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a genus premium evo kondenzá-
ciós gázkészülék-család az ariston 
technológiai újdonságainak köszön-
hetően az alábbi főbb tulajdonsá-
gokkal rendelkezik: magas haté-
konyság, környezetbarát üzem, 
nagyfokú energiatakarékosság, köny-
nyű telepíthetőség és felhasználó-
barát kezelőfelület. a genus pre-
mium evo 24 típusú kombi gázké-
szülék a fűtési rendszer (amiből kü-
lönböző perifériák alkalmazásával 
akár a többköröseket is le tudja ke-
zelni) ellátása mellett a beépített 
szekunder hőcserélőnek köszönhe-
tően átfolyós rendszerben képes 
gondoskodni a használati-melegviz 
előállításáról is. a genus premi-
um evo sysTem 24 fűtő kazán pe-
dig teljesítménytartományainak kö-
szönhetően a kisebb lakások és a 
nagyobb családi házak fűtéséről 
egyaránt képes gondoskodni (a kü-
lönböző perifériák alkalmazásával 
szintén lehetőség van akár több fű-
tőkör kiszolgálására is). utóbbi ké-
szülékek beépített váltószeleppel és 
tároló-érzékelővel rendelkeznek, 
azaz gyárilag elő vannak készítve 
egy indirekt tároló csatlakoztatásá-
ra. 
a teljes egészében előkeverésen 
alapuló tüzelési szisztémának és a 
nagyteljesítményű primer konden-
zációs hőcserélőnek köszönhetően 
a genus premium evo-család 
maximális energetikai szintet bizto-
sít (4 csillagos égési hatásfok), 
ugyanakkor nagyon alacsony a 
szennyezőanyag-kibocsátása (5-ös 
nox osztály). az égés létrejöttének 
megvalósulásához alkalmazott bi-
venturi rendszerkialakításnak kö-
szönhetően e készülékcsalád 24-
30-35 kW-os teljesítménnyel bíró 
tagjainak modulációs aránya 1:10, 
melynek eredményeként az ariston 
palettájának legszélesebb szabályo-
zási tartománnyal rendelkező ház-
tartási kazánjai lettek.

KONdENzácIóS KOMbI, IllEtVE bEéPítEtt VáltóSzElEPPEl
éS táROló-éRzéKElőVEl RENdElKEző fűtő GázKazáN-cSalád
lcd-KIjElzőVEl 

Választható modellek:

Kombi, kondenzációs gázkazán

GenUs PReMiUM eVo 24 FF 
GenUs PReMiUM eVo 30 FF
GenUs PReMiUM eVo 35 FF

Fűtő, kondenzációs gázkazán 

GenUs PReMiUM eVo sYsTeM 12 FF
GenUs PReMiUM eVo sYsTeM 18 FF
GenUs PReMiUM eVo sYsTeM 24 FF
GenUs PReMiUM eVo sYsTeM 30 FF
GenUs PReMiUM eVo sYsTeM 35 FF

az auTo funkció a beltéri és a külté-
ri feltételeknek megfelelően opti-
malizálja a fűtési üzemmódot a 
rendszer általános hatékonyságá-
nak és a lakótéri komfort maximali-
zálásának érdekében – abban az 
esetben, ha a külső hőmérsékletér-
zékelő és sensys rendszervezérlő, 
illetve szobatermosztát-egység is rá 
van kötve a készülékre.
a készülék a szabályozást végző 
eszközök széles skálájával (sensys, 
szobai érzékelő, külső érzékelő, 
programozható szobatermosztát) és 
a többzónás fűtőrendszerek kezelé-
séhez szükséges mgm evo, illetve 
mgz evo modulokkal, továbbá az ön-
álló kivitelezés keretén belül valósu-
ló többkörös rendszer működteté-
sére szolgáló zona manager és 
multifunkcionás vezérlőkkel is ösz-
szekapcsolható, ami lehetővé teszi, 
hogy a genus premium evo al-
kalmazásával kiemelkedő haté-
konyságú, fejlett rendszert hozzunk 
létre.
a fűtőkörön elhelyezkedő fullmodu-
lációs, energiatakarékos keringető 
szivattyú, valamint a hidraulikai és 
égéstermék-elvezető tartozékok na-
gyon változatos beszerelési lehető-
ségeket kínálnak nem csak az új la-
kások számára, hanem a régebbi 
rendszerek cseréje, illetve átalakítá-
sa esetén is. a rendszerrel kapcso-
latos üzemelési paraméterek pedig 
leolvashatóak a háttérvilágítással 
bíró, multifunkciós, magyar nyelvű 
menürendszerrel ellátott lcd-kijel-
zőről.
a genus premium evo készülék-
család – mely a legtökéletesebb vá-
lasztás lehetőségét kínálja akkor, ha 
egy magas műszaki színvonalú fűté-
si rendszert kívánunk otthonunkban 
megvalósítani – a digitális szolár 
hidroblokk-kal ellátott kényszerke-
ringésű ariston szolár rendszerek 
integrálásához és üzemeltetéséhez 
egyaránt ideális megoldásnak te-
kinthető.

