
Megvalósult 
magyarországi projektek 
ARISTON HYBRID 
termékekkel



240 m2 újépítésű családi ház padló és falfűtéssel. Két fűtési kör és Elios 25 
által vezérelt szolár rendszer.

1. projekt: Kistarcsa



1. Projekt: Kistarcsa



Az inverter a gépészeti helyiség mellett kapott helyet, 
teljesítményét maximumra állítottuk.

1. projekt: Kistarcsa



1. projekt: Kistarcsa



200 m2 meglévő, hőszigetelés nélküli ház, két fűtési körrel 
(egy magas és egy alacsony hőmérsékletű.

2. projekt: Mohács



A használati melegvizet
puffertárolóba készíti a 
HYBRID készülék egy 
szivattyú és egy 
csőtermosztát
segítségével. A 256-os 
menüt megváltoztattuk és 
az áramlási ellenállást 
kiszedtük. 3 elvételi hely 
működik kiváló áramlási és 
hőmérséklet értékekkel.

2. projekt: Mohács



2. projekt: Mohács



2. projekt: Mohács

Az inverter a falon van 

elhelyezve 3 méter távolságra a 

kazántól. A csövek hőszigeteltek, 

az inverter teljesítményét 

maximumra állítottuk. 



Felújított régi épület egy radiátoros és egy padlófűtéses 
körrel. 120 m2 alapterület.

3. projekt: Szigetszentmiklós



3. projekt: Szigetszentmiklós

Egy 10 éves 
atmoszférikus 

kazánt lecserélve 
mostantól az 

ARISTON Genus 
Premium Hybrid 30 

gondoskodik a 
fűtésről és melegvíz

készítésről.



3. projekt: Szigetszentmiklós

A Hybrid készülékhez egy 200 literes indirekt tároló csatlakozik, amit a tető alatt 
helyeztünk el. A rendszer így 2 db napkollektort fog fogadni, ezek Elios 25 

vezérléssel működnek majd.



Felújított régi épület 280 m2 alapterülettel.

4. projekt: Budapest



4. projekt: Budapest



187 m2, teljesen új építésű egyszintes 

családi ház, 100% padlófűtés, 12 cm 

vastagságban hőszigetelt falak. Az épület 

teljes értéke több, mint 200 000 000 Ft. 

5. projekt: Fótliget



5. projekt: Fótliget

A szobák 

elég 

tágasok. 

Majdnem 

kész 

állapot. 



5. projekt: Fótliget

Külön gépészeti helyiség. A hibrid egy 

150 literes Celectic rétegtárolóval együtt 

működik, 1 fűtési kör van. A kültéri 

egység a tetőn kapott helyet. 



5. projekt: Fótliget

Nemcsak a lakóknak, a Hybridnek

is szép kilátása van …



5. projekt: Fótliget

A hőszivattyú helyzete a tetőn:

+ 5 Celsius fokos külső levegő 

hőmérsékletig maximális 

teljesítménnyel működik



5. projekt: Fótliget

A hőszivattyú antivibrációs, hőszigetelt csövezése



5. projekt: Fótliget

Ariston Clima manager-rel és 

külső érzékelővel működik a 

rendszer. A képen látható a Clima

manager magyar nyelvű üzenete.



További információért keressen minket bizalommal

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Web: www.aristonfutes.hu

www.aristonszerviz.hu

E-mail: monika.vertesy@aristonthermo.com

Telefon: +36 1 237 11 10

Mobil: +36 30 743 42 70


