοκρασία και την δίνει στο νερό σε υψηλότερη θερμο
κρασία, με τον τρόπο αυτό αντιστρέφοντας την φυσική ροή.
Η NUOS εφοδιάζεται επίσης με μια θερμική αντίσταση που μπορεί να ξεκι
νήσει να λειτουργεί όταν η απαίτηση ζεστού νερού είναι μεγαλύτερη ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας (10°C), εξασφαλίζοντας πάντα μέγιστη άνεση 
στην παραγωγή ΖΝΧ
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The NUOS 80-100-120 litres water
heaters have a low energy absorption
(~300 W) which allows them to be
used together with all other home
appliances without causing
interruptions due to over-absorption
of the domestic electric network.
NUOS transform the traditional
electric water heater in a less impact
product for your doemstic life

Κατανάλωση
300 W

3x100 W

Negligible
co sumptions

Συνολική
θερμιδική
ενεργεια

Ηλεκτρική ενέργεια 

Βαβίδα εκτόνωσης 

Συμπιεστής

Είσοδος ΖΝΧ

Έξοδος ΖΝΧ

έξοδος αέρα

Ψυκτικό υγρό
σε υγρή φάση

Είσοδος αέρα

Ανανεώσιμη
ενέργεια

Εξ
ατ

μι
στ

ής

Συ
μπ

υκ
νω

τή
ς

1 4

2 3

Ψυκτικό υγρό σε 
αέρια φάση

WOR K ING PR INCIPLE

1 - The refr igerant fluid crosses the evaporator and absorbs the heat supplied by the sucked air.
This process ensures that the refr igerant changes phase by evaporating.

2 - The refr igerant gas undergoes , ins ide the compressor ,
a pressure increase which entails the temperature r is ing.

3 - Ins ide the condenser , the refr igerant gas gives its heat to the water contained ins ide the heater.
This exchange process ensures that the refr igerant passes to liquid state by condensing.

4 - The refr igerant fluid looses further pressure and temperature by cross ing the expansion valve,
returning to the initial conditions again.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 – Το ψυκτικό υγρό διαπερνά τον εξατμιστή και απορροφά την θερμότητα που παρέχεται από τον αναρρο-
      φούμενο αέρα. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι το ψυκτικό υγρό αλλάζει φάση με εξάτμιση.
2 – Το ψυκτικό υγρό κατεβαίνει, μέσα στον συμπιεστή, μια αύξηση πίεσης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
      θερμοκρασίας.
3 – Μέσα στον συμπυκνωτή, το ψυκτικό αέριο δίνει την θερμότητά του στο νερό που περιέχεται μέσα στον
      θερμοσίφωνα. Αυτή η διαδικασία εναλλαγής εξασφαλίζει ότι η ψυκτική ουσία περνά σε υγρή κατάσταση
      με  συμπύκνωση.
4 – Το ψυκτικό υγρό χάνει επιπλέον πίεση και θερμοκρασία διαπερνώντας την βαλβίδα εκτόνωσης , 
       επιστρέφοντας στις αρχικές συνθήκες ξανά. 

Αμελητέες καταναλώσεις
Η θερμοσίφωνες NUOS 80-100-120 λίτρων 
έχουν χαμηλή απορρόφηση ενέργειας 
(~300 W) η οποία τους επιτρέπει να χρησιμο-
ποιούνται μαζί με τις άλλες οικιακές συσκευές 
χωρίς να προκαλούνται διακοπές λόγω υπερα-
πορρόφησης του ηλεκτρικού οικιακού δικτύου.
Οι NUOS μετατρέπουν τον παραδοσιακό 
θερμοσίφωνα σε ένα προϊόν με μικρότερη 
οικονομική επίδραση στην οικιακή ζωή σας
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NUOS
Η ανάσα της φύσης
για ανανέωση της ενέργειας

Dehumidifies
the environment
and allows air change
The ecological technology applied means further positive effects :
the emiss ion of the air exiting the heat pump favours the natural
ventilation of the environment and improves air quality by producing
a pleasant refreshing and dehumidifying effect.

NUOS is the answer to those making ecological choices and wanting
the best for a greater respect of the environment.
Designed with an extraordinary technology, NUOS uses zero impact
energy sources , drastically reducing CO2 emiss ions . It is amazing
how today it is poss ible to obtain so much comfort with so little waste
of energy: less than 70% compared to a traditional electr ic water heater.
The world is evolving, evolve with it.

E cological solution
The result of this technology is an energy saving of up to 70%
compared to a traditional electr ic water heater.
The use of heat pumps favours the reduction of greenhouse gas .
In fact, it has been established that the installation of a NUOS 80 heat
pump allows a reduction of 480 kg/year of Co? linked to the production
processes of electr ic energy. The same effect would be obtained by the
absorption of Co? by 40 trees .

HIGH
EFFICIENCY

HIGH
EFFICIENCY

Η NUOS είναι η απάντηση σε αυτούς που κάνουν οικολογικές επιλογές και 
θέλουν το καλύτερο για έναν μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον. 
Σχεδιασμένη με προηγμένη τεχνολογία, η NUOS χρησιμοποιεί πηγές ενέργειας 
με μηδενική επίδραση, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές CO2 . 
Είναι καταπληκτικό πως σήμερα είναι εφικτή η επίτευξη τόσης μεγάλης άνεσης 
με τόση λίγη κατανάλωση ενέργειας: λιγότερη από 70% σε σύγκριση με έναν 
παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
Ο κόσμος εξελίσσεται, εξελιχθείτε μαζί του.

Οικολογική λύση
Το αποτέλεσμα της τεχνολογίας αυτής είναι μια οικονομία σε ενέργεια μέχρι 
και  70%  σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Η χρήση αντλιών θερμότητας ευνοεί την μείωση του αερίων του θερμοκηπίου.
Στην πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι η εγκατάσταση μια αντλίας 

διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

από  40 δένδρα.