1. tulajdonságok és alkalmazási terület
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GENUS PREMIUM EVO 24-30-35
kondenzációs fali kombi gázkazán fűtésre és használati-
melegvíz előállításra

égőtérrel kapcsolatos jellemzők
• rozsdamentes acélból készült primer hőcserélő, mely-
nek csövei (anyaga: 304 l / átmérője: 18 mm / falvastagsá-
ga: 0,8 mm ) lapolva vannak a maximális hőcsere létrejöt-
tének érdekében, emellett beépített kézi légtelenítővel is el 
van látva.
•  „premix”-égőrendszer: a korróziómentes, kis átmérőjű 
perforált lyukakat tartalmazó csőégő átmérője: Ø 70 mm. 
az égő propánról történő működtetésre is alkalmas - az 
ehhez szükséges kiegészítőkkel kapcsolatba kérjük, for-
duljon munkatársainkhoz.
•  ionizációs  elektronikus  gyújtás  gyújtóelektródával  és 
lángérzékelővel rendelkezik
•  integrált szabályozású gázszelep és lapát a levegő és a 
gáz összekeverésére
•  modulációs  arány  1:10  a  biventuri  rendszerkialakítás 
miatt
•  fordulatszabályozós  ventilátor  elektronikus  sebesség-
modulálással
•  NTC érzékelők a primerköri előremenő és visszatérő ol-
dalakon a hőmérséklet ellenőrzésére érdekében

Hidraulikus egység
•  a műszerfalon  található analóg nyomásmérő mellett a 
fűtési rendszerben uralkodó nyomás leolvasható a digitális 
kijelzőn is
•  fűtési rendszer feltöltésére szolgáló csonk
•  fűtési rendszer leürítésére szolgáló csonk
•  fullmodulációs, energiatakarékos keringető szivattyú in-
tegrált légtelenítővel
•  6,5 literes tágulási tartály
•  motoros váltószelep a hmv és a fűtési üzem között
•  rozsdamentes  acélból  készült,  16  lemezes  használati 
melegvíz-hőcserélő 
•  NTC  érzékelők  hmv-üzemmódban  történő  vízhőmér-
séklet ellenőrzésére 

Kondenzvíz és füstgázelvezetés
•  a kondenzvíz elvezetése a kazánban található szifon se-
gítségével
•  mintavételi helyek az égéstermék-elvezető csatlakozási 
pontjába integrálva 

Elektronika
•  mikroprocesszoros vezérlőpanel
•  háttérvilágítással  bíró,  multifunkciós,  magyar  nyelvű 
menürendszerrel ellátott lcd-kijelző a programozott és 
üzemelési paraméterek megjelenítése céljából
•  teljes körű kommunikáció lehetősége az új BUS-rend-
szerbe tartozó elemekkel
•  önműködő diagnosztikai rendszer

2. áttekintő bemutatás

gyárilag előkészítve a hőfokszabályozók fogadására, vala-
mint a fűtési- és a napkollektoros rendszer működtetésére
•  elektronikus oldalról elő van készítve a többzónás, vala-
mint a különböző hőmérsékletű rendszerek (magas és ala-
csony körrel rendelkező rendszerek) időjárás-követő sza-
bályozására (további opcionális kiegészítők szükségesek 
hozzá)
•  digitális szolár hidroblokkal rendelkező kényszerkering-
tetéses napkollektor-rendszerekkel való kommunikáció 
lehetősége opcionális kiegészítők alkalmazásával

biztonság és ellenőrzés
•  a primer köri hőcserélő védelme a túlfűtés ellen a pri-
mer hőcserélőn elhelyezkedő biztonsági termosztát segít-
ségével
•  a keringető szivattyú és a primer kör védelme a vízhiány 
ellen nyomásérzékelő segítségével
•  a primer kör védelme a víz keringetésének leállása el-
len, előremenő és visszatérő oldali hőmérsékletérzékelők-
kel
•  a keringető szivattyú és a háromjáratú szelep letapadá-
sát megakadályozó rendszer, amely a nem üzemelő kazán-
nál 21 óránként lép működésbe
•  fűtőköri utókeringtetés 
•  automatikus by-pass
•  3 bar-os biztonsági szelep
•  szűrők a fűtő- és a használativíz-körön
•  fagyvédelmi rendszer a fűtőkörön és a használativíz-kö-
rön (8°c-nál még csupán a keringető szivattyú kapcsol be; 
3°c-nál azonban már az égőfej is)
•  IPX5D érintésvédelmi fokozat

Speciális funkciók

fűtőkör esetében
•  automata  légtelenítő  funkció a  fűtési  rendszer  légtele-
níthetősége érdekében
•  „kéményseprő” funkció az égés ellenőrzése céljából
•  „AUTO” funkció a külső-, valamint a belső (utóbbi alatt 
ez esetben csak az ariston palettáján megtalálható, bus-
kommunikációs perifériák értendőek) hőmérséklet-érzé-
kelő által közvetített adatok alapján történő optimális mű-
ködés érdekében 

