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POVESTEA NOASTRĂ

ÎNCEPUTUL 
/ Aristide Merloni pune bazele 

companiei „Industriile Merloni” în 

Regiunea Marche din Italia.
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CENTRALE TERMICE 
/ Ariston își consolidează poziţia de 

lider pe piaţa încălzirii apei şi începe 

producţia de centrale termice.

ENERGIE REGENERABILĂ 
/ Ariston face primii pași spre un 

viitor ecologic, dezvoltând noile 

modele de pompe de căldură.

ARISTON COMFORT CHALLENGE 
/ Provocarea Ariston Comfort Challenge

este campania globală integrată
pe care am lansat-o în 2018 pentru

a spori notorietatea brandului nostru
în întreaga lume. 

 

 

 

ÎNCĂLZITOARE DE APĂ 
/ Este lansată marca Ariston și 

începe producţia de încălzitoare 

electrice de apă.

EXPANSIUNEA GLOBALĂ 
/ Odată cu stabilirea reprezentanţelor 

în Europa de Est și Asia,
întărește poziţia de lider în producţia
de încălzitoare de apă.

PROMOVARE ȘI POZIŢIONARE 
/ În 2011 am lansat prima campanie

publicitară globală. Dezvoltarea
poziţionării brandului nostru în sectorul
termotehnic începe cu definirea noii
noastre identităţi vizuale

compania își 
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Conform termenilor directivei, fiecare clasă este atribuită produselor pe baza indicilor 
de eficienţă energetică SEER și SCOP. Acești indici iau în consideraţie fluctuaţiile 
performanţelor în funcţie de anotimp prin evaluarea puterii la diferite temperaturi 
exterioare.

În modul de funcţionare răcire sunt efectuate măsurători la temperaturi exterioare de 
20°C, 25°C, 30°C și 35°C. Pentru acest mod de funcţionare au fost luate în calcul 
condiţiile climatice din Strasbourg ca fiind reprezentative pentru toată Europa.

Pe de altă parte, în modul de funcţionare încălzire nu este posibilă aplicarea unui 
singur profil de temperatură global pentru întreaga Europă. Au fost definite trei zone 
de climă, reprezentate cu culori diferite pe etichetă.

Exterioară

SEER
RĂCIRE

STRASBURGO

HELSINKI

ATENE

SCOP
ÎNCĂLZIRE

SCOP - Climă moderată 
(Strasbourg)SEER

SCOP - Climă caldă
(Atena)

SCOP - Climă rece
(Helsinki)

Temperaturi Temperaturi Temperaturi Temperaturi

Capacitate Interioară Exterioară InterioarăCapacitate Exterioară InterioarăCapacitate Exterioară InterioarăCapacitate
parţială DB DB WB DB WB DBparţială DB WB DBparţială DB WB DB

100%

parţială

35°C 27°C 19°C - - - 20°C 88% –7°C –8°C 20°C 61% 20°C–7°C –8°C

74% 30°C 27°C 19°C 100% 2°C 1°C 20°C 54% 2°C 1°C 20°C 37% 2°C 1°C 20°C

47% 25°C 27°C 19°C 64% 7°C 6°C 20°C 35% 7°C 6°C 20°C 24% 7°C 6°C 20°C

21% 20°C 27°C 19°C 29% 12°C 11°C 20°C 15% 12°C 11°C 20°C 11% 12°C 11°C 20°C

ETICHETA ENERGETICĂ A PRODUSULUI

Marca comercială a producătorului

SEER
Rată de eficienţă energetică sezonieră 
în modul de funcţionare răcire.

Denumirea produsuluiARISTON
PRIOS R32 35 UD0-I PRIOS
R32 35 MD0-O

Pentru mai multe informaţii, citiţi paragraful de mai jos

Clase de eficienţă energetică de la A+++ la D
SEER în modul de funcţionare răcire

SEER

 A SEER ≥ 8,50

SCOP

 A++

A++ A++ A++

 A

Clase de eficienţă energetică de la A+++ la D
 SCOP în modul de funcţionare încălzire6.10 ≤ SEER <8.50  A+  A+ A+

 A

SCOP
Coeficient sezonier de performanţă

în modul de funcţionare încălzire.
Pentru mai multe informaţii, citiţi paragraful de mai jos

  A5.60 ≤ SEER  <6.10

 A

SCOP ≥ 5. 10

5.10 ≤ SEER < 5.60  A  A   A

 B

4.60 ≤ SCOP < 5. 10

4.60 ≤ SEER < 5.10   A
 B B

4.00 ≤ SCOP < 4. 60

 C 4.10 ≤ SEER < 4.60   A

 D

3.40 ≤ SCOP < 4. 00

3.60 ≤ SEER < 4.10  C  C   B 3. 10 ≤ SCOP < 3.40

  C 2.80 ≤ SCOP < 3. 10

 D  D   D 2.50 ≤ SCOP < 2.80În modul de funcţionare răcire nu se face 
împărţirea pe zone climatice diferite

