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Nimbus NET R32 
Pompe de căldură 

aer-apă Cea mai avansată gamă de pompe de căldură Ariston care 
combină performanța de top cu flexibilitatea maximă.

Alegerea potrivită   
pentru un 
confort durabil

Alegerea potrivită pentru un 
confort sustenabil
Noua gamă de pompe de căldură Nimbus NET R32 reprezintă o soluție de ultimă oră 
pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră, cu eficiență ridicată și amprentă de mediu 
redusă.

De ce să alegeți Nimbus NET R32?

INSTALARE 
UȘOARĂ  

PLUG&PLAY

ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

FAȚĂ UȘĂ DUBLĂCONFIGURARE 
UȘOARĂ 

SENSYS EXPERT 
DE CONFIGURARE

Dezvoltat
împreună cu 
profesioniștii

IDEAL PENTRU
SISTEME 

INTEGRATE

GAMĂ LARGĂ 
DE OPȚIUNI

PUTERE MARE
DE CONECTARE 

ÎN CASCADĂ

Flexibilitate 
maximă

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ  

ÎN ORICE CONDIȚII

100%
ARISTON 
QUALITY

PERFORMANȚĂ 
DE TOP 

ÎN ZONELE CU 
CLIMĂ MAI RECE

Fiabilitate 
excelentă

ASISTENȚĂ DE LA DISTANȚĂ 
ARISTON NET PRO

Conectivitate 
la bord

CLASĂ 
ENERGETICĂ

COP  
PÂNĂ LA 5.1

CU AGENT 
FRIGORIFIC R32

A+++

Performanță 
durabilă



Încorporat în 
panoul frontal

Montat 
pe perete

INSTALARE 
UȘOARĂ

ÎNTREȚINERE 
UȘOARĂ

CONFIGURARE 
UȘOARĂ

Nimbus Compact NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Plus NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Flex NET R32
Split & Monobloc

Nimbus Pocket M NET R32
Monobloc

UNITATEA EXTERIOARĂ 
disponibilă în diferite mărimi: 
35, 50, 80, 120 și 150

REZERVOR DE APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ  
disponibil cu 3 capacități: 
200 l, 300 l sau 450 l

opțiuni de montare 
în cascadă 
2 până la 5 unități

Case pentru o 
singură familie

Locuințe colective Spații comerciale

sau case terasate

cu încălzire centrală birouri, săli de sport 
și magazine universale

Sistem în cascadă 

Până la 75 kW*Unitate exterioară 
unică  

3.5 - 15 kW*

Încălzitor de 
apă pompă 
de căldură

Sistem fotovoltaic Sistem solar

Bobină 
ventilator

Control termoreglare

FUNCȚIONARE 
SILENȚIOASĂ

PERFORMANȚĂ 
DE TOP

A+++
EFICIENȚĂ 

ENERGETICĂ 
ERP

Pregătite pentru orice condiții de instalare și cerințe ridicate 
de sarcină termică

ÎNCĂLZIRE RĂCIRE APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ

ÎNCĂLZIRE RĂCIRE

O soluție totală pentru încălzire, răcire și producerea apei calde menajere, cu cea mai 
bună performanță energetică din această clasă și cu un impact redus asupra mediului.

Noul Nimbus NET R32 se mândrește cu tehnologie de ultimă oră și caracteristici 
concepute pentru a garanta performanțe de top constante în timp, fiabilitate și liniște 
sufletească chiar și în condiții meteorologice extreme.

Cu Nimbus NET R32, puteți monitoriza toate sistemele înregistrate și puteți optimiza setările 
acestora de la distanță, utilizând Ariston Net PRO, platforma de diagnoză de la distanță oferită de 
Ariston. 

Principalele avantaje ale platformei Ariston NET PRO:

/  Monitorizați și controlați sistemele instalate la domiciliul clienților dumneavoastră direct 
de la birou.

/ Primiți o notificare în timp real dacă ceva nu merge bine și rezolvați problema imediat.

/  Deblocați erorile de la distanță sau identificați în avans piesele de schimb necesare, 
reducând necesitatea primei și celei de-a doua vizite.

/ Îmbunătățiți atât programarea activităților de întreținere, cât și gestionarea pieselor de 
schimb.
* Serviciul de asistență de la distanță este supus termenilor contractuali dintre centrul de service și utilizatorul final.

Performanță Sustenabilă

Toate modelele acestei 
game oferă cea mai bună 
performanță energetică din 
clasă.

Nivelul de zgomot 
poate fi redus 
și mai mult prin 
Modul Silențios.

Performanță de top și în zonele 
cu climă mai rece

/  -20°C Funcționare  stabilă pe  
    termen lung

/ -10°C  Apă caldă la 60°c

Pentru eficiență maximă, 
cu un consum minim de 
energie.

R32 este un gaz de înaltă 
performanță, bun nu numai 
pentru mediu, ci și pentru 
activitatea dumneavoastră.

Fiabilitate excelentă

Conectivitate la bord

Flexibilitate maximăDezvoltat împreună cu profesioniști

COP  
PÂNĂ LA 5.1

CU AGENT 
FRIGORIFIC R32

/  Unitate de interior nou proiectată, cu componente deja incluse în 
carcasă pentru operațiuni simplificate. 

/  Noile accesorii trebuie să fie complet integrate în interiorul unității 
montate pe podea pentru o instalare perfectă, cu mai puține lucrări 
suplimentare necesare pentru circuitul de încălzire.

/  Conexiuni electrice pre-cablate și țevi reproiectate pentru instalare 
simplă plug-and-play.

/  Noile accesorii trebuie să fie complet integrate în interiorul unității cu 
montare pe podea. 

/  Un singur kit de conectare extrem de flexibil pentru mai multe poziții de 
instalare:sus, stânga și dreapta.

/  Modulul Sensys NET HD poate fi opțional încorporat în partea din față a 
unității interioare sau montat pe un perete.

/  Sensys NET HD oferă Expertul de configurare Sensys, o caracteristică 
inteligentă și ușor de utilizat, care asigură o configurare simplă a 
sistemului.

/  Uși duble frontale pentru acces direct și ușor la toate cablurile 
electrice și componentele interne.

/  Operațiuni mai confortabile datorită noii configurări spațioase a 
unității interioare.

/  Sensys NET HD oferă notificări pe ecran și informații clare pentru 
a simplificarea întreținerii.

Noua gamă de pompe de căldură oferă o varietate de soluții și este gata să satisfacă cele 
mai diverse nevoi și cerințe, atât atunci când sunt utilizate ca o singură componentă, cât 
și ca parte a unui sistem integrat.

Disponibil într-o gamă largă de configurații și dimensiuni

* Puteri nominale.

Pregătite pentru un sistem integrat 
Modelul Nimbus NET R32 poate fi, de asemenea, cuplat inteligent cu mai multe tipuri de 
sisteme termice externe.