HMV-ellátás
•  „Comfort”  funkció hmv-üzemmódban: 30 percig mele-
gen tartja a primer hőcserélőben lévő vizet, így amikor 
hmv-elvétel van, a kazánból rögtön melegvíz indul a csapo-
ló felé

árban foglalt tartozékok
•  szerelősablon és tartó csavarokkal a falra történő telepí-
téshez
•  alsó takaróelem a hidraulikus csatlakozások elfedésé-
hez
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GENUS PREMIUM EVO SyStEM  12-18-24-30-35
condensing wall-hung boiler, forced flow sealed chamber, 
only-heating for internal installations;

égőtérrel kapcsolatos jellemzők
•  rozsdamentes acélból készült primer hőcserélő, mely-
nek csövei (anyaga: 304 l / átmérője: 18 mm / falvastagsá-
ga: 0,8 mm ) lapolva vannak a maximális hőcsere létrejöt-
tének érdekében, emellett beépített kézi légtelenítővel is 
el van látva.
•   „premix”-égőrendszer: a korróziómentes, kis átmérőjű 
perforált lyukakat tartalmazó csőégő átmérője: Ø 70 mm. 
az égő propánról történő működtetésre is alkalmas - az 
ehhez szükséges kiegészítőkkel kapcsolatba kérjük, for-
duljon munkatársainkhoz.
•  ionizációs  elektronikus  gyújtás  gyújtóelektródával  és 
lángérzékelővel rendelkezik
•  integrált szabályozású gázszelep és lapát a levegő és a 
gáz összekeverésére
•  modulációs  arány  1:10  a  biventuri  rendszerkialakítás 
miatt
•  fordulatszabályozós  ventilátor  elektronikus  sebesség-
modulálással
•  NTC érzékelők a primerköri előremenő és visszatérő ol-
dalakon a hőmérséklet ellenőrzésére érdekében

Hidraulikus egység
•  a műszerfalon található analóg nyomásmérő mellett a 
fűtési rendszerben uralkodó nyomás leolvasható a digitá-
lis kijelzőn is
•  fűtési rendszer feltöltésére szolgáló csonk
•  fűtési rendszer leürítésére szolgáló csonk
•  fullmodulációs,  energiatakarékos  keringető  szivattyú 
integrált légtelenítővel
•  6,5 literes tágulási tartály
•  motoros váltószelep a hmv és a fűtési üzem között
•  a  tároló  hőmérsékletének  ellenőrzéséhez  szükséges 
nTc árban foglalt tartozék

Kondenzvíz és füstgázelvezetés
•  a kondenzvíz elvezetése a kazánban található szifon se-
gítségével
•  mintavételi helyek az égéstermék-elvezető csatlakozási 
pontjába integrálva 

Elektronika
•  mikroprocesszoros vezérlőpanel
•  háttérvilágítással  bíró,  multifunkciós,  magyar  nyelvű 
menürendszerrel ellátott lcd-kijelző a programozott és 
üzemelési paraméterek megjelenítése céljából
•  teljes körű kommunikáció lehetősége az új BUS-rend-
szerbe tartozó elemekkel
•  önműködő diagnosztikai rendszer

2. áttekintő bemutatás

gyárilag előkészítve a hőfokszabályozók fogadására, vala-
mint a fűtési- és a napkollektoros rendszer működtetésé-
re
•  elektronikus oldalról elő van készítve a többzónás, vala-
mint a különböző hőmérsékletű rendszerek (magas és 
alacsony körrel rendelkező rendszerek) időjárás-követő 
szabályozására (további opcionális kiegészítők szüksége-
sek hozzá)
•  digitális  szolár  hidroblokkal  rendelkező  kényszerke-
ringtetéses napkollektor-rendszerekkel való kommuniká-
ció lehetősége opcionális kiegészítők alkalmazásával

biztonság és ellenőrzés
•  a primer köri hőcserélő védelme a túlfűtés ellen a pri-
mer hőcserélőn elhelyezkedő biztonsági termosztát segít-
ségével
•  a keringető szivattyú és a primer kör védelme a vízhiány 
ellen nyomásérzékelő segítségével
•  a primer kör védelme a víz keringetésének leállása el-
len, előremenő és visszatérő oldali hőmérsékletérzéke-
lőkkel
•  a keringető szivattyú és a háromjáratú szelep letapadá-
sát megakadályozó rendszer, amely a nem üzemelő ka-
zánnál 21 óránként lép működésbe
•  fűtőköri utókeringtetés 
•  automatikus by-pass
•  3 bar-os biztonsági szelep
•  szűrők a fűtő- és a használativíz-körön
• fagyvédelmi rendszer a fűtőkörön és a használativíz-kö-
rön (8°c-nál még csupán a keringető szivattyú kapcsol be; 
3°c-nál azonban már az égőfej is)
•  IPX5D érintésvédelmi fokozat

