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Velis Evo este gama Ariston de încălzitoare electrice 
de apă cu formă plată, ce combină toate elementele 
menite să îţi asigure un nivel maxim de confort – de 
la designul cu adevărat deosebit până la performanţe 
superioare, funcţii inteligente și durabilitate sporită. În 
plus, pachetul de funcţii și sisteme ABS cu care este 
dotat asigură atât siguranţa ta cât și a încălzitorului. 

Afișajul tactil inteligent Blue Tech furnizează informaţii 
cu privire la:

Velis Evo Plus și Velis Evo Plus Wi-Fi sunt primele 
încălzitoare de apă plate ce afișează pe ecran în mod clar 
numărul de dușuri disponibile. 

Încălzitorul te informează asupra timpului de așteptare 
până la următorul duș. Acesta este afișat întotdeauna pe 
ecran.

Prin intermediul interfeţei de afișare, poţi programa cu 
ușurinţă și precizie următorul moment la care dorești să ai 
apă caldă pregătită, precum și temperatura acesteia. Se 
pot programa până la două momente diferite pe zi.

Velis Evo Plus combină perfect finisajele metalice cu linii 
fine, pentru a te bucura și în baie de eleganţa unui design 
italian, ușor de integrat vizual în decor.



Având doar 27 cm adâncime și 
posibilitatea de a fi montat pe verticală 
sau pe orizontală, gama Velis Evo îţi 
oferă o flexibilitate deosebită în găsirea 
locului potrivit pentru încălzitorul de apă 
și integrarea acestuia în spaţii limitate. 

Sistemul inovator cu două rezervoare, 
specific modelelor din gama Velis, 
asigură o încălzire mai rapidă a apei. 
Fiecare rezervor este dotat cu un  
element individual de încălzire și deci 
poate funcţiona independent, astfel încât 
să ai întotdeauna la dispozitie apa caldă 
necesară. 

DOUĂ POSIBILITĂŢI DE
INSTALARE: VERTICALĂ
SAU ORIZONTALĂ

SUPER-PLAT
DOAR 27 CM
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Instalare Verticală /
Orizontală

Verticală /
Orizontală

Verticală /
Orizontală

Putere (2 rezistenţe) kW 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5
Tensiune V 230 230 230
Timp încălzire (∆T=45°C) h:min 1:30 2:15 2:50
Dispersie termică la 65°C kWh/24h 1,1 1,5 1,6
Presiune maximă de funcţionare bar 8 8 8
Temperatură maximă de funcţionare °C 80 80 80
Greutate  kg 21,7 28,3 32,2
Clasă de protecţie IP X4 X4 X4

a mm 776 1066 1251
b mm 405 695 880

*

LEGENDĂ
 Intrare apă rece G 1/2”
 Ieşire apă caldă G 1/2”
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COD 3626145 3626146 3626147

Clasă ErP B B B
Profil de consum A.C.M. M M M

* Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică 
de pe produs.
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1. PERFORMANŢE DE TOP
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disponibil mai rapid
/

2. CONFORT COMPLET
/
/
/

3. CALITATE DURABILĂ
/
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