Společnost Ariston Thermo představuje své zaměření na energetickou
účinnost a obnovitelné zdroje na 40. ročníku veletrhu „Mostra Convegno
Expocomfort“.
Milán, 15. března 2016 - společnost Ariston Thermo je jedním z hlavních vystavovatelů 40. ročníku

veletrhu „Mostra Convegno Expocomfort“ (MCE) zaměřeného na oblast technických zařízení budov,
který se koná v italském Milánu ve dnech 15. až 18. března 2016 a jehož hlavním tématem bude
energetická účinnost a obnovitelné zdroje.
Společnost Ariston Thermo, jeden z nejvýznamnějších globálních hráčů v tomto oboru s více než 85
lety zkušeností, je na dobré cestě k naplnění cíle, který si stanovila: do roku 2020 chce dosáhnout
toho, aby 80 % jejích výrobků tvořila vysoce energeticky účinná a obnovitelná řešení.
Na veletrhu MCE 2016 bude společnost Ariston Thermo Group prezentovat své zaměření na komfort
uživatelů v kombinaci s vysoce energeticky účinnými technologiemi vytápění a ohřevu vody. Na více
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než 2 300 m výstavní plochy sdílené jejími značkami Ariston a Elco (Pavilon 1, stánek A01-D30)
seznámí návštěvníky se svými vysoce energeticky účinnými výrobky, systémy a službami.
Mottem značky Ariston pro veletrh MCE 2016 je „COMFORT ALWAYS ON“, slovní spojení
představující její nové globální zaměření – neustálý komfort, které mohou návštěvníci vidět a cítit v
každém z jejích výrobků od klimatizačních ohřívačů vody až po řešení v oblasti integrace solární
energie a vytápění.
Ve stánku společnosti Ariston budou vystaveny nové výrobky: nejnovější modely řady Velis - elektrické
ohřívače vody s výrazným výkonem a jedinečným designem; nejnovější řada kotlů, která zde bude k
vidění vůbec poprvé; nová generace hybridních systémů a inovativní řada tepelných čerpadel, jejíž
součástí jsou i modely Nuos Plus 250 a Nimbus Plus - tepelné čerpadlo na principu vzduch-voda pro
vytápění a ohřev vody. Kromě toho bude poprvé představen sortiment výrobků ohřevu vody pro
komerční účely.
Ariston zde také představí svou aplikaci pro vzdálené připojení Ariston Net, díky které mohou být
profesionálové neustále nablízku svým zákazníkům a uživatelé budou mít možnost ovládat svůj systém
vytápění prakticky odkudkoli. Výstavní plocha zahrnuje i Oblast služeb, kde bude představeno
kompletní portfolio činností společnosti Ariston zaměřených na podporu profesionálů - od školení až po
poprodejní služby.
Značka Elco Heating Solutions nabídne návštěvníkům srovnání různých technologických řešení
určených k optimalizaci energetické účinnosti jakékoli aplikace.
Mezi řadou moderních řešení zaměřených na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost představí
značka Elco:
Nové řady kotlů Thision S Plus a Thision XS Plus, které patří ve své kategorii mezi celosvětově
energeticky nejúčinnější. Modely těchto řad jsou zkonstruovány tak, aby byly malé a účinné zároveň.
Výsledkem jsou výrobky udávající trend dané kategorie, a to především díky vynikajícímu výkonu,
dlouhé životnosti a vysoké kvalitě použitých materiálů. Výrobky řady Thision XS Plus jsou také
vybaveny novým dálkově ovládaným termostatem Remocon Smart Wi-Fi, který umožňuje řídit účinné
vytápění domova prostřednictvím tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Systém Remcon Smart
navíc upozorní uživatele i servisního technika v případě, že je například potřeba provést servisní zásah.
Dva nové příspěvky značky Elco pro komerční vytápění jsou: Trigon XL - nová řada velmi vysoce
účinných, samostatně stojících kotlů, v nichž se snoubí kompaktnost s vysokým výkonem (až 4 MW),
zaručujících dlouhodobou maximální účinnost - a Thision L Evo - závěsné kotle s topným tělesem až do
140 kW, které jsou synonymem účinnosti a flexibility.
V oblasti tepelných čerpadel představuje značka Elco novou řadu čerpadel na principu vzduch-voda
Aerotop Split, která nabízí v rámci tržního segmentu jedny z nejlepších vlastností co do účinnosti,

tichosti provozu a snadnosti instalace. Dále také tepelné čerpadlo Aerotop DHW pro ohřev vody
v domácnosti nabízející impozantní komfort a zároveň účinnost.
Oblast hořáků představuje žhavé novinky značek Elco a Ecoflam.
Řada Elco Vectron byla rozšířena o nízkoemisní Low NOx modely (až do 400 kW) ve shodě se
směrnicí ERP a nové modely pro dvoupalivový provoz s elektronickou konfigurací (až do 2300 kW).
Nový vývoj je patrný také v portfoliu výrobků vysokého výkonu. Řada RPD Duoblock byla rozšířena až
do výkonu 80 MW. Výkon nového hořáku EK EVO 7.4500 byl zvýšen na 5500 kW. Na trh byl také
uveden nový dvoupalivový hořák EK EVO 8/9 dual fuel.
Řada Ecoflam byla vylepšena a rozšířena o nové modely Ultra low NOx (hořáky s extrémně nízkými
emisemi NOx) určené pro vytápění obytných budov. Výrobky této řady splňují ty nejnáročnější
požadavky a jsou ve shodě s evropskými emisními normami, které často dokonce překonávají. Dalším
rozšířením této řady jsou nové elektronické modely až do výkonu 34 MW, které splňují i ty
nejnáročnější požadavky průmyslového trhu.
Jako projev uznání za neutuchající inovativní úsilí byly čtyři výrobky skupiny Ariston nominovány na
cenu „Percorso Efficienza & Innovazione“ (Cesta účinnosti a inovací), která je v rámci veletrhu
udělována technologiím budov vyznačujícím se vysokou inovativností a energetickou účinností. Dva
z nich, Ariston Genus Hybrid 25/4 a Elco Aquatop S, obdržely ocenění „Oltre la classe A“ (Nad
rámec třídy A), čímž se zařadily mezi úzký výběr těch nejlepších systémů a řešení v oblasti energetické
účinnosti.
Ariston Thermo naleznete na veletrhu MCE 2016 v Pavilonu 1 - stánek A01-D30
Ariston Thermo je společností s celosvětově vedoucím postavením v oblasti vytápění a ohřevu vody.
V roce 2015 dosáhla tato skupina obratu 1,43 miliardy eur a prodala 7 milionů výrobků ve více než 150 zemích
světa. Má 6 7000 zaměstnanců, patří pod ní 54 společností a 6 zastupitelských kanceláří ve 34 zemích a 20
výrobních závodů ve 12 zemích světa. Skupina nabízí ucelené portfolio výrobků, systémů a služeb především pod
značkami Ariston, Elco, Chaffoteaux, Atag Heating a Racold. Společnost Ariston Thermo je oddána myšlence
energické účinnosti, což dokazuje soustavným vývojem nových řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako
jsou solárně-termální systémy a tepelná čerpadla, neustálým zlepšováním zavedených výrobků (jako jsou kotle a
ohřívače vody) a investicemi do nových projektů, jako je vývoj souvisejících aplikací a služeb. Základním cílem
společnosti je nabídnout optimální kombinaci komfortu uživatele, energetické úspornosti a péče o životní prostředí.
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