Putere nominală în modul de funcţionare răcire

 E  E
Putere nominală în modul de funcţionare încălzire

kW 3,5 kW 2,7 2,4
Valoarea coeficientului sezonier de performanţă SCOP

SEER 6,1 4,0
Consum anual de energie electrică în

SCOP 4,6
kWh/annum 201 841 Consum anual de energie electrică

modul de funcţionare răcire
kWh/annum 823

în modul de funcţionare încălzire

53dB Harta Europei
Uniunea Europeană este împărţită în 3 mari zone

principale în funcţie de tipul de climă luat în
considerare la calcularea parametrului SCOP.

Cu albastru sunt redate zonele cu climă rece, cu
portocaliu zonele cu climă caldă, iar cu verde

zonele cu climă temperată.

Nivel de zgomot (dB)
Aceste două simboluri reprezintă NIVELUL DE 
ZGOMOT (dB) al unităţii interioare și al celei
exterioare din componenţa sistemelor de
aer condiţionat. 64dB

626/2011

X
X
X

Valoarea ratei de eficienţă energetică sezonieră SEER

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 



100%

2015 2016-2017 2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2029 2030

93%

63%

45%

31%
24%

21%

EMISII DE CO2 DIN CE ÎN CE MAI REDUSE,
UN VIITOR DIN CE ÎN CE MAI PROMIŢĂTOR

La 16 aprilie 2014 a fost publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 517/2014 referitor la gazele 
fluorurate cu efect de seră, cu scopul de a proteja mediul prin reducerea emisiilor acestui tip de gaze care, dacă sunt 
eliberate în atmosferă, accentuează încălzirea globală.

Printre diversele aspecte, directiva impune limite cantitative pentru introducerea pe piaţă a hidrocarburilor fluorurate 
(HFC), o grupă specială de gaze utilizate în principal ca agenţi frigorifici în sistemele de aer condiţionat.

Reducerea treptată a cantităţii de hidrocarburi fluorurate (HFC), exprimată în echivalent CO2, este realizată în mai multe 
etape, cea mai semnificativă pentru sectorul aparatelor de aer condiţionat fiind cea din perioada
1 ianuarie 2020 - 1 ianuarie 2025:   

Începând cu 1 ianuarie 2020 va fi interzisă introducerea pe piaţă a echipamentelor de 
refrigerare fixe care funcţionează cu ajutorul hidrocarburilor fluorurate cu un potenţial de 
încălzire globală (GWP) de 2.500 sau mai mare, cu excepţia echipamentelor proiectate 
pentru răcirea produselor la temperaturi sub -50°C

Începând cu 1 ianuarie 2025, va fi interzisă introducerea pe piaţă a 
sistemelor de aer condiţionat monosplit care conţin mai mult de 3 
kg de gaze fluorurate cu efect de seră, care conţin sau funcţionează 
cu ajutorul gazelor fluorurate cu efect de seră cu un potenţial de 
încălzire globală de 750 sau mai mare 

Echivalent CO2 (%)*

*Datele din acest grafic sunt preluate din Regulamentul (UE) nr.  517/2014



R32R32

GWP (potenţial de încălzire globală)

Potenţialul de încălzire globală este un indicator care măsoară gradul în 
care o substanţă influenţează efectul de seră în comparaţie cu dioxidul de 
carbon (CO2).
Este considerată drept referinţă încălzirea globală generată de o unitate de CO2 (= 1 kg) în 
100 de ani 

ODP (potenţial de epuizare a ozonului)

Indică în ce măsură un compus chimic poate deteriora stratul de ozon.
Standardul de referinţă utilizat este triclorfluormetanul, care are o valoare ODP egală cu 1,0

AGENT FRIGORIFIC GWP ODP

R22 (HCFC) 1810 0.055

R410A (amestec de HFC) 2088 0

R32 (HFC) 675 0

Noul model de aparat de aer condiţionat Ariston 
PRIOS 32 anticipează modificările impuse de 
Regulamentul nr. 517/2014 care interzice 
introducerea pe piaţă, începând cu anul 2025,
a agentului frigorific R410.

AVANTAJELE AGENTULUI
FRIGORIFIC R32 FAŢĂ DE R410A:

/ 

/ 

/ OPERAŢIUNILE

/ PRIOS R32

APARATUL DE AER CONDIŢIONAT
ARISTON CU AGENT FRIGORIFIC R32



    

PROtech este logo-ul care identifică sistemele de aer condiţionat marca Ariston 
dedicate utilizării personale, cu performanţe şi funcţionalitate superioare, prezentând 
în plus multe alte avantaje în ce priveşte confortul şi economia de energie electrică.