Αφαιρεί την υγρασία του 
περιβάλλοντος και επιτρέπει την 
αλλαγή του αέρα
Η οικολογική τεχνολογία που εφαρμόζεται σημαίνει περισσότερα θετικά 
αποτελέσματα:η απόρριψη του αέρα που βγαίνει από την αντλία θερμότητας 
ευνοεί τον φυσικό εξαερισμό του περιβάλλοντος και βελτιώνει την ποιότητα του 
αέρα παράγοντας ένα ευχάριστα αναζωογονητικό αποτέλεσμα. 
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The refrigerant fluid used inside the heat pump is very important in
establishing the quality of the product.
The one chosen by Ariston, the R 134A is not damaging to the ozone layer,
the atmospheres' fundamental element for protection against ultraviolet
radiations, as it has an “ODP” (Ozone Depletion Potential) equal to zero.
It does not contain chlorine, damaging for the environment, it is not toxic
or flammable, all advantages for both the users ' and the installers ' safety.
The R 134A gas, thanks to high thermodynamic features, guarantees high
efficiency.

Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στην αντλία θερμότητας είναι 
πολύ σημαντικό στην επαλήθευση της ποιότητας του προϊόντος.
Αυτό που επιλέχθηκε από την Ariston, το R134A δεν καταστρέφει 
το στρώμα του όζοντος, το θεμελιώδες στοιχείο της ατμόσφαιρας 
για την προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες , αφού έχει 
ένα  “ODP” (Ικανότητα Ελάττωσης Όζοντος) ίσο με μηδέν.
Δεν περιέχει χλωρίδια, που καταστρέφουν το περιβάλλον, δεν είναι 
τοξικό ή αναφλέξιμο, όλα οφέλη για την ασφάλεια του 
χρήστη και του εγκαταστάτη.
Το αέριο R134A , χάρη στις μεγάλες θερμοδυναμικές ιδιότητες, 
εγγυάται υψηλή απόδοση.
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The NUOS heat pump, thanks  to its  innovative functioning principle, is  proven to be very advantageous compared
to a traditional electr ic water  heater  of equal capacity.
In fact, by working in E CO function NUOS maximises  savings  whereas , by working in FAST function it maximises
efficiency, consuming continuously less  compared to an electr ic water  heater. B elow is  a table summaris ing the
heating times and electr ic consumption of the heat pump compared to an electr ic water  heater  of equal capacity.
The data shown in the table refers  to a heating cycle from 10° C to 55° C with an environmental temperature
of 20° C and with the inlet water  temperature of 10° C

Υψηλή απόδοση 

Heating data from 10 to 55° C with environment
temperature 20° C and inlet water  temperature 10° C

Χωρητικότητα 

Χρόνος 
θέρμανσης
(ώρες/λεπτά)

 
.

Κλασικοί ηλεκτρικοί
θερμοσίφωνες 1200W

  
         

NUOS
E CO 

NUOS
FAST 

Standard electr ic
water  heaters  (1200 W)

NUOS
E CO 

NUOS
FAST 

NUOS
E CO 

NUOS
FAST 

3.20

4.34

1.54

3.94

1.29

2.81

67 %

29 %

4.30

6.18

2.33

5.3

1.73

3.78

67 %

29 %

E nergy
consumption
(kWh)

E nergy saving
compared to a
electr ic water
heater
tr aditional

80 lt. 100 lt.

4.11

7.48

2.51

6.38

2.82

4.73

56 %

26 %

120 lt.

Εξοικονόμηση 
ενέργειας σε 
σύγκριση με 
κλασικό 
ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα

Η αντλία θερμότητας NUOS, χάρη στην καινοτόμο αρχή λειτουργίας της, αποδεικνύεται ότι έχει 
πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ίδιας χωρητικότητας.
Στην πραγματικότητα, δουλεύοντας με το ECO, η NUOS μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση ενώ , 
δουλεύοντας με το FAST μεγιστοποιεί την απόδοση, καταναλώνοντας συνεχώς λιγότερο συγκρινόμενη 
με έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας που συνοψίζει τους χρόνους 
θέρμανσης και την ηλεκτρική κατανάλωση της αντλίας θερμότητας σε σύγκριση με έναν όμοιο 
ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
Τα στοιχεία που παραθέτονται στον πίνακα αναφέρονται σε έναν κύκλο θέρμανσης από 10°C έως 55°C, 
με θερμοκρασία περιβάλλοντος  20°C και με θερμοκρασία αέρα εισόδου τους  10°C

Στοιχεία θέρμανσης από 10 ως 55°C με θερμοκρασία περιβάλ
λοντος  20°C και θερμοκρασία αέρα εισόδου τους  10°C

Κατανάλωση 
ενέργειας

Κλασικοί ηλεκτρικοί
θερμοσίφωνες 1200W



NUOS
ποιός θα την εγκαταστήσει?

Whoever wants to replace an
electr ic 50- 80- 100 litres water
heater with an innovativeproduct

Whoever wants to install a plant
using renewable energy able to
guarantee largeenergy saving

The NUOS 80- 100- 120 litres heat pump water heaters are the ideal solution for both new, modern installations
wanting to use renewable heat sources in line with the Standard evolutions and for the replacement of old
electric/gas water heaters . In fact, they constitute the most effective and ecological choice that can be made with
the minimum installation impact.
Its innovative functioning technology allows the production of a large amount of hot water with a low electric
absorption, making this product ideal for integration with household photovoltaic systems.

Whoever has already
installed or wants to install
photovoltaicsystems and
is looking for a product
which efficiently uses electr ic
energy to produce hot water

Families with the wish to
save and who want to invest
in an ecological product
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Οι αντλίες θερμότητας NUOS 80-100-120 λίτρων είναι η ιδανική λύση και για καινούργιες, μοντέρνες εγκαταστάσεις 
που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακολουθώντας τις νέες εξελίξεις και για την αντικα-
τάσταση παλιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και αερίου.

