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...italský styl a design...

Zcela nový koncept 
ohřívače vody 
s unikátním italským 
designem od

Hloubka 
POUZE 27 cm!

90°

27 cm
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SUPER PLOCHÝ
ariston nyní nabízí nejefektivnější řešení kompaktnosti, energetické 
úspornosti a designu v jednom výrobku. Elektrický ohřívač vody se mění 
v moderní domácí spotřebič. řada ohřívačů Velis má hloubku pouhých 
27 cm a může být instalován všude tam, kde chcete Vy!

Velis dodá Vaší koupelně zcela nový vzhled: elegantní a inovativní, stylový 
a sofistikovaný.

budete potěšeni z perfektní kombinace rozměru a skutečného výkonu.



Přínos a skvělý 
argument

CHYTRÝ TEPLOMĚR

90°
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DVOJITÁ NÁDRŽ DVOJITÝ KOMFORT

SHOWER 
READY

díky technickému řešení představuje řada VELIS nejlepší možný produkt poskytující 
maximální komfort. Inovativní řešení umožňuje výhodnější způsob míchání studené 
a teplé vody a dosahuje lepších parametrů při minimálním nároku na prostor.

Vnitřní technické řešení s dvěmi „tepelně nezávislými zásobníky” umožňuje jejich jednotlivé 
přesné ovládání při maximální spotřebě 1500 W.

Toto řešení nabízí:
• flexibilitu ohřívacích cyklů
• výraznou redukci doby ohřevu
• ploché provedení a malé rozměry

nová řada používá spolehlivý ovládací displej 
k jednoduchému a snadnému ovládání.
U řady VELIS je použit LEd smart displej 
s ukazatelem teploty v modré barvě 
v elegantním šedém rámečku.
VELIS PREMIUM je osazen LCd plus soft 
displejem s ovladačem programování 
a funkcí ECO.
Obě verze dokáží zobrazovat poruchové kódy 
pro snadnou údržbu a servis.

                     Systém, který díky  
               specifickému řešení dvou 
oddělených zásobníků umožňuje 
lepší stratifikaci ohřívané vody 
a snižuje tak čas potřebný k ohřátí 
vody potřebné pro první sprchu.
Velis tak šetří Váš čas ve srovnání 
s klasickými ohřívači vody.

V závislosti na velikosti zásobníku 
můžete ušetřit:
•  15 minut u provedení 50 litrů 

(21% úspora doby ohřevu)

•  1 hodinu u provedení 80 litrů 
(51% úspora doby ohřevu)

•  1,3 hodiny u provedení 100 litrů 
(60% úspora doby ohřevu)

S touto novou řadou elektrických 
ohřívačů vody Vám ariston nabízí 
více času pro sebe a důraz na 
spotřebu energie.

DOBA OHŘEVU

Úspora času

–21 %
Úspora času

–51 %
Úspora času

–60 %

50 l 80 l
VELIS STANDARDNÍ PROVEDENÍ

100 l



Bezpečí a jedna sprcha 
zdarma každý den

AŽ 10% 
ÚSPORY 
ENERGIE

ELEKTRONIKA 
„BEST”

NANOMIX

ECO je software, který 
maximalizuje energetické úspory 
tím, že se „učí“ potřeby a zvyky 
uživatele. Tímto způsobem 
optimalizuje produkci TUV 
a minimalizuje spotřebu energie. 
díky tomuto inteligentnímu 
systému monitoruje a ukládá do 
paměti zvyky a potřeby uživatele 
– kdy a jaké množství teplé vody 
je obvykle potřeba.  
V tomto režimu následně řídí 
ohřev TUV. Pro případ odběru 
mimo obvyklou dobu udržuje 
bezpečnou zásobu TUV (45 °C) 
tak, aby byla zajištěna dostatečná 
zásoba TUV mimo frekventované 
doby obvyklého odběru. Takto 
dokáže funkce 
ECO uspořit až 10 % energie.

SYSTÉM ABS

Vysoce citlivý termostat ovládající 
topné těleso s neustálou zpětnou 
vazbou.
díky vysoké přesnosti a ovládáním 
z elektronické desky dokáže 
ohřívat vodu v zásobníku až 
na 80 °C.

Při odběru TUV ze zásobníku 
nutně dochází ke smíchávání již 
ohřáté vody s přitékající studenou 
vodou. díky speciálnímu deflektoru 
nanOMIX je studená voda 
smíchávána mnohem pomaleji 
ve spodní části ohřívače, čímž je 
udržována teplota již ohřáté vody.

                       Systém abS je soubor funkcí, které chrání bezpečnost 
                      uživatele a ohřívače. Umožňuje bezpečné používání ohřívače  
                    a redukuje možnost selhání. Tento systém dělá ohřívače vody 
ariston ještě bezpečnější.

