
CLAS ONE B
KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY  

Z WBUDOWANYM PODWÓJNYM ZASOBNIKIEM  
ZE STALI INOX

NOWOŚĆ

KOMFORT CIEPŁEJ WODY



DANE TECHNICZNE 24 35

Komora zamknięta

MOC

Nominalna moc cieplna c.o. max/min kW 22/3,7 31/5,0

Nominalna moc cieplna c.w.u. max/min kW 26,0/3,7 34,5/5,0

SPRAWNOŚĆ

Sprawność przy znam. mocy ciepl. (60/80°C) % 97,9 97,3

Sprawność przy znam. mocy ciepl. (30/50°C) % 106,1 106,5

Sprawność przy 30% mocy (30°C) % 109,8 109,3

OSIĄGI

Maks./min temperatura w układzie c.o. 
wysokotemperaturowym

°C 82/35 82/35

Maks./min temperatura w układzie c.o. 
wysokotemperaturowym

°C 45/20 45/20

Temperatura w obiegu c.w.u. max/min °C 60/36 60/36

Ilość ciepłej wody ∆T =25°C l/min 22,6 26,5

Ilość ciepłej wody ∆T =35°C l/min 16,1 18,9

CIĘŻAR, WYMIARY, PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Waga kg 57 60

Wysokość / Szerokość / Głębokość mm 900/600/474

Napięcie / częstotliwość zasilania V/Hz 230/50 230/50

Całkowity pobór mocy elektrycznej W 140 140

Klasa ochrony IP IPX5D IPX5D

KOD 3301211 3301212

Klasa energetyczna ogrzewania A A

Klasa cwu / Profil poboru cwu A / XL A / XL

CLAS ONE B
Kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł gazowy z 
wbudowanym podwójnym zasobnikiem ze stali inox

KOMFORT
 • przygotowany do pracy w zintegrowanych 
systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji 
BUS BRIDGENET®
 •  rewolucyjny system 2 zasobników ze stali inox 
o łącznej pojemności 40 l - duży komfort ciepłej 
wody użytkowej
 • funkcja Comfort

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
 •  modulacja mocy 1:7
 • pompa z pełną modulacją elektroniczną: 
optymalizacja pracy kotła, redukcja zużycia energii 
połączona z cichą pracą  

JAKOŚĆ
 • Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 
XtraTech ™
 • Sekcje przepływowe w wymienniku powiększone 
o +142% w porównaniu z poprzednią wersją

DESIGN
 •  nowy wyświetlacz LCD 

SPRAWDZONE TAM,
GDZIE CIEPŁO
RATUJE ŻYCIE.

ZOBACZ EKSPEDYCJĘ

aristoncomfortchallenge.com 



Szczegółowy zakres  
Pierwszego Uruchomienia 
jest dostępny na stronie: 

www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie

*  Klient pokrywa jedynie koszty dojazdu Autoryzowanego Serwisu Ariston  
Modele kotłów objętych gratisowym uruchomieniem wymienione są na 
stronie www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie

** Pojęcie „8 lat bez ryzyka” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego 
kontraktu serwisowego obejmującego coroczne odpłatne przeglądy 
urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie 
www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

***  Przedłużona gwarancja zawiera w  sobie dodatkową gwarancję i  jest 
udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. 
Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach 
Serwisowych.

Wykorzystanie  tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej 
zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągle ulepszając nasze 
produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych 
oraz wizerunku przedstawianych produktów, w  każdym momencie i  bez 
uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny. 
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1URUCHOMIENIE

GRATIS!!!*

ODKRYJ  
GWARANTOWANĄ JAKOŚĆ.

GWARANCJI OD ARISTON.
Materiały o wysokiej trwałości, przetestowane po-
dzespoły oraz urządzenia pozwalają nam udzielić 
10-letniej gwarancji na nowy wymiennik kondensa-
cyjny zastosowany w serii ONE. Gwarancja 10 lat na 
wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania 
z programu 8 lat bez ryzyka.

PARAMETRY GWARANTOWANE  
PRZEZ CERTYFIKAT TÜV

LAT 
GWARANCJI

NA WYMIENNIK
KONDENSACYJNY

8 LAT BEZ RYZYKA.
Najbardziej kompleksowy program ochrony klienta 
na rynku. Aby zapewnić sobie długoletnią ochro-
nę kotła skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem 
Serwisowym lub wejdź na stronę www.ariston.com

8
BEZ RYZYKA

LAT

ARISTON THERMO GROUP
Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. 31-408 Kraków , ul. Pocieszka 3 
Tel. 12 420 22 20, Fax 12 420 52 72

kotły gazowe | pompy ciepła | podgrzewacze