Speciális funkciók

fűtőkör esetében
•  automata légtelenítő funkció a fűtési rendszer légtele-
níthetősége érdekében
•  „kéményseprő” funkció az égés ellenőrzése céljából
•  „AUTO” funkció a külső-, valamint a belső (utóbbi alatt 
ez esetben csak az ariston palettáján megtalálható, bus-
kommunikációs perifériák értendőek) hőmérséklet-érzé-
kelő által közvetített adatok alapján történő optimális mű-
ködés érdekében 

árban foglalt tartozékok
•  szerelősablon és tartó csavarokkal a falra történő tele-
pítéshez
•  alsó takaróelem a hidraulikus csatlakozások elfedésé-
hez
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GENUS PREMIUM EVO

MeGneVezÉseK
1 égéstermék elvezetés 
2 légtelenítő szelep 
3 primer hőcserélő 
4 lángérzékelő elektróda 
5 Fűtés visszatérő oldali 
6 Fűtés előremenő oldali 
7 Hangtompító
   zöld - genus premium evo system 18
   fekete – genus premium evo/ system 24/30/35
8 Hmv  lemezes hőcserélő 
9 gázszelep 
10 kondenzátum szifon
12 biztonsági szelep, 3 bar 
13 Feltöltő csap

14 Fűtőköri szűrő
15 Fullmodulációs keringető szivattyú légtelenítővel
16 Hmv áramláskapcsoló
17 motoros váltószelep
18 nyomásérzékelő
19 modulációs ventilátor
20 gyújtóelektróda
21 gyújtótrafó
22 primer hőcserélő biztonsági termosztátja
23 mérőcsonk

3. fő részegységek
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GENUS PREMIUM EVO SyStEM

MeGneVezÉseK
1 égéstermék elvezetés 
2 légtelenítő szelep 
3 primer hőcserélő 
4 lángérzékelő elektróda 
5 Fűtés visszatérő oldali 
6 Fűtés előremenő oldali 
7 Hangtompító
  zöld - genus premium evo system 18
  fekete – genus premium evo/ system 24/30/35
9 gázszelep 
10 kondenzátum szifon
12 biztonsági szelep, 3 bar 
13 Feltöltő csap
14 Fűtőköri szűrő

15 Fullmodulációs keringető szivattyú légtelenítővel
17 motoros váltószelep
18 nyomásérzékelő
19 modulációs ventilátor
20 gyújtóelektróda
21 gyújtótrafó
22 primer hőcserélő biztonsági termosztátja
23 mérőcsonk
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3. Main components3. fő részegységek
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4. Hydraulic diagram

GENUS PREMIUM EVO

MeGneVezÉseK
1 légtelenítő szelep 
3 primer hőcserélő 
4 lángérzékelő elektróda 
5 Fűtés visszatérő oldali 
6 Fűtés előremenő oldali 
7 gázszelep
8 Hmv  lemezes hőcserélő 
9 biztonsági szelep, 3 bar 
11 automata by-pass
13 kondenzátum szifon
14 Feltöltő csap
15 Fűtőköri szűrő
16 Hmv áramláskapcsoló
17 ürítőcsonk

18 motoros váltószelep
19 nyomásmérő
20 nyomásérzékelő
21 Fullmodulációs keringető szivattyú légtelenítővel
22 tartály
23 modulációs ventilátor
24 gyújtóelektróda
25 primer hőcserélő biztonsági termosztátja

4. Hidraulikai rajz
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GENUS PREMIUM EVO SyStEM

Megnevezések:
1 légtelenítő szelep 
3 primer hőcserélő 
4 lángérzékelő elektróda 
5 Fűtés visszatérő oldali 
6 Fűtés előremenő oldali 
7 gázszelep
9 biztonsági szelep, 3 bar 
11 automata by-pass
13 kondenzátum szifon
14 Feltöltő csap
15 Fűtőköri szűrő
17 ürítőcsonk
18 motoros váltószelep
19 nyomásmérő

20 nyomásérzékelő
21 Fullmodulációs keringető szivattyú légtelenítővel
22 Tágulási tartály
23 modulációs ventilátor
24 gyújtóelektróda
25 primer hőcserélő biztonsági termosztátja

a Fűtési előremenő/hmv-spirál előremenő
b Hmv előremenő
c gázcsonk
d Feltöltőcsonk
e Fűtési visszatérő
r Tároló spirál visszatérő

4. Hidraulikai rajz

B

1

3

4

5
6

7

9

11

13
14
15

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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GENUS PREMIUM EVO - GENUS PREMIUM EVO SyStEM

MeGneVezÉseK

a Fűtési előremenő (system kazán esetében pedig a hmv-spirál előremenője is)
b Hmv előremenő (system kazán esetén pedig a tárolóspirál visszatérője)
c gázcsonk
d Hmv betáp (csak a genus premium evo esetén)
e Fűtési visszatérő
F biztonsági szelep csatlakozása
g Feltöltő egység
H ürítő csap

5. Méretek és hidraulikai csatlakozások

315 (12-18-24 FF)
385 (30-35 FF)

A
B

C
D

E

I

G

H
F

315 (12-18-24 FF)
385 (30-35 FF)

A
B

C
D

E

I

G

H
F
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Koaxiális elvezetés

koaxiális elvezetési méretek (Ø mm)
F1: 60/100-80/125 a méretek mm-ben értendőek.