Ariston abordează anul 2018 cu un nou model de aparat de aer condiţionat reînnoit estetic, acordându-se o
atenţie deosebită detaliilor, elementul special constând în forţa pe care o prezintă tehnologia de avangardă,
aceasta sporind in mod simţitor performanţele produselor Ariston.
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Noul aparat de aer 
condiţionat ARISTON 
prezintă o unitate internă 
special concepută cu o 
structură simplă și intuitivă, 
pentru o instalare și o 
întreţinere mai ușoară și mai 
rapidă a produsului.

   INSTALARE ȘI 

   AUTO-CURĂŢARE
Funcţia Auto-curăţare 
inversează sensul de rotaţie 
a ventilatorului din unitatea 
exterioară. Această 
inversare a fluxului de aer 
curăţă schimbătorul extern 
de impurităţi, garantând o 
mai bună întreţinere și o 
eficienţă sporită a întregii 
instalaţii. 

   ÎNTREŢINERE UȘOARE 

CONFORTUL TĂU MERITĂ
O TEMPERATURA POTRIVITĂ

Această funcţie permite 
setarea şi memorarea atât a 
temperaturii cât şi a vitezei 
rotorului (chiar şi atunci când 
funcţia sleep este activată) 
pentru a garanta astfel un grad 
sporit de confort la următoarea 
pornire a aparatului.
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/   FOLLOW-ME
Funcţia FOLLOW-ME asigură 
un control mai exact al 
temperaturii. Cu ajutorul 
telecomenzii, prin 
transmiterea unui semnal 
către aparatul de aer 
condiţionat, pot fi reglate 
valori de temperatură diferite 
in diversele puncte ale 
ambientului. Telecomanda 
funcţionează şi ca termostat.

  (OPŢIONAL)
Filtrul de platină îndepărtează 
bacteriile și ciupercile, 
prevenind astfel cauzele care 
determină apariţia alergiilor 
obișnuite, capturând alergenii 
prezenţi în aer și distrugându-le
structura.

În plus, există posibilitatea de a
dezodoriza ambientul cu 
ajutorul dozatorului original de 
parfum care emană o aromă 
deosebit de plăcută. Parfumul 
poate fi schimbat în orice 
moment, alegerea acestuia 
făcându-se în funcţie de 
preferinţe.
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CUM SĂ ALEGI APARATUL DE 
AER CONDIŢIONAT ADECVAT

Ariston a decis ca la modelele noi, să pună încă o dată accentul pe performanţele superioare, caracterul 
compact şi, mai ales, pe durata de viaţă. Aparatele de aer condiţionat sunt verificate fiecare în parte prin 
recrearea condiţiilor de utilizare identice cu cele întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

Rigurozitatea verificărilor efectuate se traduce prin siguranţa nivelului ridicat al standardelor de calitate. 

PRINCIPALELE TIPURI DE 
LOCUINŢE

Pentru dimensionarea cu titlu strict 
indicativ a instalaţiei alese pentru 
climatizarea unui singur ambient, se 
poate proceda după cum urmează:

/ Înmulţește volumul camerei (m3) cu 
„30” şi vei obţine W necesari (pentru 
un ambient bine izolat termic).

/ Înmulţește volumul camerei (m3) cu 
„40” şi vei obţine W necesari (pentru 
un ambient slab izolat termic )

Exemplu:
dormitor izolat termic:
5 m x 5,5 m = 27,5 m2; x înălţime 3 m; 
volumul = 82,5 m3, deci 
(82,5 x 30) = 2.475 W
Este nevoie de o unitate interioară de 
2,5 kW

Regulă practică (caz frecvent):
Ambient izolat în grad mediu, de înălţime 
constantă 2,7 m: m2 x 100 = W

Exemplu: 
dormitor izolat termic:
5 m x 5 m = 25 m2, x înălţime 2,7 m; deci 
25 x 100 = 2.500 W
Este nevoie de o unitate interioară de 
2,5 kW

Ambient 38 m2 x 3 m înălţime:
volum = 114 m3 x 30 = 3.420 W

GARSONIERĂ
Ambient izolat termic 

> Unitate interioară monosplit de 3,5 kW 

Tabel de conversie 
unităţi de măsură

Watt
frig/h
kcal/h

BTU/h

Watt 1 0,86 3,41

frig/h
kcal/h

1,16 1 3,98

BTU/h 0,293 0,25 1
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APARTAMENT CU DOUĂ CAMERE 
Ambient cu izolaţie termică de nivel redus

