
-toate produsele sunt echipate cu 
izolație cu coeficient scăzut de transfer 
termic și grosime de 100 mm
-clasa B3  de izolație este realizată din 
poliuretan moale prevăzut cu toate 
capacele și rozetele pentru protecția 
rezervorului
-clasa A2 de izolație (echivalentă cu 
M1) este facută din vată de poliester 
prevazută cu toate capacele și rozetele 
de protecție din material plastic ignifug 
-flanșe izolate
-izolație fără CFC și HCFC 
 

 În dorința de a acoperi o gamă 
cât mai largă a cerințelor clienților 
noștri, am dezvoltat echipamente care 
deservesc atât consumatorii mici, cât și 
pe cei mari, prin tehnologii de ultimă 
generație care beneficiază de ran-
damente energetice ridicate, design 
atractiv și sunt în același timp priete-
noase cu mediul înconjurător.
 Astfel a fost dezvoltată gama 
încălzitoarelor de apă MAXIS, pentru a 
face față noilor cerințe de performanță 
și pentru a lărgi portofoliul de soluții 
colective ARISTON.
 Încălzitoarele de apă caldă 
mari sunt utilizate în principal în 
instalațiile de mari dimensiuni pentru 
clădirile rezidențiale și comerciale. 
ARISTON rămâne în continuare parte-
nerul profesioniștilor și oferă produsul 
potrivit pentru fiecare proiect. De aceea 
încălzitoarele de apă MAXIS sunt 
disponibile într-o gamă variată:
-Volume cuprinse între 400 și 3000 de 
litri, cu una sau două serpentine, sau 
stocatoare de agent termic fără 
serpentină
-Rezervoare din email sau oțel negru
-Multiple posibilități de conectare (re-
circulare, combinație cu mai multe 
tipuri de boilere)

MAXIS: 
Soluţia ideală pentru instalaţiile colective

MAXIS - Performanţe 
de top
 Scurgerile pe la conexiuni și 
coroziunea datorată spargerii emailului 
reprezintă cele mai frecvente cauze ale 
defecțiunilor. Maxis este testat și 
certificat în concordanță cu cele mai 
severe normative; 
-versiunile emailate sunt certificate 
pentru lucrul la presiune de:
          • 7 bar conform normei  EN12897
          • 8 bar conform normei  EN 97/23 
-bufferele CKZ sunt certificate pentru 6 
bar conform normei EN12897 
-bufferele CK1 sunt certificate pentru 3 
bar conform normei  EN12897
-suprafața serpentinei solare : designul 
serpentinei a fost special conceput 
pentru aplicațiile cu instalații solare, 
având suprafețe mari de schimb de 

2căldura de până la 6 m
-serpentina solară: construcție con-
centrată în partea de jos a rezervorului 
pentru îmbunătățirea stratificării și a 

Izolaţie de 100 mm la 
toată gama MAXIS din 
clasa A2 şi B3: 

Exemple de instalaţii cu MAXIS

www.ariston.com/ro

schimbului de căldură
-serpentina superioară: special con-
cepută pentru combinarea cu un 
schimbător de caldură primar de până 
la  73kW (EN 15332) așezată în partea 
superioară a rezervorului
-raportul dimensional și poziția co-
nexiunilor: îmbunătățește stratificarea 
și schimbul de căldură cu serpentina 
inferioară  
-temperatura maximă de lucru: 95°C

CK1, CD2_F, 
CD1_F Clasa B3 

CDZ, CD1, 
CKZ Clasa A2
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MAXIS CDZ - Emailat fără serpentină MAXIS CD1 - Emailat cu o serpentină

- izolaţie 100 mm
- flanşă de inspecţie 400 mm
- de la 800 la 3000 litri                                      

- izolaţie 100 mm
- flanşă de inspecţie 400 mm
- de la 800 la 2500 litri                                      
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MAXIS CD2 - Emailat cu două serpentine MAXIS CK1/Z - Oţel negru

- gamă extinsă până la 2500 l
- izolaţie 100 mm 
- flanşă de inspecţie 400                                   

- soluţie nouă
- 400 - 1000 litri – cu o serpentină
- 1500 - 3000 litri – fără serpentină                                    
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HOTELURI

CASE DE ODIHNĂ

NU CONȚIN CFC & HCFC 
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