Στην πραγματικότητα, αποτελούν την πιο αποτελεσματική και οικολογική επιλογή με την ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον. 
Η καινοτόμος λειτουργική τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή μιας μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού με μικρή απορρό-
φηση ηλεκτρικού ρεύματος, κάνοντας το προϊόν αυτό ιδανικό για ολοκλήρωση σε κατοικίες με φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 Όποιος θέλει να αντικαταστήσει 
έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα  
50-80-100 λίτρων με ένα καινοτόμο 
προϊόν. 

 Όποιος θέλει  μια εγκατάσταση
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
μπορεί να  εξασφαλίσει μεγάλη 
εξοικονόμηση ενέργειας

Όποιος έχει ήδη εγκαταστήσει ή 
θέλει να εγκαταστήσει
φωτοβολταϊκά συστήματα και 
ψάχνει για ένα προϊόν που χρησι-
μοποιεί αποδοτικά ηλεκτρική ενέρ-
γεια για να παράγει ζεστό νερό

Οικογένειες με την επιθυμία να 
κάνουν οικονομία και να επενδύσουν
σε οικολογικό προϊόν.
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When the NUOS 80- 100- 120 litres heat pumps are installed in the home, it is necessary to channel the air outlet in
order to avoid cooling the premises .
The wide range of provided accessories allows maximum installation flexibility in any type of environment.
It is also possible to channel the inlet air in case warmer premises exist near- by (for example, due to the presence
of other products like boilers , refrigerators , washing machines which produce heat losses) compared to that where
the product is installed.

The product outlet air must always be channelled to avoid the consequent
cooling of the installation premises .
When, in fact, the product works with heat pump and it has been installed
without channelling the outlet air , it cools the premises by 2/4° C.
To guarantee functioning with heat pump, the incoming air must have a
temperature between 10- 37° C. Installations without channelling of the
outlet air can also create recirculation between the outlet air and inlet
air limiting the correct functioning of the same product.

Περιλαμβάνο-
νται σχάρες 
καλύματος
οπών

Γιατί εγκατάσταση 
με κανάλια του 
αέρα εξόδου

NUOS
Πώς τοποθετείται

Όταν οι αντλίες θερμότητας θερμοσίφωνες NUOS 80-100-120 λίτρων είναι εγκατεστημένες μέσα στο σπίτι, 
είναι απαραίτητη η απαγωγή του εξερχόμενου αέρα ώστε να αποφύγετε τον δροσισμό του χώρου.
Η μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων αξεσουάρ επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση σε κάθε τύπου 
περιβάλλον 

Είναι επίσης εφικτή η σύνδεση της εισόδου αέρα με αγωγό,   σε περίπτωση ύπαρξης πιο θερμών διπλανών 
χώρων  (για παράδειγμα, λόγω της παρουσίας άλλων προϊόντων όπως λέβητες, ψυγεία, πλυντήρια τα οποία 
παράγουν θερμικές απώλειες) από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το προϊόν. 

Η έξοδος αέρα του προϊόντος πρέπει πάντα να συνδέεται σε αγωγό ώστε να 
αποφεύγεται ο επακόλουθος δροσισμός του χώρου εγκατάστασης.
Όταν το προϊόν δουλεύει με την αντλία θερμότητας και έχει εγκατασταθεί 
χωρίς απαγωγή του εξερχόμενου αέρα, δροσίζει τον χώρο κατά 2/4°C.
Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της αντλίας θερμότητας, ο εισερχόμενος
αέρας πρέπει να έχει μια θερμοκρασία μεταξύ 10-37°C. 
Στις εγκαταστάσεις χωρίς απαγωγή του εξερχόμενου αέρα μπορεί επίσης 
να δημιουργηθεί ανακυκλοφορία ανάμεσα στον εξερχόμενο κα εισερχόμενο 
αέρα περιορίζοντας την σωστή λειτουργία του ίδιου του προϊόντος.
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Διαλέξτε την δική 
σας εγκατάσταση

 
   

To channel air , piping with a diameter  of 125 mm and max. 10 m long can be used.
To calculate the length of the pipes , consider  every curve and every gr id mouth equal to 1 metre long.
In case of channelling the outlet and inlet mouths , the total length of the channels
must be less  than 10 m long, with piping with 125 mm diameter.

Calculation example (only for  piping with a 125 mm diameter):
TOTAL LE NGTH [m] = PIPE S LE NGTH [m] + N°  bends  + N°  MOUTHS 
TOTAL LE NGTH:  10 m = 8 m + 1 + 1

If the wall where the product
is  installed is  an inner  wall,
installation of INNE R  WALL
kit is  necessary.
During installation, carefully
apply the provided anti- vibration
bumpers

If the wall where the product is
installedis  a perimeter  wall,
installation of PE R IME TE R  WALL
kit is  necessary.
During installation, carefully
apply the provided anti- vibration
bumpers

Κιτ εσωτερικού τοίχου  .
Κωδικός 3208053

Κιτ περιμετρικού τοίχου
Κωδικός 3008052:

περιμετρικός τοίχοςr  

εσωτερικός τοίχος Αν ο τοίχος στον οποίον είναι 
εγκατεστημένο το προϊόν είναι 
εσωτερικός, είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση του κιτ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ.
Κατά την εγκατάσταση, εφαρμόστε 
προσεκτικά τα παρεχόμενα 
αντικραδασμικά στοιχεία 

Αν ο τοίχος στον οποίον είναι 
εγκατεστημένο το προϊόν είναι 
περιμετρικός, είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση του κιτ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ.
Κατά την εγκατάσταση, εφαρμόστε 
προσεκτικά τα παρεχόμενα 
αντικραδασμικά στοιχεία

Για την παροχέτευση του αέρα, αγωγοί με διάμετρο 125 mm και μεγ. 10 μ μήκος μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
Για να υπολογίσετε το μήκος των σωληνώσεων, λάβετε υπόψη κάθε καμπύλη και κάθε στόμιο σαν ισοδύναμα του 
μήκους ενός μέτρου.
Σε περίπτωση αγωγών στα στόμια εισόδου και εξόδου, το συνολικό μήκος των αγωγών πρέπει να είναι λιγότερο 
από 10 m, με αγωγούς διαμέτρου  125 mm.

