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YENİ ARISTON KOMBİ

X SERİSİ

ISITMA I SU ISITMA I YENİLENEBİLİR ENERJİariston.com
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Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin 
evlerine, günlük yaşamlarını daha 
iyileştirmek ve kolaylaştırmak 
için giriyoruz.

YENİLİKLERLE
GERÇEKLEŞEN
80 YILLIK
BÜYÜME

/  BUGÜN
 Ariston 150’yi aşan ülkede faaliyet gösteren 
 dünyanın önde gelen ısıl konforda lider
 markasıdır.

/ 1960 - 1980
 Ariston markası piyasaya çıkarılır ve 
 elektrikli su ısıtıcıları üretimi başlar.
 80’li yılarda Ariston su ısıtıcılarında
 pazar liderliğini kuvvetlendirir ve kombi 
 üretimi başlar.

/ 1930’LU YILLAR
 Aristide Merloni İtalya’nın Marche bölgesinde 
 “Industrie Merloni-Merloni Endüstrisi” 
 adındaki şirketini kurar ve tartı aletleri 
 üretimine başlar.



MÜKEMMEL
KONFOR

Kararlılıkla, tutkuyla ve ayrıntılara verdiğimiz önemle sürekli kendimizi yeniliyoruz. 

Müşterilerimizin gerçek olarak yaşam kalitesini geliştirebildiklerinden; teknolojilerimizin, enerji performanslarımızın ve ürün 
tasarımlarımızın değerli olduğunu düşünüyoruz.

Bu; İtalyan dokunuşumuzun getirdiği en yüksek memnuniyet duygusuyla beraber, sürdürülebilir ve konfordan meydana gelen 
geleceğe doğru bizi yönlendiren esin kaynağımız.
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KONFORUN GELECEĞİ
YENİ ARISTON KOMBİ X SERİSİ

Her yıl milyonlarca aileyi ısıtıyoruz.
Günlük konforunuza önem veriyoruz. Isıtma ve su ısıtma kategorisinde dünya çapında deneyimimiz ve yenilikçi bakış açımız sayesinde 
ihtiyaçlarınıza en iyi çözümü sunuyoruz.

YENİ ARISTON KOMBİ X SERİSİ
/ Hayattan ilham alan yeni tasarım
/ Yüksek performans ve üstün kalite
/ Kolay kurulum, kolay bakım
/ Kompakt boyutlar
/ İtalyan tasarımı

4 /



X SERİSİ
HERMETİK
KOMBİLER
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ALTEAS X GENUS X CLAS X CARES X

ÜST SINIF BİR
KONFOR DENEYİMİ

ÜSTÜN TEKNOLOJİ
VE KONFOR AKILLI KONFOR KONFORUN

HESAPLI YÜZÜ

KAPASİTE FF  24-30-35 kW FF  24-30-35 kW FF  24-28 kW FF  24 kW

VERİM

%93,6’ya kadar ve 
düşük elektrik kullanımı

(yüksek verimli 
modülasyonlu pompa)

%93,6’ya kadar ve 
düşük elektrik kullanımı

(yüksek verimli 
modülasyonlu pompa)

%93,6’ya kadar %93,6’ya kadar

ISITMA KONFOR
FONKSİYONLARI AUTO, ZAMAN PROGRAMLAMA AUTO, ZAMAN PROGRAMLAMA AUTO

SU ISITMA KONFOR
FONKSİYONLARI COMFORT COMFORT COMFORT

EKRAN BİLGİLERİ Çok fonksiyonlu geniş LCD ve
Dokunmatik ekran

Çok fonksiyonlu geniş LCD ve
Dokunmatik ekran

Büyük LCD ekran LCD ekran

SESSİZ Modülasyonlu pompa ve
yalıtım panelleri

Modülasyonlu pompa ve
yalıtım panelleri

- -

ARISTON NET
  

Wi-Fi entegre

TASARIM

Cam ön panel, siyah renk,
kompakt yapı, İtalyan tasarımı

Ölçüler (Y x G x D)
745 x 400 x 315 mm

Siyah beyaz renkli tasarım,
kompakt yapı, İtalyan tasarımı

Ölçüler (Y x G x D)
745 x 400 x 315 mm

Kompakt yapı, İtalyan tasarımı
Ölçüler (Y x G x D)

745 x 400 x 315 mm

Kompakt yapı, İtalyan tasarımı
Ölçüler (Y x G x D)

745 x 400 x 315 mm

DİĞER ÜRÜNLERLE
ENTEGRASYON

Hazır BusBridgeNet® teknolojisi,
Güneş enerji sistemi kontrolü

Hazır BusBridgeNet® teknolojisi,
Güneş enerji sistemi kontrolü

Hazır BusBridgeNet® teknolojisi,
Güneş enerji sistemi kontrolü

Hazır BusBridgeNet® teknolojisi



HAYATTAN İLHAM ALAN YENİ TASARIM VE ÜSTÜN KALİTE
Ariston Kombi’ler, 155 kalite testinden geçmiştir. Tüm ürünlerimiz uzun yıllar içinde en zorlu şartlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.