6. levegőbeszívás / égéstermék elvezetés

Elvezetési mód

égéstermék-elvezetés maximális hossza (m) Elvezetés 
átmérője 

(mm)
GENUS PREMIUM EVO/GENUS PREMIUM EVO SyStEM

12 18 24 30 35

Koaxiális rendszer

c13

14  14 12 10 8
Ø 60/100

c33

c43

b33 1 41 41 21 08

c13

42 42 36 30 24
Ø 80/125

c33

c43

b33 4 24 23 63 02 4

Elvezetési mód

égéstermék-elvezetés maximális hossza (m) Elvezetés 
átmérője 

(mm)
GENUS PREMIUM EVO/GENUS PREMIUM EVO SyStEM

12 18 24 30 35

Szétválasztott rendszer

s1=s2

Ø 80/80c13 3 63 63 63 02 4
c336 06 06 05 04 0
c433 63 63 63 02 4

s1+s2
c53 50 50 60 60 45 Ø 80/80

szétválasztott elvezetés

szétválasztott elvezetési méretek (Ø mm)
F2: 80/80 a méretek mm-ben értendőek.
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7. beépítési adatok

bEéPítéSI ábRa bEéPítéSI ábRa 

Genus Premium Evo

Genus Premium Evo System

a méretek mm-ben értendőek. a méretek mm-ben értendőek.

a RENdSzER MaRadéK EMElőNyOMáSa

a genus premium evo kazánokat fullmodulációs, automata by-pass-szal ellátott, energiatakarékos keringető
szivattyúval szállítjuk. a diagram íve a maradék emelőnyomást mutatja a kazán kimeneténél fellépő vízszállítási igény 
függvényében. a rendszer minimális vízszállítása, amivel még biztosítható a jó működés 300 l/h. (termosztatikus szelepek 
elzárva).

7. Installation support
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GENUS PREMIUM EVO - GENUS PREMIUM EVO SyStEM

(*) kizárólag a genus premium evo system készülékek esetében

8. Elektromos kapcs. rajz és a vezérlőpanel
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Periférikus egységek csatlakozásai

sensys vezérlőegység
Külső érzékelő

Hmv-tároló 
nTc (*)

1. kör szobatermosztátja
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GENUS PREMIUM EVO - GENUS PREMIUM EVO SyStEM

MeGneVezÉseK
1 kijelző 
2 Használati melegvíz hőmérsékletszabályozó + / - gombok
3 on/oFF gomb
4 nyomásmérő
5 üzemállapot-jelző
6 esc gomb
7 tekerőgomb a menüben történő lépkedéshez
8 ok gomb
9 üzemmód-váltó gomb (téli / nyári)
10 reset gomb
11 auto funkció és/vagy comfort funkció ki/be gomb
12 Fűtési hőmérsékletszabályozó + / - gombok

LeíRás

fűtési üzemmód hőmérsékletkijelzéssel
(ha nincs fűtési igény)

fűtési igény hőmérsékletkijelzéssel 

Hmv üzemmód hőmérsékletkijelzéssel
(ha nincs fűtési igény)

Hmv igény hőmérsékletkijelzéssel 

aktuális külső hőmérséklet
(amennyiben az érzékelő csatlakoztatva van) 

hibajelzés

auTo funkció aktiválva (kizárólag az ehhez 
szükséges érzékelők alkalmazása esetén)

comfort funkció aktiválva

szolár-rendszer jelenléte
(opcionális kiegészítők alkalmazása esetén)

lángmagasság az igénybevétel függvényében 

fűtési rendszer aktuális nyomása
(kizárólag a teljes nézet esetén)

8. Elektromos kapcs. rajz és a vezérlőpanel
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9. tartozékok és rendszermegoldások

a genus premium evo készülék-
hez minden, az ariston palettáján 
megtalálható új szabályozót csatla-
koztatni lehet. ezek a tartozékok biz-
tosítják a hatékony és intelligens el-
lenőrzést a legösszetettebb fűtőrend-
szerek esetében is, oly módon, hogy a 
kazán üzemmódját a beltéri és a kül-
téri viszonyokhoz igazítják a felhasz-
náló igényeinek figyelembevételével. 
a legegyszerűbb beltéri szabályozási 
megoldást az on/oFF rendszerű, 
programozható szobatermosztát (331 
8590) jelenti, mely rádiófrekvenciás 
változatban (3318591) is elérhető.
a genus premium evo készülék-
családok úgy lettek kialakítva, hogy 
alapból két on/off rendszerű szoba-
termosztát fogadására legyenek al-
kalmasak, melynek eredményeként 
két fűtőkört lehet vezérelni, illetve 
megcímezni a kazánon keresztül - az 
ehhez szükséges kialakításról kér-
jük, érdeklődjön munkatársainknál, 
vagy látogassák meg weboldalunkat.
ezen kívül, modulációs időjárás-kö-