Παράδειγμα υπολογισμού (μόνο για αγωγούς με διάμετρο 125 mm):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ [m] = ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ [m] + Αριθ° γωνιών + Αριθ° ΣΤΟΜΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 10 m = 8 m + 1 + 1
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ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

E I
I

With the NUOS 80- 100- 120 litres
products , it is  poss ible to set two
water  withdrawing times, during
which the water  heater
automatically starts  in order  to
heat it at the time and the
temperature indicated by the user.

ECO
if E CO mode is  selected, only the
heat pump works , getting the
maximum saving.
Max reachable temperature
in E CO mode is  55° C

AUTO
In Auto mode heat pump works .
Subsequently only if the set
temperature is  higher  than 55° C,
the heating element is  turned on,
in order  to have energy saving
and the max quantity of hot water.
Max temperature in AUTO mode
is  65° C

FAST
if FAST mode is on, heat pump and
heating elements work at the same
time. This mode has to be manually
selected by the end user every time
he needs hot water in as short as
possible time.
Max temperature in FAST mode
is 65° C

NUOS
τρόποι λειτουργίας 

mode 

P1 

Manual 

P2 

P1 P2 + 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

set   set 

mode 

mode 

mode 

τέλος 

τέλος 

τέλος 

τέλος 

Αν έχει επιλεχθεί ο τρόπος ECO, 
δουλεύει μόνο η αντλία θερμότητας, 
δίνοντας το μέγιστο της 
εξοικονόμησης.
Η μέγιστη θερμοκρασία που 
επιτυγχάνεται με τον τρόπο ECO 
είναι 55°C

Με τον τρόπο Auto η αντλία δουλεύει .
Συνεπώς μόνο αν η επιλεγμένη 
θερμοκρασία είναι πάνω από 55°C,
ανάβει το θερμαντικό στοιχείο,
με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού .
Η μέγιστη θερμοκρασία στον τρόπο 
AUTO  είναι 65°C

Στον τρόπο  FAST, η αντλία θερμότητας
και το θερμαντικό στοιχείο δουλεύουν 
ταυτόχρονα. Ο τρόπος αυτός πρέπει
 να επιλεχθεί χειροκίνητα από τον 
χρήστη κάθε φορά που χρειάζεται 
ζεστό νερό στο πιο μικρό χρονικό 
διάστημα.
Η μέγιστη θερμοκρασία στον τρόπο 
FAST είναι 65°C

Με τα προϊόντα NUOS 80-100-120 
λίτρων, είναι εφικτός ο ορισμός δύο 
ωραριών  ζήτησης νερού, στην 
διάρκεια των οποίων ο θερμοσίφωνας 
ξεκινά αυτόματα με σκοπό την 
θέρμανση του νερού στην ώρα και 
στην θερμοκρασία που όρισε ο 
χρήστης.
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Nέα 
Οθόνη

signals functioning of the
product or a fault

signals the manual
functioning mode

signals the programmed mode
in time and temperature P1

signals the programmed mode
in time and temperature P2

displays temperatures,
times or signals

 t   
and off

selects  modality
manual or  programmed

selects  values  by rotating
and confirms choices  by
press ing

if active s ignals  heat
pumpmode (E CO)

if pressed starts  heat pump +
heatermode (FAST)

mode

set

eco
HP

manual

P1

P2

NUOS heat pump water  heater  has  a digital  display and a new
soft touch inter face which allows to select different function
just grazing it with a finger.

Λειτουργία 
κατά της 
λεγιονέλλας

The DHW storages  constitute favourable s ites  for  the diffus ion
of the Legionnaires’ bacter ia. To guarantee maximum safety and
hygiene, NUOS 80- 100- 120 are provided with the anti- Legionnair
function. This  function monthly carr ies  out a complete heating
cycle at a temperature of 65° C to sanitise the water  storage,
in case during the previous  30 days  the stored water  has  never
reached said temperature

ανοιγοκλείνει την συσκευή

επιλέγει χειροκίνητο η προγραμ-
ματισμένο τρόπο

επιλέγει τιμές περιστρέφοντας
και επικυρώνει επιλογές πιέζοντας

αν είναι ενεργό σημαίνει τρόπο 
λειτουργίας με αντλία θερμότητας (ECO)

αν πιεστεί ξεκινά την αντλία 
θερμότητας + θερμαντικό 
στοιχείο (FAST)

δείχνει την λειτουργία του 
προϊόντος ή ένα σφάλμα

δείχνει τον χειροκίνητο τρόπο 
λειτουργίας 
δείχνει τον προγραμματισμένο 
τρόπο σε χρόνο και θερμοκρασία 
P1
δείχνει τον προγραμματισμένο 
τρόπο σε χρόνο και θερμοκρασία 
P2
δείχνει θερμοκρασίες, ώρες και 
σήματα

Η αποθήκες ΖΝΧ αποτελούν μέρη για την διάχυση των βακτηρίων της 
λεγιονέλλας. 
Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και υγιεινή, οι NUOS 80-100-120 
είναι εφοδιασμένες με την λειτουργία κατά της λεγιονέλλας. 
Η λειτουργία αυτή πραγματοποιεί έναν κύκλο θέρμανσης στην θερμοκρασία 
των 65°C ώστε να απολυμάνει το δοχείο αποθήκευσης σε περίπτωση που 
κατά την διάρκεια των προηγούμενων 30 ημερών το αποθηκευμένο νερό 
δεν έφτασε ποτέ στην συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Η αντλία θερμότητας θερμοσίφωνας NUOS έχει μια ψηφιακή οθόνη και 
ένα καινούργιο πίνακα διεπαφής απαλής επαφής ο οποίος επιτρέπει την 
επιλογή διαφορετικών λειτουργιών απλά αγγίζοντας τον με το δάκτυλο.
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NUOS 120 -  energy consumption -  Temper atur a acqua ingresso:  10° C
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Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Nuos  FAST modeNuos  FAST mode