/ GERÇEK ÇALIŞMA ŞARTLARINDA TEST EDİLDİ
Tüm duvar tipi kombilerimiz toplam 30.000 saat laboratuvar testinden geçmiştir. Ariston duvar tipi kombiler, ülkenin en zor şartlarının simüle edildiği 
hızlandırılmış ömür testleriyle denenir ve maksimum performans için geliştirilir. 

/ EN ZOR YAŞAM ŞARTLARINA DAYANIKLI
Tüm duvar tipi kombilerimiz gerçek ev tesisatındaki performanslarını test etmek için tüm bir kış sezonu boyunca gerçek evlerde kullanılarak test 
edilmişlerdir.

/ ÜSTÜN MÜHENDİSLİK VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ
Ariston Kombi’ler ısıtma ve konfor uzmanları tarafından tasarlanmış, seçkin ve profesyonel teknisyenler ile optimize edilmiştir.

* Bakımın düzenli olarak yapılacağı kabul edilmiştir.
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/ TAM GÜVENLİK
Ariston duvar tipi kombiler üstün kaliteli malzemelerle 
üretilir ve tam güvenliğe sahiptir. 
Sorun çıktığı zaman, duvar tipi kombi problemi 
belirleyebilir ve ekranında uyarıyla gösterebilir, 
böylece yetkili servisinizi sorunu süratle gidermesi için 
bilgilendirerek arayabilirsiniz. 
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DUVAR TİPİ KOMBİLERİMİZLE,
KONFOR HER ZAMAN YANINIZDA 
Ariston olarak, evinizdeki sıcak ve konforlu anları sürekli yaşayabilmeniz için var gücümüzle 
çalışıyoruz.
Duvar tipi kombilerimiz kışın evinizi ısıtmanız ve istediğiniz anda sıcak su almanız için tasarlanır. 
Sıcaklığı kontrol edebilir ve evin tüm odalarında sabit tutabilirsiniz. Ariston Kombi’ler o kadar 
sessizdir ki konforunuzla ilgilendiğinin farkına varmazsınız.

/ YÜKSEK PERFORMANS İÇİN
 106 YENİ PARÇA
 Bu duvar tipi kombiler, yüksek ürün performansını, en iyi enerji verimliliğini, maksimum 
 güvenlik ve sağlamlığı sağlamak için 106 yeni parçayla tasarlanmıştır.
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 / AUTO
 AUTO fonksiyonu sayesinde, duvar tipi 

kombi, istediğiniz sıcaklığa ulaşmak ve 
muhafaza etmek için gerekli olan enerjinin 
miktarını belirleyebilir. Bu sayede çalışma 
sırasında sıklıkla ON-OFF çalışmaları, ani 
yükselmeleri önleyip daha az gaz ve elektrik 
kullanabilirsiniz.

 Bir sıcaklık kontrol cihazı ile iç ve dış sıcaklık 
sensörleri ilavesiyle AUTO fonksiyonu 
çalışmasını, iç ve dış sıcaklıklara göre hassas 
şekilde ayarlar, daha da yüksek enerji 
tasarrufu sağlar.

 / COMFORT
 COMFORT fonksiyonu sayesinde, duvar 

tipi kombi, soğuk suyu ziyan etmenizi 
önleyerek, sıcak suyu anında temin eder, siz 
de istediğiniz anda sıcak duş almanın keyfini 
yaşayabilirsiniz.

 / ZAMAN PROGRAMLAMA
 ZAMAN PROGRAMLAMA fonksiyonuyla  

evinizi ısıtmak için istediğiniz günlük ve haftalık 
programı doğrudan kombinizin ekranından 
yapmak mümkündür.