HőMéRSéKlEtSzabályOzó ESzKözöK

vető hőmérséklet-szabályozó eszkö-
zök használata esetén – külső- (331 
8588) és szobai érzékelő (3318586), 
valamint sensys (3318615) – lehető-
ség nyílik a fűtési rendszer működé-
sének optimalizálására a műszerek 
által mért kültéri és beltéri hőmér-
sékleten alapuló maximalizálásával. 
a sensys nevű rendszervezérlő és 
szobatermosztát alkalmazása ese-
tén pedig lehetőség nyílik arra, hogy 
a genus premium evo készülék-
családba tartozó kazánokat annak 
felszerelési helyétől független helyi-
ségből kezelhessük, illetőleg, maxi-
mum hat fűtőkör megcímzésére is 
alkalmas – az ehhez szükséges to-
vábbi egységekről, illetve feltételek-
ről érdeklődjön munkatársainknál, 
vagy lá togassák meg weboldalunkat. 
Fontos megjegyzés: a kazán lángmo-
dulációja kizárólag abban az esetben 
valósul meg, ha valamilyen bus-
kommunikációs rendszervezérlőt 
(sen sys vagy szobai érzékelő) alkal-
mazunk.

Elvi kapcsolási vázlat Genus Premium Evo System fűtő gázkazánnal,
MGm Evo II-es fűtőmodullal, Sensysszel, szobai- illetve külső érzékelőkkel

külső érzékelő
porgramozható

szobatermosztát

sensys szobai érzékelő

Sb 

SE 

Tp 

Zona1 

Zona2 



16

9. tartozékok és rendszermegoldások

MGz evo modul azonos hőmérsékletű 
fűtőkörök számára

MGm evo modul eltérő hőmérsékletű 
fűtőkörök számára

többKöRöS VEzéRléSHEz SzüKSéGES taRtOzéKOK

Elvi kapcsolási vázlat clas Premium Evo kombi gázkazánnal,
MGm Evo III-as fűtőmodullal, Sensysszel, szobai- illetve külső érzékelőkkel

SE 

Tp2 

Tp3 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 1 

zone 2

zone 3

zone 1

a clas premium evo kazánok kiala-
kításuk révén többkörös (egy magas és 
egy alacsony kör; vagy egy magas és 
két alacsony kör; illetőleg azonos hő-
mérsékletű körök) rendszerekhez ja-
vasolt ariston modulokkal is össze-
kapcsolhatóak.
a többhőmérsékletű fűtőrendszerek-
hez, tehát azokhoz, amelyeknél a 2 
vagy 3 zóna, különböző előremenő hő-
mérsékleteket igényel, az mgm evo 
modul áll rendelkezésre. az mgm evo 
modulokban a beépített, rézből készült 
hidraulikai váltón és a fullmodulációs, 
energiatakarékos keringető szivattyú-
kon kívül típustól (mgm evo ii és mgm 
evo iii – cikkszámaik: 3318624, vala-
mint 3318625) függően egy, illetve két 
motoros keverőszelep is található, 
amelyek az alacsonyabb hőmérsékle-
tű zónák előremenő hőmérsékletét 
szabályozzák. a modulban található, s 
a kazánnal bus-kapcsolatban lévő 
zona manager vezérlőnek, valamint a 
körönként elhelyezett előremenő illet-
ve visszatérő oldal érzékelőknek kö-
szönhetően mindig optimális lesz a 
hatékonyság.

amennyiben két vagy három azonos 
hőmérsékletű zóna kerül kialakításra, 
úgy az mgz evo modulokat (3318621 és 
3318622) javasoljuk, melyben szintén 
réz hidrováltó, valamint fullmoduláci-
ós, energiatakarékos fűtőköri keringe-
tő szivattyúk találhatóak, keverőszele-
peket azonban nem tartalmaz. 
amennyiben az imént említett rend-
szerek nem modulokkal, hanem önál-
ló kivitelezés keretén belül valósulnak 
meg, úgy működtetésükhöz a multi-
funkcionális vezérlő (mely 1-3 azonos 
kört tud kezelni zónaszelepek vagy szi-
vattyúk működtetésével), vagy a zona 
manager vezérlő (1 magas és 1 ala-
csony; 1 magas és 2 alacsony; vagy 2 
magas és 1 alacsony körre, illetőleg 
kettő alkalmazásával akár hat fűtőkör 
is lekezelhető) alkalmazását javasol-
juk - cikkszámaik: 3318636, 3318628. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy a 
clima manager (cikkszám:3318319) és 
a régi szobai érzékelő (3318447) alkal-
mazására nincs lehetőség! További 
rendszerkialakításokkal kapcsolatban 
kérjük, érdeklődjön munkatársaink-
nál, vagy látogassák meg weboldalun-
kat.
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9. tartozékok és rendszermegoldások 

