Topcomfort is
het recht van
iedereen

ATAG A-Serie

Je beste warmteverzekering
Moet verwarmingscomfort voor jou vooral effectief en economisch zijn? Wil je snel kunnen genieten van een gezellige,
gelijkmatige warmte? Op elk moment kunnen beschikken over warm water in de gewenste hoeveelheid en op de gewenste
temperatuur?
Kijk je daarbij niet enkel naar een prijsgunstige, maar ook naar een duurzame, energiezuinige oplossing? Met de garantie van een
hoog rendement, een dito betrouwbaarheid en minimale onderhoudskosten? Met de ATAG A-Serie word je op je wenken bediend.
Want de ATAG A heeft al die kwaliteiten bij de geboorte meegekregen …

Uitblinker in zijn klasse
De compacte vormgeving, de uitvoering in duurzame, degelijke materialen, maar vooral de unieke ATAG inox warmtewisselaar
maken hem zoveel rendabeler, onderhouds- én milieuvriendelijker. En met de gepatenteerde ATAG Economizer kan je het
tapwaterrendement nog behoorlijk opdrijven én je gasverbruik aanmerkelijk verminderen!

De ATAG A, de basisketel voor topcomfort
✓ Effectief én zuinig
✓ Spatwaterdichte mantel in brandwerende kunststof
✓ Blijvend hoog rendement door de unieke ATAG inox warmtewisselaar
✓ Minimaal onderhoud
✓ Standaard 5 jaar garantie op de inox warmtewisselaar
✓ Mogelijkheid om de garantie op alle onderdelen te verlengen met 10 jaar
(ATAG ComfortGarantie, vraag naar de voorwaarden)

ATAG...
} is al 65 jaar een toonaangevende constructeur op de internationale cv-markt
} levert al 8 jaar de beste cv-ketel (Nederlandse Consumentenbond)
} zorgt voor verwarmingscomfort in meer dan 500 000 woon- en werkomgevingen
} stelt meer dan 230 SelectDealers tot je beschikking voor de perfecte installatie en onderhoud
} biedt tot 15 jaar garantie op zijn warmtewisselaar, het hart van je verwarmingscomfort

De ATAG A-Serie
Kies de combiketel
die bij jouw comfort
behoeften past

A-SERIE
TYPE

A203C

A244CL V

A285C

A285EC

Rendement EN677 / EN15502

%

109,7 / 98,7

109,9 / 98,9

109,6 / 98,6

109,6 / 98,6

Belasting verwarming

kW

18

21,6

25,3

25,3

Belasting sanitair
Vermogensbereik

kW

23,4

29

34,2

34,2

bij 80/60°C (G20)

kW

4,4 - 17,7

4,4 - 21,2

6,1 - 24,8

6,1 - 24,8

bij 50/30°C (G20)

kW

4,8 - 19,3

4,8 - 23,2

6,7 - 27,2

6,7 - 27,2

IPX4D**

IPX4D**

IPX4D**

IPX4D**

cm

50 x 65 x 39,5

50 x 65 x 39,5

50 x 65 x 39,5

50 x 65 x 39,5

Beschermingsgraad
Afmeting B x H x D
Gewicht (leeg)

kg

33

37,4

37

43

Warmwatervoorziening

liter

ja, doorstroom

ja, doorstroom

ja, doorstroom

ja, doorstroom

Warmwaterhoeveelheid (bij 35°C)

l/min

13

16,5

19

22

Klaar voor zonne-energie

Δ***

Δ***

Δ***

Δ***

Modulerende ketelpomp

Δ

Δ

Δ

Δ

Economizer

Δ

Thermostaat aansluitmogelijkheden *
Tapprofiel

3) 4) 5) 6) 9)

3) 4) 5) 6) 9)

3) 4) 5) 6) 9)

3) 4) 5) 6) 9)

L

XL

XL

XXL

Energielabel ruimteverwarming
Energielabel warm tapwater
* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3 ) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit thermostaat 10) 0-10 Volt regeling
** IPX0D bij afvoercategorie B23 en B33 | *** In combinatie met aansluitset zonneboiler
Geschikt voor verwarmen

Productie warmwater

Zeer zuinig in het verbruik van gas

Maakt optimaal gebruik van de zon voor warmwaterproductie
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V.U. : Alec Jervis, ATAG Verwarming België bvba, Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen

Wil je weten welke A-Serie oplossing voor jou de beste is en waarom?
Laat je voorrekenen wat je wint. Neem contact op met je ATAG installateur :