APARTAMENT CU PATRU CAMERE
Ambient cu izolaţie termică de nivel mediu Unitate exterioară cvadruplă 110 XD0-O

Unitate exterioară dublă 55 XD0-O

unitate exterioară penta 125 XC6-O

APARTAMENT CU CINCI CAMERE 
Ambient cu izolaţie termică de nivel mediu

Cameră de zi 30 m2 x 2,7 m înălţime:
volum = 81 m3 x 40 = 3.240 W 

Dormitor 20 m2 x 2,7 m înălţime:
volum = 57 m3 x 40 = 2.160 W    

> Unitate interioară de 3,5 kW

> Unitate interioară de 2,5 kW

Regulă practică (înălţime de 2,7 m)
Cameră de zi - 50 m2 x 100 = 5.000 W
Dormitor 1 - 32 m2 x 100 = 3.200 W 
Dormitor 2 - 20 m2 x 100 = 2.000 W
Birou - 25 m2 x 100 = 2.500 W

> Unitate interioară 5,0 kW
> Unitate interioară 3,5 kW
> Unitate interioară 2,0 kW
> Unitate interioară 2,5 kW

Regulă practică (înălţime de 2,7 m)
Cameră de zi 35m2 x 100 = 3.500 W 
Dormitor 1 - 32 m2 x 100 = 3.200 W 
Dormitor 2 - 20 m2 x 100 = 2.000 W 
Dormitor 3 - 20 m2 x 100 = 2.000 W
Birou - 25 m2 x 100 = 2.500 W 

> Unitate interioară 3,5 kW
> Unitate interioară 3,5 kW
> Unitate interioară 2,0 kW
> Unitate interioară 2,0 kW
> Unitate interioară 2,5 kW



 70 MUD0

PRIOS R32

pentru conectare hidraulică corectă, automată

A++

/  Agent frigorific R32
/  Clasă energetică până la A++*
/  Tehnologie cu INVERTER 2D*
/  Funcţie de memorie
/  Funcţie BOOSTER
/  Senzor scurgeri agent frigorific
/  Funcţie AUTO-CURĂŢARE
/  Funcţie de auto-adaptare pentru multisplit,

A++

TEHNOLOGIE MEMORIE

PÂNĂ LA

FUNCŢIE 

2D

AUTO-CURĂŢARESENZOR SCURGERI
AGENT FRIGORIFIC

/   R32

3
GARANŢIE 

(ANI)
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 PRIOS R32 25 MUD0

MODEL PRIOS R32 25 MUD0

3381254 
3381286
3381273

cod unitate interioară
cod unitate exterioară
COD PRODUS (unitate interioară + unitate exterioară)

A++
A++

clasă energetică răcire
clasă energetică încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate)
clasă energetică încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) A+

(1) capacitate teoretică, conform regulamentul delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011
(2) condiţiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511 

73

450

700

5
5

0

252

340

8
9

6
0

365

194805

2
8

5

MODEL 25 MUD0 

PERFORMANŢE SEZONIERE
6.6
4.9

4
kW 2.6
kW 2.654
kW 2.15

kWh/an 151
kWh/an 756
kWh/an 762

Da
temperaturi moderate/ridicate

dB(A) 52 / 61

Tip R32
GWP 675

încărcare standard
kg 0.5

echiv. CO2 eq. 0.3375

RANDAMENT ȘI CONSUM (2)

W 2854 (909 - 3400)
BTU/h 9744 (3103 - 11608)

W 2150 (821 - 3370)
BTU/h 7340 (2803 - 11505)

W 784 (100 - 1240)
W 570 (120 - 1200)

3.64
3.77 / 2.99

capacitate de răcire nominală (min - max)

capacitate de încălzire nominală (min - max)

consum nominal de energie electrică în modul de răcire (min - max)
consum nominal de energie electrică în modul de încălzire (min - max)
rată de eficienţă energetică nominală la 35°C
coeficient de performanţă la 7°C / coeficient de performanţă la -7°C

CARACTERISTICI TEHNICE
dB(A) 23/27/31/36
dB(A) 55
m3/h 587
m3/h 2000
l/h 1

nivel de zgomot unitate interioară (silenţios/minim/mediu/maxim)
nivel de zgomot unitate exterioară
debit de aer la unitatea interioară
debit de aer la unitatea exterioară
capacitate de dezumidificare