Nuos  FAST modeNuos  FAST mode

Nuos  E CO modeNuos  E CO mode

Nuos  E CO modeNuos  E CO mode

Κατανάλωση 
ενέργειαςc

The graphs represent the comparison of the electric consumption during a
water heating cycle from 10 to 55° C with an inlet water temperature equal to
10° C of the NUOS 80, 100, 120 litres, working either in ECO mode or in FAST
mode, compared to a traditional water heater of equal capacity  

Η αντλία θερμότητας θερμοσίφωνας NUOS έχει μια ψηφιακή οθόνη και ένα 
καινούργιο πίνακα διεπαφής απαλής επαφής ο οποίος επιτρέπει την επιλογή 
διαφορετικών λειτουργιών απλά αγγίζοντας τον με το δάκτυλο.

Κατανάλωση ενέργειας - Θερμοκρασία νερού εισόδου 10 C

Κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Θερμοκρασία χώρου

Θερμοκρασία χώρου

Θερμοκρασία χώρο

Κατανάλωση ενέργειας - Θερμοκρασία νερού εισόδου 1Κατανάλωση ενέργειας - Θερμοκρασία νερού εισόδου 10 C

Κατανάλωση ενέργειας - Θερμοκρασία νερού εισόδου 10 C

Κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
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Nuos  80 -  eating time -  inlet water  temper ature 10° C

room temperature (° C)

5,20

4,50

4,20

3,50

3,20

2,50

2,25

1,55

1,25
10 15 20 25 30 35

Χρ
όν

ος
 (ώ

ρε
ς,

λε
πτ

ά)
 

 

NUOS 100 -  heating time -  inlet water  temper ature 10° C
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NUOS 120 -  heating time -  inlet water  temper ature 10° C
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Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Standard electr ic water  heater sStandard electr ic water  heater s

Nuos  FAST modeNuos  FAST mode

Nuos  FAST modeNuos  FAST mode

Nuos  FAST modeNuos  FAST mode

Nuos  E CO modeNuos  E CO mode

Nuos  E CO modeNuos  E CO mode

Nuos  E CO modeNuos  E CO mode

Χρόνοι 
θέρμανσης

The graphs represent the comparison of the water heating times
from 10 to 55° C with an inlet water temperature equal to 10° C of the
NUOS 80, 100, 120 litres , working either in ECO mode or in FAST mode,
compared to a traditional water heater of equal capacity

Τα γραφήματα αντιπροσωπεύουν την σύγκριση του χρόνου θέρμανσης του νερού 
από 10 στους  55°C με θερμοκρασία αέρα εισόδου ίση με  10°C των 
NUOS 80, 100, 120 λίτρων, δουλεύοντας είτε με τον τρόπο ECO ή με τον  FAST, 
σε σύγκριση με έναν κλασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ίδιας χωρητικότητας.

χρόνος θέρμανσης - θερμοκρασία νερού εισόδου 10° C 

χρόνος θέρμανσης - θερμοκρασία νερού εισόδου 10° C 

χρόνος θέρμανσης - θερμοκρασία νερού εισόδου 10° C 

θερμoκρασία χώρου (° C) 

θερμoκρασία χώρου (° C) 

θερμoκρασία χώρου (° C) 

κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

κλασικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Χρ
όν

ος
 (ώ
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ς,
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πτ
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NUOS 80- 100- 120

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑI NUOS 80 NUOS 100 NUOS 120

ΚΩΔΙΚΟΙ 3210011* 3210012* 3210013*

Tec hnical data

Γκάμα
80 - 100 - 120

E UΕίσοδος κρύου G1/2"ΥΠΟΜΝΗΜΑ Έξοδος ζεστού G1/2"

P OLYUR E THANE
INS UL ATION

T E MP E R AT UR E
R E GUL AT I ON

INSPE CTION
FLANGE

ΚΑΤΑ
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

E COLOGICAL
GAS R 134A

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

COP 3,0
ORKING MODE IN HEATING PUMP (55°C)

WHICH ALLOWS HIGH ENERGY SAVINGS

LOW ELECTRICAL CONSUMPTION (300 W)
IN HEAT PUMP MODE

BACK UP 1200 W BUILT IN HEATING ELEMENT

DAILY WORKING PROGRAMME

ANTI-LEGIONELLAIRES

DOUB LE SAFETY ANODE

80 100 120
Χωρητικότητα lt 80 100 120
Ενσωματωμένη αντίσταση W 1200 1200 1200
Μεγ. Θερμοκρασία αντίστασης ° C 65 65 65
Μεγ πίεση bar 8 8 8
Βαθμός προστασίας ηλεκτρικού
συστήματος

o IP X4 X4 X4

80 100 120
a mm 1130 1280 1440
b mm 384 536 696

Διαστάσεις
NUOS 80 100 120
Μέγιστη ισχύς εξόδου**v W 930 930 900
Μέση κατανάλωση ρεύματος αντλίας θερμ. ** W 310 310 310
Ηλεκτρική τροφοδοσία V 230 230 230
Μεγ Θερμοκρασία αντλίας θερμότητας ° C 55 55 55
Μεγ/Ελαχ θερμοκρασία αέρα/ ° C 10/37 10/37 10/37
Μεγ ποσότητα νερού (40° C) σε μία ζήτηση lt 110 141 150
Χρόνος επαναθέρμανσης** h,min. 4,05 5,40 6,20
Επίπεδο θορύβου db(A) 38 38 38
Ονομαστική παροχή αέρα m3/h 150 150 150
Ελαχ απαίτηση όγκου δωματίου** m3 20 20 20
Μεγ Μήκος αγωγών m 10 10 10
Ποσότητα  συμπυκνώματος (θερμ, αέρα 20/25 C) lt/h 0,2 ÷ 0,6 0,2 ÷ 0,6 0,2 ÷ 0,6

***ελάχ. όγκος δωματίου σε περίπτωση εγκατάσταση 
χωρίς κανάλια

* oggetto ad Eco- Contributo R AEE di 3,33 euro (iva esclusa).