 / KOLAY KULLANIMLI
  DOKUNMATİK EKRAN
 Ekranda her zaman hazır bulunan ilgili tüm 

bilgiler ve fonksiyonlarla duvar tip kombinizi 
birkaç adımda ayarlayabilir ve hızlı bir şekilde 
bilgi edinebilirsiniz.
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KONFORUN GELECEĞİ
Evinizin renkleriyle uyuşan yenilikçi ve modern dizayn.
Duvar tip kombilerimiz İtalya’da UP tasarım yaratıcı stüdyosunun kurucusu Umberto Palermo tarafından tasarlandı. 
Yaratıcılığı performansla harmanlayarak “Made in Italy” DNA’sını hayata geçirdi.
Tasarladığı ürünler insanların günlük yaşam kalitelerini iyileştirmek için dizaynları, renkleri, malzemeleri ve teknolojileriyle öne çıkıyor.
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GENUS X

ALTEAS X
CLAS X

CARES X



KARŞINIZDA
ALTEAS X

ALTEAS X İLE
PREMIUM BİR KONFOR DENEYİMİ
KARŞINIZDA ALTEAS X
Benzersiz tasarımıyla Alteas X sadece ısıtma ihtiyacına cevap veren bir kombi değil, gerçek bir tasarım harikası.
Birinci sınıf estetik cam ön panel çizilmez ve kolay temizlenir.
Aynı zamanda yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve tam güvenli olması için ısıl işlem görmüştür.

Evinize üst sınıf bir dokunuş.
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KOMBİNİZ
BU UYGULAMA İLE
DAHA DA AKILLI

/ NEREDE OLURSANIZ OLUN, 
 KONFOR PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Şimdi evinizi ısıtabilir ve geldiğinizde sıcak suyunuzu hazır 
bulabilirsiniz.

 4 ÇALIŞMA SİSTEMİ

 2 ÇALIŞMA MODU

 ÇOKLU KONTROL

/ %25’E VARAN ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYIN
Enerji kullanma şeklinizi harcamanızı izleyerek iyileştirin ve daha 
verimli kullanmak için programlayın.
Uygulama enerji kullanımınızı düşürerek %25’e varan tasarruf 
yapmanızı sağlar.

 ENERJİ KULLANIM RAPORLARI

 “AUTO” FONKSİYONU

 GÜNLÜK VE HAFTALIK PROGRAM

/ ARISTON DAİMA YANINIZDA
Ariston Net uygulaması, sisteminizde herhangi bir problem 
olması durumunda, izleme ve kontrol sistemi sayesinde size 
öneri verebilir. 

 ANINDA BİLGİLENDİRME

 SORUN GİDERME

 BAKIM SÜRESİNİN GEÇMESİ
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DETAYLI BİLGİ İÇİN
444 8 284  ariston.com



Düzenli kontrol ve bakım zaman içinde kaliteyi korumak için 
önemlidir.

GARANTİ
Tüm duvar tipi kombiler 3 yıl onaylı Ariston garantisi altında satılır.

SERVİS VE DESTEK
/ Ülkenin her tarafında yaygın yetkili servis ağı
/ Sürekli eğitim gören yüksek kaliteli profesyonel teknisyenler
/ Kalite garantisi orijinal Ariston yedek parçaları
/ Yeni kural ve yönetmelikler hakkında profesyonel destek

ARISTON YETKİLİ SERVİSLERİ İÇİN 444 8 284
En yakın yetkili servisi bulun veya ariston.com ile Ariston merkezi 
arayın.

DESTEĞİMİZ,
HER ZAMAN HAZIR
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DUVAR TİPİ KOMBİ
Alteas X, duvar tipi hermetik kombi modeli yüksek 
performansı ve premium tasarımı ile evinize üst sınıf bir 
dokunuş getiriyor. Alteas X ısıtma ve sıcak su konforu 
için akıllı fonksiyonlarla donatılmıştır. Entegre Ariston Net 
uzaktan erişim sistemi kullanıma hazırdır. İçinde bulunan 
Wi-Fi entegrasyon sistemi sayesinde farklı enerji kaynakları 
ve diğer Ariston ürünleri ile bağlantı kurabilir.  

/ Birinci sınıf, premium cam ön panel, İtalyan tasarımı,
/ Yüksek çözünürlüklü, tam metni gösteren LCD 

dokunmatik ekran ve kolay kullanımlı, farklı ısıtma 
bölgelerini kontrol edebileceğiniz sezgisel menü,

/ İstediğiniz sıcaklığı koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan 
AUTO fonksiyonu,

/ Neredeyse anında sıcak su almanızı sağlayan 
COMFORT fonksiyonu,

/ ZAMAN PROGRAMLAMA özelliği,
/ Modülasyon pompası ve yalıtkan panelleriyle sessiz 

performans,
/ Diğer Ariston ürünleri ve başka enerji kaynakları 

ile birlikte çalışmayı sağlayan hazır BusBridgeNet® 
teknolojisi. 