CARACTERISTICI DE INSTALARE
stânga / dreapta

IPX0 / IP24
Hz - V - Ph 50-230-1

A 20
ROT

inch 1/4
inch 3/8
m 5
m 25
m 10

g/m 12
°C -15/50
°C -15/30

poziţie conductă de evacuare condens unitate interioară
clasă de protecţie IP a unităţii interioare / exterioare
alimentare electrică și număr de faze
capacitate recomandată siguranţă fuzibilă
tip de compresor
diametru conductă de lichid
diametru conductă de gaz
lungime maximă racorduri cu încărcare standard
lungime maximă racorduri
diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea exterioară 
încărcare suplimentară cu agent frigorific
interval temperaturi exterioare la răcire 
interval temperaturi exterioare la încălzire 

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI
mm 805x194x285
mm 870x270x360
kg 7.5/9.7
mm 700x275x550
mm 815x325x615

dimensiuni unitate interioară
dimensiuni ambalaj unitate interioară
greutate unitate interioară (netă/brută)
dimensiuni unitate exterioară
dimensiuni ambalaj unitate exterioară
greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 22.7/25.2

SEER
SCOP (anotimp cu temperaturi ridicate)
SCOP (anotimp cu temperaturi moderate)
capacitate(1) de răcire teoretică
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi ridicate)
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi moderate)
consum anual de energie electrică în modul de răcire
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate) 
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) 
funcţie de răcire / încălzire
anotimp de referinţă încălzire
nivel de zgomot unitate interioară / exterioară

INFORMAŢII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC

BTU/h
W
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 PRIOS R32 35 MUD0

(1) capacitate teoretică, conform regulamentul delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011
(2) condiţiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

MODEL PRIOS R32 35 MUD0

 3381255
3381287

 3381274

cod unitate interioară
cod unitate exterioară
COD PRODUS (unitate interioară + unitate exterioară)

A++
A++

clasă energetică răcire
clasă energetică încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate) clasă 
energetică încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) A+

MODEL 35 MUD0

PERFORMANŢE SEZONIERE
6.1

4.64
4

kW 3.502
kW 2.728
kW 2.4

kWh/an 201.4
kWh/an 823
kWh/an 841

Da
temperaturi moderate/ridicate

dB(A) 53 / 64

SEER
SCOP (anotimp cu temperaturi ridicate)
SCOP (anotimp cu temperaturi moderate)
capacitate(1) de răcire teoretică
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi ridicate)
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi moderate)
consum anual de energie electrică în modul de răcire
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate) 
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) 
funcţie de răcire / încălzire
anotimp de referinţă încălzire
nivel de zgomot unitate interioară / exterioară

INFORMAŢII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC
Tip R32
GWP 675

încărcare standard
kg 0.5

echiv. CO2 eq. 0.3375

RANDAMENT ȘI CONSUM (2)

W 3500 (1114 - 4162)
BTU/h 11949 (3803 - 14209)

W 2400 (1085 - 4220)
BTU/h 8194 (3704 - 14407)

W 1140 (130 - 1580)
W 638 (135 - 1580)

3.07
3.76 / 2.95

capacitate de răcire nominală (min - max)

capacitate de încălzire nominală (min - max)

consum nominal de energie electrică în modul de răcire (min - max) 
consum nominal de energie electrică în modul de încălzire (min - max) 
rată de eficienţă energetică nominală la 35°C
coeficient de performanţă la 7°C / coeficient de performanţă la -7°C

CARACTERISTICI TEHNICE
dB(A) 22/27/33/39
dB(A) 58
m3/h 527
m3/h 2000
l/h 1.2

nivel de zgomot unitate interioară (silenţios/minim/mediu/maxim)
nivel de zgomot unitate exterioară
debit de aer la unitatea interioară
debit de aer la unitatea exterioară
capacitate de dezumidificare

CARACTERISTICI DE INSTALARE
stanga/dreapta

IPX0 / IP24
Hz - V - Ph 50-230-1

A 20
ROT

inch 1/4
inch 3/8
m 5
m 25
m 10

g/m 12
°C -15/50
°C -15/30

poziţie conductă de evacuare condens unitate interioară
clasă de protecţie IP a unităţii interioare / exterioare
alimentare electrică și număr de faze
capacitate recomandată siguranţă fuzibilă
tip de compresor
diametru conductă de lichid
diametru conductă de gaz
lungime maximă racorduri cu încărcare standard
lungime maximă racorduri
diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea exterioară 
încărcare suplimentară cu agent frigorific
interval temperaturi exterioare la răcire 
interval temperaturi exterioare la încălzire

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI
mm 805x194x285
mm 870x270x360
kg 7.5/9.7
mm 700x275x550
mm 815x325x615

dimensiuni unitate interioară
dimensiuni ambalaj unitate interioară
greutate unitate interioară (netă/brută)
dimensiuni unitate exterioară
dimensiuni ambalaj unitate exterioară
greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 22.7/25.2