**αέρας χωρ , 5 C, d t ra e T= 55° C (in according to EN 255-3)

HIGH
EFFICIENCY

HIGH
EFFICIENCY

καινοτόμος
τεχνολογία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ R134

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
(55 C)
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (300 W)
ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1200 W
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τεχνικά Στοιχεία

**Αέρας χώρου Τ=20° C, νερό εισόδου Τ=15° C, και αποθήκης Τ=55° C (σύμφωνα με την ΕΝ 255-3)

ΤΙΜΗ EURO                                                                        770,00                                                               820,00  860,00
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80- 100- 120 NUOS ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή Κωδικός  - Τιμή

Inner wall Nuos air kit 3208053 - 55 €

" Φ " 125 mm pipe 1,5 m.l . lenght 3208036 - 35 €
" phi" 125 mm pipe 1 m.l . lenght 3208037 - 35 €

AB S connection for 125 mm round pipe 3208038 - 9 €

F lexible connection for " phi" 125 mm 3208039 - 55 €

AB S 90° elbow f.f. " phi" 125 mm 3208040 - 11 €

2 wall br ackets for pipe " phi" 125 mm with screws 3208041 - 9 €

AB S cover 190x160 mm for round pipe " phi" 100- 125 3208049 - 8 €

AB S ver tical elbow from " phi" 125 mm to rectangular mm 150x70 3208042 - 10 €

ABS hor izontal connection from "phi" 125 mm to rectangular mm 150x70 3208043 - 10 €

150K:aux70 mm PVC rectangular pipe 1,5 m.l . lenght 3208044  - 35 €

AB S hor izontal connection for rectangular pipe mm 150x70 3208045 - 9 €

Per imeter wall Nuos air kit 3208052 - 27 €
K it made by AB S connection for " fi" 125 mm; 1 m.l. PVC
round pipe mm " phi" 125. Flexible grates with 186 mm
spr ing and hole from 100 up to 160 mm. 15 mm thickness

K it made by AB S ver tical elbow from " phi" 125 mm to rectangular mm
150x70; 1,5 m.l. PVC rectangular pipe mm 150x70, AB S hor izontal
connection from " phi" 125 mm to rectangular mm 150x70; 1 m.l. PVC
round pipe " phi" 125 mm. Flexible grates with 186 mm spr ing and hole
from 100 up to 160 mm. 15 mm thickness ; 2 wall brackets for pipe
150x70 mm with screws

Κιτ αέρα Nuos περιμετρικού τοίχου

Κιτ από ABS σύνδεση για "Φ" 125 mm; 1 m.l. PVC
στρόγγυλος σωλήναςmm "Φ" 125. Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο
186 mm και οπή από100 έως 160 mm. Πάχος 15 mm 

Κιτ αέρα Nuos εσωτερικού τοίχου

Kit από ABS κάθετη καμπύλη από "Φ" 125 mm σε ορθoγώνιο mm
150x70; 1,5 m.l. PVC τετράγωνος αγωγός mm 150x70, ABS οριζόντια
σύνδεση από "Φ" 125 mm σε τετράγωνο mm 150x70; 1 m.l. PVC
στρόγγυλος σωλήνας "Φ" 125 mm. Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο 186 mm 
και οπή από 100 έως και 160 mm. Πάχος 15 mm; 2 στηρίγματα τοίχου για σωλήνες
150x70 mm με βίδες

Αγωγός “Φ” 125 mm, 1,5 μ μήκος
Αγωγός “Φ” 125 mm, 1,5 m μήκος

Μούφα ABS για στρόγγυλο σωλήνα Φ 125 mm 

Εύκαμπτη σύνδεση για Φ 125 mm

Καμπύλη ABS - A.Θ  90 , Φ 125 mm

Δύο στηρίγματα τοίχου για σωλήνα Φ 125 mm με βίδες

Κάλυμα ABS 190 x 160 mm, για στρόγγυλο αγωγό Φ 125 mm

Κάθετη καμπύλη ABS από Φ125 σε τετράγωνο

Οριζόντια καμπύλη ABS σύνδεση από Φ 125 mm σε τετράγωνη mm 150x70

Τετράγωνος σωλήνας 150x70 mm PVC μήκους 1,5 m.l.

Οριζόντια σύνδεση ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70
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Πώς να διαβάσετε τα σύμβολα
The icons have been designed to facilitate the reading of the features
of each product. Ariston makes it poss ible, from the very beginning,
to quickly and easily identify performance levels , understand the
different ranges and evaluate purchasing criter ia.

In short, users can familiar ise themselves with each machine without
becoming confused or wasting time, in line with the Ariston philosophy
of always offer ing the customer - and the profess ional technician - a
service which is clear and easy to use.

POLYUR E THANE INSOLUTION CFC
free insulation material according
to the latest environment
requirements .

TE MPE R ATUR E R E GULATION
This allows the user to choose
the best temperature for his
needs.

INSPE CTION FLANGE
Large inspection flange
for a better and easier
maintenance.

