
ARISTON ROMÂNIA:

Estenecesarãimplicarea
statuluipentru
încurajareaachiziþionãrii
pompelordecãldurã

G
rupul Ariston se
aflã de mai mulþi
ani în avangarda
adoptãrii unor obi-
ective ambiþioase
de sustenabilitate

ºi protecþie a mediului. Un gest na-
tural, în condiþiile în care compania
este lider pe piaþa produselor desti-
nate confortului termic - domeniu
care este unul dintre cei mai mari
consumatori de energie. Iar viziu-
nea de viitor a companiei este una
care îmbrãþiºeazã eficienþa, suste-
nabilitatea ºi pune accent pe resur-
sele regenerabile.

În perioada 2019-2020, segmen-
tul rezidenþial a fost responsabil
pentru aproximativ o cincime din
consumul global de energie, iar în
Europa operaþiunile de încãlzire ºi
rãcire a locuinþei au reprezentat
cea mai mare sursã de consum
energetic. În aceste condiþii, atinge-
rea obiectivului privind emisii de
carbon zero necesitã implicare se-
rioasã, soluþii rapide, eficiente ºi
inovatoare. Ariston propune o
astfel de soluþie viabilã pentru con-
fortul termic al locuinþelor. Este
vorba despre pompele de cãldurã -
tehnologie menitã sã asigure încãl-
zirea ºi rãcirea locuinþei, dar ºi pro-
ducþia de apã caldã menajerã cu un
consum eficient de resurse ºi în-
tr-un mod prietenos faþã de mediu.

Ariston a introdus în România
pompele de cãldurã aer-apã din
gama Nimbus S Net, care pot fi
achiziþionate într-unul dintre cele

trei modele: Plus, Compact ºi Flex.
Acestea utilizeazã energia din aer
pentru încãlzire, rãcire ºi apã caldã
menajerã. Aparatele din aceastã
gamã sunt uºor de instalat ºi aduc
numeroase beneficii în termeni de
eficienþã ºi consum. În plus, sunt
perfect adaptate condiþiilor de cli-
mã din România, reuºind ca, indife-
rent de sezon, sã foloseascã cu suc-
ces energia din aer pentru încãlzire,
rãcire ºi apã caldã menajerã.

"Deºi devin tot mai populare,
pompele de cãldurã au în conti-
nuare un nivel de penetrare redus
în România. Cauzele sunt multiple.
Pe de-o parte, vorbim despre o teh-
nologie aflatã încã la început, or
consumatorii au nevoie de timp
pentru a se obiºnui cu ea ºi pentru
a decide sã facã o astfel de achizi-
þie. Pe de altã parte, existã ºi pro-
blema costurilor. Pe termen lung,
pompele de cãldurã au un consum
redus, ceea ce presupune ºi cheltu-
ieli mai mici. Însã preþul de achiziþie
al acestora este mai mare compara-
tiv cu al celorlalte soluþii destinate
confortului termic. Din aceastã per-
spectivã, statul poate juca un rol
important prin acordarea de sub-
venþii. Ar fi o mãsurã binevenitã ºi
cu real potenþial de reducere a po-
luãrii ºi de creºtere a eficienþei
energetice. Accelerarea eficientizã-
rii energetice, mai ales în contextul
actual, unul al limitãrii resurselor,
necesitã programe de politici ºi in-
vestiþii publice, informarea consu-
matorului final, dar mai ales sub-

venþii pentru achiziþia de echipa-
mente cu eficienþã ridicatã", a de-
clarat Cãtãlin Drãguleanu, senior
director Ariston Romania.

Pânã în 2050, nivelul

de penetrare a

pompelor de cãldurã

în clãdirile

rezidenþiale ar putea

ajunge la 40%

Numãrul celor care aleg sã achizi-
þioneze pompe de cãldurã este în
creºtere, atât la nivel mondial, cât ºi
în þara noastrã, însã este nevoie de
eforturi suplimentare în condiþiile
în care doar 7% din nevoile globale
de încãlzire a clãdirilor sunt acope-
rite cu pompe de cãldurã electrice.
Potrivit scenariului IEA cu obiectiv
zero emisii de carbon pânã în 2050,
nivelul de penetrare a pompelor de
cãldurã în clãdirile rezidenþiale va
ajunge la 40%.

În România, popularitatea pom-
pelor de cãldurã este în creºtere.
Astfel, primele nouã luni ale anului
trecut au adus o majorare de peste
25% a vânzãrilor de pompe de cãl-
durã pe piaþa autohtonã.

"Este un semnal încurajator faptul
cã tot mai des pompele de cãldurã
sunt menþionate ca soluþie moder-
nã, eficientã ºi sustenabilã de asi-
gurare a confortului termic al locu-

inþelor. Împãrtãºim aceeaºi viziune
ºi avem în portofoliu oferta potrivi-
tã. Susþinem toate demersurile de
promovare a pompelor de cãldurã
ºi vrem sã fim parte dintr-un efort
mai amplu de popularizare a ace-
stor aparate, deoarece suntem con-
vinºi cã ele reprezintã cel mai bun ºi
mai eficient rãspuns la o problemã
tot mai stringentã, aceea a confor-
tului termic al locuinþelor", a mai
spus Cãtãlin Drãguleanu.

Totodatã, pompele de cãldurã
Ariston rãspund ºi unei noi tendin-
þe care s-a fãcut remarcatã pe piaþa
de profil în ultimii ani - ºi mai ales
de la începutul pandemie, respec-
tiv cererea tot mai mare de tehno-
logie care înglobeazã soluþii inteli-
gente ºi conectivitate. Prin gama
de pompe de cãldurã Nimbus S
Net, Ariston Thermo aduce la
îndemâna consumatorilor funcþia
de conectivitate ºi control prin apli-
caþia ARISTON NET.

De asemenea, automatizarea pre-
zentã la pompele Ariston Nimbus S
NET este dezvoltatã ºi produsã
in-house, în fabrica dedicatã ele-
mentelor electronice din grupul
Ariston, lucru care permite o mare
flexibilitate în instalare, optimizare
continuã a softului, dar ºi integrare
facilã cu sisteme solare, fotovoltai-
ce ºi generatoare auxiliare de
cãldurã.
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