73

450

700

5
5

0

252

340

8
9

6
0

365

194805

2
8

5

BTU/h
W
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 PRIOS R32 50 MUD0

(1) capacitate teoretică, conform regulamentul delegat al Comisiei (CE) nr. 626/2011 din data de 4 mai 2011
(2) condiţiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

MODEL PRIOS R32* 50 MUD0

3381256
 3381288
3381275

cod unitate interioară
cod unitate exterioară
COD PRODUS (unitate interioară + unitate exterioară)

A++
A+++

clasă energetică răcire
clasă energetică încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate)
clasă energetică încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) A+

MODEL 50 MUD0

PERFORMANŢE SEZONIERE

kW
kW
kW

kWh/an
kWh/an
kWh/an

dB(A)

7.1
5.2

4.09
5.2

4.534
4.1

261
1207
1444

Da
temperaturi moderate/ridicate 

54 / 61

SEER
SCOP (anotimp cu temperaturi ridicate)
SCOP (anotimp cu temperaturi moderate)
capacitate(1) de răcire teoretică
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi ridicate)
capacitate(1) de încălzire teoretică (anotimp cu temperaturi moderate)
consum anual de energie electrică în modul de răcire
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi ridicate) 
consum anual de energie electrică în modul de încălzire (anotimp cu temperaturi moderate) 
funcţie de răcire / încălzire
anotimp de referinţă încălzire
nivel de zgomot unitate interioară / exterioară

INFORMAŢII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC
Tip R32
GWP 675

încărcare standard
kg 1

echiv. CO2 eq. 0.675

RANDAMENT ȘI CONSUM (2)

W
BTU/h

W
BTU/h

W
W

5323 (2066 - 6125) 
18173 (7053 - 20911) 

4100 (1488 - 6741) 
13997 (5080 - 23014) 

1538 (152 - 2360) 
1088 (227 - 2410)

3.46
3.77 / 2.83

dB(A) 23/30/37/42
dB(A) 56
m3/h 795
m3/h 2000
l/h 1.8

nivel de zgomot unitate interioară (silenţios/minim/
mediu/maxim) nivel de zgomot unitate exterioară
debit de aer la unitatea interioară
debit de aer la unitatea exterioară
capacitate de dezumidificare

CARACTERISTICI DE INSTALARE
stânga/dreapta

IPX0/IP24
Hz - V - Ph

A
50-230-1 

20
ROT

inch 1/4
inch 1/2
m 5
m 30
m 10

g/m 12
°C -15/50
°C -15/30

poziţie conductă de evacuare condens unitate interioară
clasă de protecţie IP a unităţii interioare / exterioare
alimentare electrică și număr de faze
capacitate recomandată siguranţă fuzibilă
tip de compresor
diametru conductă de lichid
diametru conductă de gaz
lungime maximă racorduri cu încărcare standard
lungime maximă racorduri
diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea 
exterioară încărcare suplimentară cu agent frigorific
interval temperaturi exterioare la răcire 
interval temperaturi exterioare la încălzire

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI
mm 957x213x302
mm 1035x295x380
kg 10.0/13.0
mm 800x333x554
mm 920x390x615

dimensiuni unitate interioară 
dimensiuni ambalaj unitate interioară 
greutate unitate interioară (netă/brută) 
dimensiuni unitate exterioară 
dimensiuni ambalaj unitate exterioară 
greutate unitate exterioară (netă/brută) kg 34/36.7

69

540

845

7
0

2

335

350

9
2

6
1

363

2201040

3
2

7
capacitate de răcire nominală (min - max)

capacitate de încălzire nominală (min - max)

consum nominal de energie electrică în modul de răcire (min - max)
consum nominal de energie electrică în modul de încălzire (min - max)
rată de eficienţă energetică nominală la 35°C
coeficient de performanţă la 7°C / coeficient de performanţă la -7°C

CARACTERISTICI TEHNICE

BTU/h
W



COMBINAŢII MULTISPLIT

Unitate Unitate Unitate
interioară 25 interioară 35 interioară 50

••
• •

••
• •

•••
•• •
• ••

•••
•• •

••••
••• •
•• ••
• •••
•• • •
••• •

••••
• •• •
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UNITATE EXTERIOARĂ MULTISPLIT

/  Unitate exterioară universală pentru sisteme de
aer condiţionat rezidenţiale și comerciale multi-split

/  Control invertor atât pe compresor cât și pe
ventilator pentru eficienţă maximă

/ Bobină de schimb de căldură cu tratament special
pentru rezistenţă maximă la agenţi corozivi

UNITATE EXTERIOARĂ CU INVERTOR MULTISPLIT DUAL

AGENT FRIGORIFIC

18

5
GARANŢIE 

(ANI)