ANTI- LE GIONNAIR E S
B acter ia elimination thanks to an
automatic w uct.arming cycle of in- tank
water

E XTR A SAVING
Very low electricity
consumption and maximum
energy efficiency

R 134A E COLOGICAL GAS
No damage to ozone layer ,
thanks to R 134A ecological gas

80- 100- 120 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟTΗΤΑΣ NUOS
Περιγραφή Κωδικός - Τιμή

AB S ver tical elbow for rectangular pipe mm 150x70 3208046 - 11 €

AB S hor izontal elbow for rectangular pipe mm 150x70 3208047 - 11 €

2 wall br ackets for rectangular pipe 150x70 mm with screws 3208048 - 9 €

Flexible grates with 186 mm spring and hole from 100 up to 160 mm. 15 mm thickness 3208050  -  12 €

Safety hydr aulic group 1/2" for Nuos 80- 100- 120 877084 - 20 €

Flexible connection 3208051 - 24 €

ALTA
EFFICIENZA

ALTA
EFFICIENZA

HIGH E FFICIE NCY
High energy performance, low con-
sumption and low emiss ions pro-
duct.

Κάθετη καμπύλη ABS για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70

Οριζόντια καμπύλη ABS horizontal για τετράγωνο σωλήνα mm 150x70

2 στηρίγματα τοίχου για τετράγωνο σωλήνα150x70 mm με βίδες

Εύκαμπτες σχάρες με ελατήριο186 mm και οπή από 100 μέχρι 160 mm. Πάχος 15 mm 

Εύκαμπτη σύνδεση

Υδραυλική ομάδα ασφαλείας 1/2” για Nuos 80-100-120

Τα εικονίδια έχουν σχεδιαστεί για διευκόλυνση της ανάγνωσης των
χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος. Η Ariston το κάνει εφικτό, από την
αρχή, ώστε να ταυτοποιείτε γρήγορα και εύκολα τα επίπεδα απόδοσης,
να καταλαβαίνετε τις διαφορετικές σειρές και να αξιολογείτε τα κριτήρια
αγοράς.

Οι χρήστες, μπορούν να εξοικοιωθούν σύντομα με κάθε μηχάνημα χωρίς
να μπερδεύονται ή να χάνουν χρόνο, με την φιλοσοφία της Ariston
πάντα προσφέροντας στον πελάτη - και στον επαγγελματία τεχνικό - μια 
υπηρεσία που είναι ξακάθαρη και εύκολη στη χρήση.

ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CFC
ελεύθερο υλικό μόνωσης σύμφωνα
με τις τελυταίες περιβαλλοντικές
προδιαγραφές.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να 
επιλέγει την καλύτερη θερμοκρασία
για τις ανάγκες του.

ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
για καλύτερη και ευκολότερη
συντήρηση.

ΚΑΤΑ -ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
Εξόντωση βακτηρίων χάρη σε έναν
αυτόματο κύκλο θέρμανσης του
νερού στον θερμοσίφωνα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ R134A
Καμιά ζημιά στο στρώμα του όζοντος,
χάρη στο οικολογικό φρέον R134A 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Προϊόν υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
χαμηλής κατανάλωσης
και χαμηλών εκπομπών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πολύ χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος και μέγιστη
ενεργειακή αποδοση



Nuos 200- 250- 250 Solar
Αντλίες θερμότητας
θερμοσίφωνες δαπέδου

 
   

E nergy efficiency of 370% in domestic hot water  production
Payback in less  than 4 years
Up to 350 litres  of hot water  in less  than 4 hours
Power absorpiton reduced of 75% if compared with a traditional

electr ic water  heater  providing the same level of comfort
E asy to transport, install and use
Suitable for  different installation configurations

R ange:
200,  250 litres  floor  standing
250 litres  with coil for  solar  integration

+75%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Διατάξεις εγκατάστασης 
Μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης με αγωγούς μέχρι 10 μέτρα       
Το μέγιστο εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας στους - 5 C, επιτρέπει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση 
σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. 

              

> Ενεργειακή απόδοση 370% στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
> Απόσβεση σε λιγότερο από 4 χρόνια
> Μέχρι 350 λίτρα ζεστού νερού σε λιγότερες από 4 ώρες
> Μειωμένη απορρόφηση ισχύος κατά 75% αν συγκριθεί με έναν 
    κλασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα που δίνει το ίδιο επίπεδο άνεσης
> Εύκολη στη μεταφορά, εγκατάσταση και χρήση
> Κατάλληλη για διαφορετικές διατάξεις εγκατάστασης

Γκάμα:
200, 250 λίτρα δαπέδου
250 λίτρα με σερπαντίνα για ενσωμάτωση ηλιακού

είσοδος αέρα
χωρίς κανάλι

έξοδος αέρα
με κανάλι 
απ’ευθείας έξω

όδευση αέρα
κάθετα προς τα έξω

είσοδος αέρα με
κανάλι από το 
περιβάλλον



COP (*)
Θερμική ισχύς (*) W
Χρόνος θέρμανσηςr (*) h:min 3:30 4:03 4:03
Μεγ. ποσότητα ζεστού νερού σε 55° C l 280 370 370
QPr (ανά 24h) K Wh 0,6 0,65 0,65
Μέγιστη πίεση δοκιμής bar
Τάση/Μέγιστη ισχύς απορρόφησης (*) V / W
Μέση απορρόφηση ρεύματος (*) W
Μεγ. απορρόφηση ρεύματος (*) W
Ισχύς αντίστασηςr W
Στάνταρτ ποσότητα αέρα     (odulante)m3/h
Μέγιστη ποσότητα αέρα (modulante)m3/h
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (**) m3
Επίπεδο θορύβου dB (A)
Βάρος νέτο kg 90 95 110

NUOS
200 250

H mm 568 820

G mm 1478 1738

L mm 1700 1960
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NUOS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

NUOS 200 NUOS 250 NUOS 250 SOL

ΚΩΔΙΚΟΙ 3210031 3210017 3210018

Γκάμα
200- 250

SO

LAR INSIDE

ΜΟΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΗΛΑΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΨΥΞΗΣ

AΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΦΛΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ

S Ο ΑΕΡΙΟCOLOGIC
R 134A

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

COP 3,7
DOPPIO ANODO ANTICORROSIONE IN
MAGNESIO E A CORRENTI INDOTTE PRO-TECH NON
NECESSITA DI ALCUNA MANUTENZIONE
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DI
FUNZIONAMENTO SEMPLICE E IMMEDIATA
POSSIB ILITA’ D I TRASPORTO IN ORIZZONTALE
POSSIB IL ITA’ DI FUNZIONAME NTO IN POMPA
DI CALOR E FINO A TE MPE R ATUR A DE LL’ AR IA
E STE R NA DI - 5 ° C CON B UONA E FFICIE NZA
POSSIB ILITA’ D’INTEGRAZIONE CON FONTE SOLARE
GRAZIE A SERPENTINA E POZZETTO DEDICATO
(VERSIONE 250 SOLAR)
FUNZIONE ANTILEGIONELLA
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATIVA IN STEATITE
A DOPPIA POTENZA SOSTITUIB ILE SENZA SVUOTARE
L'IMPIANTO
TEMPI DI RISCALDAMENTO RIDOTTI
SDOPPIATORE USCITA ARIA MULTI DIAMETRO INTEGRATOALTA

EFFICIENZA
ALTA

EFFICIENZA

A Σωλήνας Φ 3/4 εισόδου κρύου νερού’
B Σωλήνας Φ 3/4 εξόδου ζεστού νερού '
C Συλλογή συμπυκνωμάτων
D Σωλήνας Φ 3/4 είσόδου κυκλώματος θέρμανσης (Έκδοση SOL)’
E Σωλήνας Φ 3/4 είσόδου κυκλώματος θέρμανσης (Έκδοση SOL)’ (

Τεχνικά στοιχεία NUOS

200 250 250 SOL

(*) οι τιμές επιτυγχάνονται, με θερμοκρασία αέρα 15 C και σχετική
υγρασία  71% με θρμοκρασία νερού εισόδου του

, ’
ς 15° C

(σύμφωνα με συτό ποθ προβλέπει η NF Cahier de Charge)..
(**) σε περίπτωση εγκατάστασης χωρίς κανάλιαz

ΚΛΑΣΗ A
και χωρίς 
   όρια 

6
220- 240 μονοφασικό2500

750
950

1000+1500
500
700
20
54

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

• COP 3,7
•  ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓ
  ΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ PRO-TECH 
  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
• ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΑΕΡΑ - 5 °C ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ  ΠΗΓΗΣ 
  ΧΑΡΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ (ΜΟΝΤ. 250 SOLAR)
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ 
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΣΤΕΑΤΙΤΗ ΔΙΠΛΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΔΥΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ

ΤΙΜΗ                                                                                                1.550,00                 1.600,00                                 1.700,00
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H ARISTON  προσφέρει πλήρη
ικανοποίηση του πελάτη

Προϊόντα ποιότητας
Εξαιρετικές υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο παρέχει στους χειριστές όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται µε τον “κατάλογο του προϊόντος”, 
προσφέροντας ξεχωριστές λεπτοµέρειες των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, αναλυτικές απεικονίσεις και καταλόγους 
ανταλλακτικών και ενηµέρωση για τα φυλλάδια οδηγιών 
λειτουργίας. Παρέχει στους χρήστες τους αριθµούς τηλεφώνου 
και τις διευθύνσεις για τα Κέντρα Βοήθειας και τις
αποθήκες ανταλλακτικών σε κάθε περιοχή.
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service
Εξυπηρέτηση
για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων
των πελατών

Διαρκής τηλεφωνική υποστήριξη 
για όλη την Ελλάδα, στον εννιαίο 
αριθµό 801 11 690 690, σε όλους 
τους κατόχους συσκευών ARISTON.
Τεχνική υποστήριξη για 
επαγγελµατίες στη διεύθυνση:

www.mtg.com.gr

SERVICE
MTG ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
FAX: +30 210 9515080
E-MAIL: info@mtg.com.gr
www.mtg.com.gr

ARISTON

Το µεγάλο δίκτυο των Κέντρων Τεχνικής Βοήθειας της Ariston έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να 
καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η άµεση ανταπόκριση αλλά και η 
προγραµµατισµένη συντήρηση, πράγµα που αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητα και το υψηλό 
επίπεδο επαγγελµατισµού. Μια οµάδα ειδικών υποστηρίζουν επίσης τους Πελάτες µας στη 
συνεχή διαδικασία ενηµέρωσης σχετικά µε τα νέα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες.



Τα
 σ

το
ιχ

εί
α 

κα
ι τ

α 
χα

ρα
κτ

ηρ
ισ

τι
κ

ά 
σε

 α
υτ

όν
 τ

ον
 κ

ατ
άλ

ογ
ο  δ

εν
 ε

ίν
αι

 δ
εσ

µε
υτ

ικ
ά 

- Ο
 ό

µι
λο

ς 
A

RI
ST

O
N

 T
H

ER
M

O
 g

ro
up

 µ
πο

ρε
ί ν

α 
πρ

οχ
ω

ρή
σε

ι σ
ε 

αλ
λα

γέ
ς 

αν
ά 

πά
σα

 σ
τι

γµ
ή 

κα
ι χ

ω
ρί

ς 
πρ

οη
γο

ύµ
εν

η 
ει

δ
οπ

οί
ησ

η.

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Overseas Srl
Viale Aristide Merloni, 54
60044 Fabriano AN
Italy
Phone +39 0732 6011
Fax +39 0732 602234
www.aristonthermo.com
www.aristonheating.gr

ARISTON service

MTG TEXNIKH E.E.
fax: +30 210 9512080
e-mail: info@mtg.com.gr
www.mtg.com.gr

ARISTON

ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ
fax: +30 210 9512080
e-mail: tatagr@otenet.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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