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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.

CARES PREMIUM
KONDENSACYJNY 
 KOCIOŁ GAZOWY

NOWOŚĆ

80 LAT ROZWOJU 
OPARTEGO  
O INNOWACJE

Aristide Merloni
zakłada

„Industrie Merloni”, 
firmę we włoskim 
regionie Marche  
i rozpoczyna pro-

dukcję wag

Zostaje wprowadzo-
na marka Ariston 
i rozpoczyna się 

produkcja elektrycz-
nych podgrzewaczy 

wody

Ariston jest wio dącą 
marką w dzie dzinie 
wysokoefek tywnych 
urządzeń do ogrze-

wania i produkcji cie-
płej wody, obecną 

w 150 krajach.

Ariston umacnia swoją 
pozycję lidera na rynku 

podgrzewaczy wody i roz-
poczyna produkcję kotłów 

gazowych
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AŻ DO 35% OSZCZĘDNOŚCI GAZU
Zastosowanie kotła kondensacyjnego Cares Premium może 
obniżyć zużycie gazu do 35% w porównaniu do przeciętnego 
10 letniego kotła tradycyjnego*.

KONDENSACYJNY WISZĄCY KOCIOŁ GAZOWY 
PEŁNA KONDENSACJA, PEŁEN KOMFORT

Cares Premium zapewnia nowe doświadczenie komfortu  
i spokój gwarantowany przez jakość Ariston.

EKONOMICZNY I TRWAŁY
Cares Premium został zaprojektowany tak, aby można było 
z niego korzystać przez lata. Innowacyjna struktura obudowy 
i użyte materiały zapewniają dłuższą żywotność urządzenia.

UNIKALNY WŁOSKI DESIGN
Cares Premium reprezentuje doskonały włoski design.

PO PIERWSZE JAKOŚĆ
Wszystkie kotły Ariston muszą przejść 155 dokładnych testów 
jakościowych podczas całego procesu produkcyjnego. Do-
datkowo, Cares Premium był testowany przez 11.000 godzin 
w najtrudniejszych warunkach pracy aby zapewnić trwałość 
na lata.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Dzięki zastosowaniu nowego wyświetlacza LCD, zarówno obsłu-
ga Cares Premium jak i regulacja temperatury wody jest szybka 
i intuicyjna.

* w porównaniu do 10 letnich kotłów i z adaptacją układu grzewczego. 

*  przy wymianie 10 letniego  
kotła tradycyjnego 

 na Cares Premium 

AŻ DO  

+35%
OSZCZĘDNOŚCI 

ENERGII

155
TESTÓW
JAKOŚCI

B
E

Z RY Z Y KA
*8lat

8 LAT BEZ RYZYKA

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWY  
PROGRAM OCHRONY KLIENTA
NA RYNKU.

JESTEŚMY PEWNI SWOJEJ JAKOŚCI !

Do 35% oszczędności gazu* w porównaniu do 10 
letniego tradycyjnego kotła

Użyte materiały zapewniają dłuższą żywotność 
urządzenia 

Łatwa i intuicyjna obsługa z wyświetlaczem LCD

Prosta i szybka instalacja i serwis

Produkt super cichy

Kompaktowe wymiary dla łatwego dopasowania 
w domu

Unikalny włoski design

DANE TECHNICZNE 24 FF

Komora zamknięta

MOC

Nominalna moc cieplna c.o. max/min kW 23,5/5,5

Nominalna moc cieplna cwu max/min kW 23,5/5,5

SPRAWNOŚĆ

Sprawność przy znam. mocy ciepl. Hi (60/80°C) % 97,5

Sprawność przy znam. mocy ciepl. Hi (30/50°C) % 103,9

Sprawność przy 30% mocy (30°C) Hi % 108,2

OSIĄGI

Maks./min temperatura w układzie c.o. wysoko-
temperaturowym

°C 82/35

Maks./min temperatura w układzie c.o. nisko-
temperaturowym

°C 45/25

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

Ilość ciepłej wody ∆T =25°C l/min 13,1

Ilość ciepłej wody ∆T =35°C l/min 9,4

Wydatek jednostkowy układu c.w.u.
(10 min. ∆T=30°C)

l/min 10,5

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie / częstotliwość zasilania V/Hz 230/50

Całkowity pobór mocy elektrycznej W 87

Klasa ochrony IP X5D

KOD 3300759

Klasa energetyczna ogrzewania A

Profil poboru cwu XL

* 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.
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KLASA ENERGETYCZNA