MULTISPLIT

MODEL DUAL 50 TRIAL 80 QUAD 110

INFORMAŢII PRIVIND AGENTUL FRIGORIFIC
Tip R32 R32 R32
GWP 675 675 675

kg 1,25 1,72 2,1
încărcare standard

echiv. CO₂ 0844 1,16 1,4175

CARACTERISTICI TEHNICE
nivel de putere sonoră 
nivel de presiune sonoră (silenţios/minim/mediu/maxim)

CARACTERISTICI DE INSTALARE

dB(A) 63,5 64,6 65,4
dB(A) 58 60 63

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI
dimensiuni
dimensiuni ambalaj

mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810
mm 920x390x615 985x435x760 1090x500x875

greutate (netă/brută) Kg 36/39 53/56,5 68,8/75,6

clasă de protecţie IP a unităţii exterioare
alimentare electrică și număr de faze
capacitate recomandată siguranţă fuzibilă
tip de compresor
diametru conductă de lichid
diametru conductă de gaz
lungime maximă racorduri cu încărcare standard pe o singură unitate
lungime maximă racorduri (o singură unitate / total)
diferenţa maximă de nivel dintre unitatea interioară şi cea exterioară
încărcare suplimentară cu agent frigorific
interval temperaturi exterioare la răcire
interval temperaturi exterioare la încălzire

IP24 IP24 IP24
Hz - V - Ph 50-230-1

20
ROT

2x1/4
2x3/8

50-230-1
20

ROT
3x1/4

3x3/8

50-230-1
20

ROT
2x1/4

A

inch
inch 3x3/8+1x1/2

m 7,5* 7,5* 7,5*
m 25/40* 30/60* 35/80*
m 15 15 15

g/m 12 12 12
-15/50
-25/30

 MODEL DUAL 50 DUAL 50 DUAL 50

Unitate exterioară

Cod 3381242 3381243 3381262

* Lungimea maximă dată de suma distanţelor dintre 
unitatea exterioară și toate unităţile interioare.

DUAL 311 TRIAL 335

62

D
C

B

A

514 340 540 350

60 365 845 91 363
800

QUAD 387

E

D

C

B

A

673 71

946 88 455
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PRIOS R32

Aer condiţionat încărcat cu gaz refrigerant R32, neamestecat cu emisii reduse de CO₂, cu GWP de 675.

Această funcţie inversează sensul de rotire al ventilatorului unităţii exterioare, direcţionând curentul de 
aer principal extern și curăţând impurităţile pentru a asigura   o  viaţă mai lungă a produsului. Curăţarea 
începe la fiecare oprire și în timpul auto-curăţării.

O nouă logică de optimizare a absorbţiilor de curent electric obţinându-se astfel o reducere a consumului de 
energie cu până la 80% în modul stand-by. 1W STAND-BY

Facilitează evacuarea apei de condens din unitatea interioară și accelerează degivrarea unităţii externe, 
sporind astfel eficienţa energetică. BLUE FIN

Secţiunea trapezoidală a noilor tuburi permite trecerea unei cantităţi mai mari de agent frigorific, sporind astfel 
eficienţa energetică. ECŢI N OPTIMIZATE TUBURI

Datorită dimensiunilor compacte ale unităţii interioare, evaporatorul multi-secţiune asigură optimizarea 
suprafeţelor de transfer termic, sporind eficienţa termică. 

Modularea frecvenţei compresorului, a vitezei ventilatorului intern și a vitezei ventilatorului extern.

Funcţionarea aparatului de aer condiţionat depinde de senzorul montat pe telecomandă care detectează 
temperatura din locul în care este situat acesta. FOLLOW ME

 SILENCE Reglează viteza ventilatorului unităţii interioare la nivel minim, funcţionarea fiind astfel extrem de silenţioasă. 

BOOSTER Această funcţie reduce timpul necesar pentru a ajunge la temperatura setată.

 INTERN Aparatul de aer condiţionat dispune, pentru fiecare dintre cele trei viteze de bază
(HIGH, MED, LOW)  de alte trei subniveluri de viteză. Acestea, împreună cu vitezele funcţiilor de 
dezumidificare, turbo și silence,  însumează nu mai puţin de 12 viteze la care poate fi reglat fluxul de aer.CU 

 EXTERN 
Motor DC ventilator al unităţii externe cu 5 viteze; determină sporirea eficienţei energetice.

CU 

Activează automat mișcarea de balans a clapetelor.

C
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E
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CONFORT În modul de răcire, fluxul de aer este direcţionat în sus, în timp ce în modul de încălzire acesta este direcţionat 
vertical în jos pentru un confort sporit. 