KAPASİTE ARALIĞI (kW)  FF 24/30/35

ÖLÇÜLER
(yükseklik - genişlik - derinlik) 745x400x315 mm

ALTEAS X
YENİ
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Wi-Fi ENTEGRE

İTALYAN
TASARIMI

AUTO
FONKSİYONU

COMFORT
FONKSİYONU

AKILLI 
MENÜ

KOLAY
BAKIM

KOLAY
MONTAJ

SİSTEM
YÖNETİMİ

KOMPAKT
ÖLÇÜLER
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DUVAR TİPİ KOMBİ
Yüksek performans ve şık tasarım Genus X duvar tipi 
hermetik kombide buluşuyor. Genus X ısıtma ve sıcak 
su konforu için akıllı fonksiyonlarla donatılmıştır. Entegre 
Ariston Net uzaktan erişim sistemi kullanıma hazırdır. 
İçinde bulunan Wi-Fi entegrasyon sistemi sayesinde farklı 
enerji kaynakları ve diğer Ariston ürünleri ile bağlantı 
kurabilir.  

/ İtalyan tasarımı, kompakt ölçüler,
/ Yüksek çözünürlüklü, tam metni gösteren LCD 

dokunmatik ekran ve kolay kullanımlı, farklı ısıtma 
bölgelerini kontrol edebileceğiniz sezgisel menü,

/ İstediğiniz sıcaklığı koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan 
AUTO fonksiyonu,

/ Neredeyse anında sıcak su almanızı sağlayan 
COMFORT fonksiyonu,

/ ZAMAN PROGRAMLAMA özelliği,
/ Modülasyon pompası ve yalıtkan panelleriyle sessiz 

performans,
/ Diğer Ariston ürünleri ve başka enerji kaynakları 

ile birlikte çalışmayı sağlayan hazır BusBridgeNet® 
teknolojisi. 

KAPASİTE ARALIĞI (kW) FF 24/30/35

ÖLÇÜLER
(yükseklik - genişlik - derinlik) 745x400x315 mm

GENUS X
YENİ
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İTALYAN
TASARIMI

AUTO
FONKSİYONU

COMFORT
FONKSİYONU

AKILLI 
MENÜ

KOLAY
BAKIM

KOLAY
MONTAJ

SİSTEM
YÖNETİMİ

KOMPAKT
ÖLÇÜLER
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DUVAR TİPİ KOMBİ
Clas X ile üstüne teknoloji ve verim bir arada. 
Üstelik Clas X, ihtiyacınız olan konfora ulaşmanız için 
gerekli tüm ısıtma ve su ısıtma akıllı fonksiyonları ile 
donatılmıştır.

/ LCD ekran ve tüm fonksiyonları kolayca kontrol 
edebileceğiniz kolay kullanımlı sezgisel menü,

/ İstediğiniz sıcaklığı koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan 
AUTO fonksiyonu,

/ Neredeyse anında sıcak su almanızı sağlayan 
COMFORT fonksiyonu,

/ Diğer Ariston ürünleri ve başka enerji kaynakları 
ile birlikte çalışmayı sağlayan hazır BusBridgeNet® 
teknolojisi. 

KAPASİTE ARALIĞI (kW) FF 24/28

ÖLÇÜLER
(yükseklik - genişlik - derinlik) 745x400x315 mm

CLAS X
YENİ

İTALYAN
TASARIMI

AUTO
FONKSİYONU

COMFORT
FONKSİYONU

KOLAY
KULLANIM

KOLAY
BAKIM

KOLAY
MONTAJ

SİSTEM
YÖNETİMİ

KOMPAKT
ÖLÇÜLER
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DUVAR TİPİ KOMBİ
Cares X, arzu ettiğiniz konforu size sunmak için verim 
ve teknoloji gibi temel nitelikleri bir duvar tipi kombide 
buluşturuyor.

/ LCD ekran ve tüm fonksiyonları kolayca kontrol 
edebileceğiniz kolay kullanımlı sezgisel menü,

/ Kullanıma hazır BusBridgeNet® teknolojisi.

KAPASİTE ARALIĞI (kW) FF 24

ÖLÇÜLER
(yükseklik - genişlik - derinlik) 745x400x315 mm

CARES X
YENİ

KOLAY
KULLANIM

KOLAY
BAKIM

KOLAY
MONTAJ

SİSTEM
YÖNETİMİ

İTALYAN
TASARIMI
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ariston.com



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.

Şerifali Mevkii Söyleşi Sk. Tan Plaza No: 21 A Blok
Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul - Türkiye

Tel: (+90 216) 365 07 00 Faks: (+90 216) 415 67 67
info.tr@aristonthermo.com

ariston.com