- anTI-LEGIOnELLa systém
- aKTIVnÍ ELEKTRICKÝ bEzPEČnOSTnÍ systém
- systém PROTI PřEHřÁTÍ
- systém PROTI PROVOzU na SUCHO
- aUTOdIaGnOSTICKÝ systém
- PROTIzÁMRzOVÝ systém

STANDARDNÍ OHŘEVFunkce ECO

Teplota vody

75°C

45°C

START funkce ECO

Čas

ČAS
„UČENÍ“

ÚSPORA
ENERGIE

4



Velis Premium
skvělý na pohled

AŽ 20% 
ÚSPORY 
ENERGIE

Velis Premium je nejosobitější ohřívač vody skvěle 
kombinující vzhled, energetickou úspornost a výkon.

navíc, kromě všech výhod této nové řady, nabízí 
Velis Premium funkce opravdu na míru – denní 
programování a dokonce barvu dle Vašeho výběru.

PROGRaMOVÁnÍ
Velis Premium nabízí možnost 
inteligentního programování 
pro přípravu TUV. Můžete 
naprogramovat dvě různé 
doby odběru TUV za den 
a zařízení bude zapínat a vypínat 
dle požadavku s cílem snížit 
energetické náklady.
Stiskem tlačítka „MOdE” můžete 
zvolit mezi dvěmi alternativami:
- režim „ManUaL”: tradiční 
používání jako u standardního 
ohřívače
- režim „PROGRaM”: inteligentní 
časování P1, P2 nebo P1 & P2 
(časy odběru) mohou být zvoleny 
na základě Vašeho požadavku. 
Velis Premium bude TUV ve 
zvoleném časovém úseku ohřívat 
na maximální komfort a ve 
zbývajícím čase s maximálním 
ohledem na úsporu energie. 

KOMFORT a STYL
Velis Premium nabízí nadstandardní možnost výběru 
barva předního krytu na přání zákazníka.
Můžete si vybrat barvu, která bude lépe vyhovovat stylu 
Vaší koupelny. Velis Premium nabízí 6 různých barev 
pro 6 různých osobností.

* pouze na speciální objednávku
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Technická data – Rozměry
   VLS PREMIUM 50 VLS PREMIUM 80 VLS PREMIUM 100
 Objem l 50 80 100 
 Instalace  svisle nebo svisle nebo svisle nebo 
   vodorovně vodorovně vodorovně
 Výkon kW 1,5  1,5  1,5
 Napětí V 230  230  230
 Doba ohřevu (∆T = 45 °C) h, min 2,02 2,56 3,42
 Max. provozní tlak bar 8  8  8
 Max. provozní teplota °C 80  80  80
 Hmotnost kg 20  26  30
 Stupeň el. krytí IP IPX4  IPX4  IPX4

   VELIS PREMIUM
  50 80 100

a mm 800  1090  1275

b mm 405 595  880

inovativní 
technologie

     VELIS PREMIUM 50 VELIS PREMIUM 80  VELIS PREMIUM 100

 ObJEdnaCÍ KÓd   3605219 3605220 3605221

 � UNIKÁTNÍ DESIGN
 � „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI 
RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ 
SPRCHOVÁNÍ

 � MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ 
INSTALACE

 � FUNKCE ECO
 � DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
 � SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
 � BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ 
NA 8 BAR

 � MAXIMÁLNÍ KOMFORT
 � MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ

Vstup studené vody G 1/2”
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Výstup teplé vody G 1/2”U
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VELIS PREMIUM

PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY50-80-100

TITANIUMSHOWER READYVýběR 
bARVY kRYTU

SVISLÁ NEbO 
VODOROVNÁ 
INSTALACE

90°

PLOCHý MOŽNOST 
PROGRAMOVÁNÍ

5 LET zÁRUkY

ITALSký DESIGN

LEGEnda
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*

*  včetně displeje a ovládacího tlačítka 300 mm



design
a výkon

Technická data – Rozměry
   VLS VLS VLS
   50 80 100
 Objem l 50 80 100 
 Instalace  svisle nebo svisle nebo svisle nebo 
   vodorovně vodorovně vodorovně
 Výkon kW 1,5  1,5  1,5
 Napětí V 230  230  230
 Doba ohřevu (∆T = 45 °C) h, min 2,02 2,56 3,42
 Max. provozní tlak bar 8  8  8
 Max. provozní teplota °C 80  80  80
 Hmotnost kg 20  26  30
 Stupeň el. krytí IP IPX4  IPX4  IPX4

  VLS VLS VLS
  50 80 100

a mm 800  1090  1275

b mm 405 595  880

     VLS 50 VLS 80 VLS 100

 ObJEdnaCÍ KÓd 3605216 3605217 3605218

 � UNIKÁTNÍ DESIGN
 � „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI 
RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ 
SPRCHOVÁNÍ

 � MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ 
INSTALACE

 � FUNKCE ECO
 � DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
 � SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
 � BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ 
NA 8 BAR

 � MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Vstup studené vody G 1/2”
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Výstup teplé vody G 1/2”U
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VELIS

PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY50-80-100

TITANIUMSHOWER READY SVISLÁ NEbO 
VODOROVNÁ 
INSTALACE

90°

PLOCHý POLYURETANOVÁ 
IzOLACE

5 LET zÁRUkYITALSký DESIGN

LEGEnda
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*

*  včetně displeje a ovládacího tlačítka 300 mm



ARISTON THERMO Cz S.R.O.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: 222 713 455
fax: 222 725 711
e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com
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