În modul de încălzire, viteza ventilatorului unităţii  interioare este reglată pentru preîntâmpinarea  scurgerilor 
de aer rece în primele secunde după pornire.  

Atinge temperatura presetată în cel mai scurt timp posibil (doar în modul de răcire). 

Temperatura și viteza ventilatorului sunt reglate automat în baza temperaturii detectate în încăpere.

Permite dezactivarea afișajului unităţii interioare. 
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Reglează automat temperatura pentru un ambient mai confortabil pe timpul nopţii. 
SLEEP

FILTRU DE PLATINĂ
(OPŢIONAL)

Are rolul de a îndepărta bacteriile și ciupercile și previne cauzele care determină apariţia alergiilor comune, 
capturând alergenii prezenţi în aer și distrugându-le structura.  

AROMOTERAPIE
(OPŢIONAL)

Filtru poros combinat cu uleiuri esenţiale (nu este disponibil în dotarea standard a produsului) pentru 
răspândirea de arome.  

FILTRU PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA 
MIROSURILOR 
NEPLĂCUTE

Îndepărtează mirosurile neplăcute și compușii organici volatili. 

FILTRU DE
PRAF LAVABIL 

Elimină praful lavabil prezent în aer.

RĂCIRE ÎN CONDIŢII 
DE AMBIENT CU
TEMPERATURI REDUSE 

Aparatul de aer conditionat funcţionează în modul răcire la temperaturi 
exterioare sub 15oC. 

SENZOR PIERDERI
DE AGENT
FRIGORIFIC 

Eventualele pierderi de agent frigorific sunt indicate prin afișarea simbolului „EC” pe afișaj (în cazul 
monitoarelor cu led-uri, led-urile RUN și TIMER luminează intermitent). 

AFIŞAJ INVIZIBIL Afișajul se află în spatele panoului, fiind vizibil doar atunci când aparatul de condiţionare a aerului este pornit. 

MEMORARE
AUTOMATĂ Atunci când este oprit, aparatul de aer condiţionat memorează ultima poziţie setată a clapetei. 

CLAPETĂ 

Salvează setările curente sau le reţine pe cele anterioare (valorile temperaturii, viteza ventilatorului și funcţia 
sleep, dacă este activată). MEMORIE

TEMPORIZATOR Pornește și/sau oprește aparatul de aer condiţionat la ora dorită.  

Curăţă și usucă automat evaporatorul, menţinându-l în condiţii optime pentru funcţionarea ulterioară. 

În cazul unor anomalii de funcţionare, acestea sunt monitorizate. În caz de funcţionare defectuoasă, 
aparatul este oprit automat iar pe afișajul unităţii interioare este indicat codul de eroare. AUTODIAGNOZĂ

REPORNIRE În cazul unei pene de curent, aparatul de condiţionare a aerului repornește cu ultima funcţie setată după 
repunerea în funcţiune (mod de funcţionare, temperatură, viteză ventilator și poziţie clapetă). AUTOMATĂ  

TRATAMENT
Tratament antirugină destinat carcasei unităţii exterioare. 

ANTIRUGINĂ

Ţeava de evacuare a condensatorului unităţii externe poate fi poziţionată fie pe aceeași parte, fie pe partea 
opusă, pentru o instalare mai flexibilă a instalaţiei de aer condiţionat.

EVACUARE
FLEXIBILĂ

LEGENDĂ

- nu este disponibil

• standard
o opţional
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ARISTON SERVICE

ASISTENŢĂ
POST-VÂNZARE

SERVICE DE PRIMĂ CLASĂ

 

  
  
  

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE

 

  
  
  
  
  
  
  

Modelul de Service Ariston este proiectat 
astfel încât să pună la dispoziţia clienţilor 
o reţea de parteneri de service profesioniști, 
la nivel naţional.

Caută cel mai apropiat Centru de Service autorizat Ariston pe ariston.com/ro

Reţeaua de Centre de Service autorizate 
Ariston vă asigură utilizare strictă a pieselor de 
schimb originale Ariston, cu garanţie de 2 ani. 

Piesele de schimb originale Ariston sunt construite 
și testate din materiale de cea mai bună calitate, 
pentru a asigura durabilitatea produselor noastre. 
Utilizând doar componente originale, te poţi bucura 
de funcţionarea optimă și eficientă a produselor 
noastre, pastrând garanţia produsului.

3058
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CALL CENTER ARISTON ROMÂNIA
0373 788 276

ARISTON THERMO ROMÂNIA

Polonă	Business	Center 
Str.	Polonă	nr.	68	–	72,	etaj	1 

cod	010505,	sector	1,	București,	România 
Email:	marketing.ro@aristonthermo.com

ariston.com/ro
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