Motoros váltószelep kombi gázkazánnal 
kialakított szolár-rendszerhez

a clas premium evo készülékek elektronikájuk révén elő vannak készítve 
az ariston palettáján megtalálható, digitális szolár hidroblokkal ellátott 
napkollektoros rendszerekkel, illetve kiegészítőkkel történő működtetéshez. 
a kiegészítő tartozékokkal egyszerűen és hatékonyan lehet kialakíta-
ni kazános-napkollektoros rendszereket, fűtés és használati melegvíz-
előállítás céljából, ahol a clas premium evo kazán és a megújuló na-
penergia kiegészítik egymást, az így kapott rendszer vezérléséről pedig a 
sensys gondoskodik.
a clas premium evo sysTem készülékek a bennük lévő váltószelepnek, 
illetve tároló-érzékelőnek köszönhetően alkalmasak a kétspirálos indirekt-
tároló, vagy akár a fűtés-rásegítésre kifejlesztett kairos combi fogadására. 
a clas premium evo kombi gázkazánokhoz csatlakoztatható egyspirálos 
tárolók esetében pedig a digitális szolár hidroblokk (mely önállóan éppúgy 
elérhető, mint a kairos macc, kairos extra, illetve kairos combi tar-
tozékaként) elektromos kiosztásának köszöngetően motoros váltószelep 
(cikkszám: 3024076) működtetésére is alkalmas, melyet a tárolóban mért- 
valamint a felhasználó által kívánt hőmérsékleti értéknek megfelelően végez.

taRtOzéKOK NaPKOllEKtOROS RENdSz REKKEl Való 
cSatlaKOztatáSHOz éS azOK MűKödtEtéSéHEz

Elvi kapcsolási vázlat clas Premium Evo kombi gázkazánnal, Kairos Macc 
cd1 integrált tárolóval és motoros váltószeleppel

Jelmagyarázat
1. kairos cF síkkollektor
2. kairos macc cd1 szolár-köri 
 egységeket magában foglaló
 hmv-tároló
3. sensys rendszervezérlő
4. clas premium evo kombi gázkazán
5. motoros váltószelep
6. fűtőkör

a hmv-előremenő
b hmv betáp
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Típus: genus premium evo 24 30 35
ce engedély száma 0085cl0440

készülék besorolása C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-
C63(X)C83(X)-C93(X)B23-B23P-B33

névleges fűtési hőterhelés max/min (Hi) kW 22/2,5 28,0/3,0 31/3,5
névleges fűtési hőterhelés max/min (Hs) kW 24,4/2,8 31,1/3,3 34,4/3,9
névleges Hmv hőterhelés max/min (Hi) kW 26/2,5 30,0/3,0 34,5/3,5
névleges Hmv hőterhelés max/min (Hs) kW 28,9/2,8 33,3/3,3 38,3/3,9
Fűtési hőterhelés (max/min) (80°c/60°c) kW 21,5/2,4 27,4/2,9 30,3/3,4
Fűtési hőterhelés (max/min) (50°c/30°c) kW 23,4/2,6 29,7/3,1 33/3,6
Hmv hőterhelés (max/min) kW 25,4/2,4 29,3/2,9 33,7/3,4
égőtér hatásfoka % 98 98 97,9
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°c) Hi/Hs % 97,8/88 97,7/88 97,7/88
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (30/50°c) Hi/Hs % 106,2/95,7 106,2/95,6 106,5/95,9
Hatásfok 30%-on és 30°c esetén Hi/Hs % 108,1/97,3 108/97,3 108/97,3
Hatásfok 30%-on és 47°c esetén Hi/Hs % 97,8/88,1 97,8/88,1 97,8/88,1
Hatásfok minimumon Hi/Hs (60/80°c) Hi/Hs % 97,8/88,1 97,8/88 97,7/88
Hatásfok csillag (dir. 92/42/eec) csillag **** **** ****
sedbuk osztály osztály a/90,1 a/90,1 a/90,1
maximális fűtési veszteség (ΔT=50°c) %
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban van % 1,9 2 2
ventilátor nyomásvesztesége pa 100 90 100
nox osztály osztály 5 5 5
égéstermék hőmérséklet (g20) (60/80°c) °c 62 62 63
co2 összetétel (g20) (60/80°c) % 9,3 9,3 9,3
co összetétel (0% o2) (60/80°c) ppm 143 134 99
o2 összetétel (60/80°c) % 4 4 4
égéstermék tömegáram (g20) (60/80°c) kg/h 41,6 48 55,2
légfelesleg (60/80°c) % 23 23 23
Tágulási tartály előtöltési nyomása bar 1 1 1
Fűtési maximális nyomás bar 3 3 3
Tágulási tartály térfogata l 6,5 6,5 6,5
Fűtési hőmérséklet magas hőm. kör esetén (max/min) °c 35/ 82 35/ 82 35/ 82
Fűtési hőmérséklet alacsony hőm. kör esetén (max/min) °c 20/ 45 20/ 45 20/ 45
Hmv hőmérséklet (max/min) °c 36/60 36/60 36/60
Hmv vízadó képesség (10 perc; ΔT=30°c) l/perc 12,2 14,1 16
melegvíz mennyiség ΔT=25°c l/perc 14,6 16,8 19,3
melegvíz mennyiség ΔT=35°c l/perc 10,4 12 13,8
Hmv hatásfok (en13203) csillag *** *** ***
minimális Hmv mennyiség l/perc <2 <2 <2
maximális/minimális Hmv oldali nyomás bar 7/0,3 7/0,3 7/0,3
Feszültség felvétel v/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Teljesítmény W 78 83 83
minimum hőmérséklet a telepítési helyen °c 5 5 5
villamos védettség ip X5D X5D X5D
Tömeg kg 35 35 36

10. technical data
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Típus: genus premium evo sysTem 12 18 24 30 35
ce engedély száma 0085cl0440

készülék besorolása C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-
C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33

névleges fűtési hőterhelés max/min (Hi) Qn 12,0/3,0 18,0/4,5 22,0/2,5 28,0/3,0 31,0/3,5
névleges fűtési hőterhelés max/min (Hs) Qn 13,3/3,3 20,0/5,0 24,4/2,8 31,1/3,3 34,4/3,9
névleges Hmv hőterhelés max/min (Hi) Qn 12,0/3,0 18,0/4,5 26,0/2,5 30,0/3,0 34,5/3,5
névleges Hmv hőterhelés max/min (Hs) Qn 13,3/3,3 20,0/5,0 28,9/2,8 33,3/3,3 38,3/3,9
Fűtési hőterhelés (max/min) (80°c/60°c) pn 11,7/2,9 17,6/4,4 21,5/2,4 27,4/2,9 30,3/3,4

Fűtési hőterhelés (max/min) (50°c/30°c) pn 12,8/3,2 19,1/4,7 23,4/2,6 29,7/3,1 33,0/3,6

Hmv hőterhelés (max/min) pn 11,7/2,9 17,6/4,4 25,4/2,4 29,3/2,9 33,7/3,4
égőtér hatásfoka % 98,2 98 98 98 97,9
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°c) Hi/Hs % 97,6/87,9 97,6/87,9 97,8/88 97,7/88 97,7/88
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (30/50°c) Hi/Hs % 106,6/96 106,1/95,5 106,2/95,7 106,2/95,6 106,5/95,9
Hatásfok 30%-on és 30°c esetén Hi/Hs % 107,7/97 107,7/97 108,1/97,3 108/97,3 108/97,3
Hatásfok 30%-on és 47°c esetén Hi/Hs % 97,7/88 97,7/88 97,8/88,1 97,8/88,1 97,8/88,1
Hatásfok minimumon Hi/Hs (60/80°c) Hi/Hs % 97,5/87,8 97,6/87,9 97,8/88,1 97,8/88 97,7/88
Hatásfok csillag (dir. 92/42/eec) csillag **** **** **** **** ****
sedbuk osztály osztály a/90,1 a/90,1 a/90,1 a/90,1 a/90,1
maximális fűtési veszteség (ΔT=50°c) %
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban van % 2 2 1,9 2 2
ventilátor nyomásvesztesége pa 100 100 100 90 100
nox osztály osztály 5 5 5 5 5
égéstermék hőmérséklet (g20) (60/80°c) °c 57 61 62 62 63
co2 összetétel (g20) (60/80°c) % 9 9 9,3 9,3 9,3
co összetétel (0% o2) (60/80°c) ppm 37 93 143 134 99
o2 összetétel (60/80°c) % 4,5 4,5 4 4 4
égéstermék tömegáram (g20) (60/80°c) kg/h 19,8 29,7 41,6 48 55,2
légfelesleg (60/80°c) % 27 27 23 23 23
Tágulási tartály előtöltési nyomása bar 1 1 1 1 1
Fűtési maximális nyomás bar 3 3 3 3 3
Tágulási tartály térfogata l 8 8 8 8 8
Fűtési hőmérséklet magas hőm. kör esetén (max/min) °c 35/ 82 35/ 82 35/ 82 35/ 82 35/ 82
Fűtési hőmérséklet alacsony hőm. kör esetén (max/min) °c 20/ 45 20/ 45 20/ 45 20/ 45 20/ 45
Hmv hőmérséklet (max/min) °c 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60
Feszültség felvétel v/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Teljesítmény W 80 80 78 83 82
minimum hőmérséklet a telepítési helyen °c 5 5 5 5 5
villamos védettség ip X5D X5D X5D X5D X5D
Tömeg kg 32 35 35 35 36

10. technical data



20

11. tanúsítványok



21

11. tanúsítványok



22

11. tanúsítványok



23

11. tanúsítványok



24

11. tanúsítványok



ariston thermo Hungária Kft.
1135 budapest, Hun utca 2.
tel.: +36 1 237 1110
fax: +36 1 237 1111

www.ariston.com 


