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109,7%
ATAG RVS warmtewisselaar

Andere merken met aluminium wisselaar

Het hoogste rendement gedurende de hele levensduur. 
Energiebesparend en vriendelijker voor het milieu. 

Tot 15 jaar garantie op het belangrijkste onderdeel van 
de cv-ketel, de RVS warmtewisselaar. 

Meest 
betrouwbaar

Meest 
betrouwbaar

6x op rij de best gewaardeerde cv-ketel 
door u als consument.

Minder aardgasverbruik betekent minder schadelijke 
CO2 door de schoorsteen.

Al 6 jaar de beste cv-ketel volgens de 
Consumentenbond (2009-2014).

15 minuten15 minuten
Iedere 15 minuten wordt er een 
ATAG cv-ketel geïnstalleerd.

500.000
Ruim 500.000 geplaatste ATAG 
cv-ketels geven dagelijks de
meest comfortabele warmte.

Meest ZUINIG
Dankzij het hoge rendement een lager gasverbruik.

Zekerheid 1

Hoogste RENDEMENT
Hoe hoger het rendement, hoe lager de energierekening.

Zekerheid

Meest BETROUWBAAR
Tot 15 jaar garantie op de RVS wisselaar.

Zekerheid

Beste KWALITEIT
Al 6 jaar de beste cv-ketel van Nederland.

Zekerheid

2

3

4

Meest COMFORTABEL
Snelle opwarming en warmwaterlevering.

Zekerheid 5

Waarom een 
ATAG cv-ketel de 
beste keuze is.

Daarom kies je voor een ATAG cv-ketel!

Bewezen de zuinigste. 
Bespaar tot €350 per jaar aan energiekosten

BLIJVENDE
 ENERGIEBESPARING

BLIJVENDE
 ENERGIEBESPARING

Meest zuinigMeest zuinig

De warmte van de 
rookgassen worden 
hergebruikt door de 
Economizer, ATAG 
Exclusief! Minder 
energiekosten en 
minder belastend 
voor het milieu.

RENEWABLE
100% ATAG 

Bespaar tot € 350 op uw jaarlijkse 
energierekening ten opzichte van 
een standaard cv-ketel.

102,4 % 109,7 %

Meest hoge 
rendement
Meest hoge 
rendement

Tot 25% besparing op 
energie! Meer warmte 
met minder gas.

Hoe hoger het 
rendement, hoe lager 
de energierekening.

De RVS warmtewisselaar, het hart van de cv-ketel staat aan 
de basis van het hoge rendement van ATAG cv-ketels.
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A-label pomp
Een zeer zuinige modulerende A-label pomp die zich 
aanpast aan de warmtebehoefte. Bovendien wordt  
hierdoor uw installatie ook nog eens stiller.

Topprestaties in comfort

Q-serie Combi Solo (ook te combineren met aparte boiler)

Type Q25C Q38C Q42C Q51C Q25S Q38S Q51S Q60S

Rendement 109,7 109,1 109,3 109,3 109,7 109,1 109,3 109,3

Belasting verwarming kW 22,5 34,2 37,8 45,9 22,5 34,2 45,9 54

Warmwater bij ca. 38°C (ca. bij 60°C) l/min 13,4 (7,5)
16,6 
(9,3)

22,3 (12,5) 23,2 (13,0) - - -

Comfortklasse Warmwater CW4 CW5 CW6 CW6

Afmeting B x H x D cm 84 x 68 x 38,5 100 x 68 x 38,5 50 x 68 x 38,5 66 x 68 x 38,5

Het comfort en de kwaliteit van warmte

De norm voor comfort en snel warm water tegelijkertijd. 

Een comfortabele en krachtige douchestraal geeft een  

gevoel van power. Natuurlijk is ook het rendement op  

verwarming van ongekend hoge klasse! 

Water uit ’voorraad’ leverbaar

De Q heeft direct warm water beschikbaar op meerdere 

plaatsen tegelijk. Combineer dit met het lage energie- 

verbruik en u heeft de absolute top in het ATAG-assortiment.

Diverse uitvoeringen, gericht op duurzaam gebruik

ATAG draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is de 

Q uitermate geschikt om te combineren met een ATAG 

zonlichtsysteem voor ‘gratis’ warmwater.

ATAG Q: comfort, power en duurzaamheid in één toestel! 
• Snel en veel warm water op meerdere plaatsen tegelijk

• Geen wachttijden op warm water door de geïntegreerde boiler

• Blijvend hoog rendement tijdens de hele levensduur

• Energiezuinige A-label pomp

• 15 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar

• Mogelijkheid tot garantieverlenging

 - ATAG Comfortgarantie – 10 tot 15 jaar extra garantie op onderdelen

Q - serie

Op en top kwaliteit

• Hoog warmwatercomfort

• Hoogste cv- en tapwater rendement in zijn klasse

• Blijvend hoog rendement tijdens de hele levensduur

• Energiezuinige A-label pomp 

• Laag energieverbruik: besparing tot € 350,- per jaar mogelijk!

• 15 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar

• Mogelijkheid tot garantieverlenging

 - ATAG Comfortgarantie – 10 tot 15 jaar extra garantie op onderdelen

E-serie Combi EC Solo

Type E223C E264C E325C E325EC E320S

Rendement % 109,3 109,0 109,1 109,1 109,1

Belasting verwarming kW 19,8 23,4 28,8 28,8 28,8

Warmwater bij ca. 38°C (60°C) l/min 10,7 (6,0) 16,1(9,0) 17,0(9,5) 17,9 (10,0) -

Comfortklasse Warmwater CW3 CW4 CW5 CW5

Afmeting B x H x D 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 50 x 65 x 39,5

De alleskunner voor gebruik in een appartement,  

tussenwoning of zelfs een vrijstaande woning! 

Hoge eisen aan warm water?

De E levert snel warm water voor een heerlijke douche.

Zelfs het snel vullen van een ligbad is geen probleem. Een 

voorbeeld: de E325EC vult uw bad met bijna 18 liter per 

minuut! Grote klasse voor een compact apparaat.

Diverse uitvoeringen, gericht op duurzaam gebruik

Snel warm water leveren met een geringe energie-in-

spanning en  weinig onderhoud  gedurende de gehele  

levensduur. Dit maakt de E tot een efficiënte en nagenoeg 

onderhoudsvrije ketel.

ATAG E: de zuinigste cv-ketel met een groot warmwater-

comfort, die betrouwbaar uw huis verwarmt én van warm 

water voorziet!

E-serie

De uitblinker in hoog rendement, lage kosten en gebruiks-

gemak. De economische oplossing voor warmte en warm 

water waarbij naast zekerheid ook de prijs een rol van  

betekenis speelt. 

Duurzaam en innovatief

Dankzij de combinatie van duurzame materialen en innova-

tieve techniek heeft de A het allerhoogste rendement in zijn 

klasse. Nog belangrijker: gedurende de hele levensduur blijft 

dit rendement op hetzelfde hoge niveau!

Snel en eenvoudig

Dankzij zijn compacte formaat en eenvoudige installatie is 

de A op bijna iedere gewenste plek te plaatsen.

De juiste keuze

De juiste keuze wanneer het gaat om een onderhouds-

vriendelijke ketel met een lage aanschafprijs, die ook nog 

eens vriendelijk is voor het milieu!

ATAG A: de economische en duurzame oplossing voor 

warmte en warm water.

De beste basis voor warmte 
en comfort

A-serie EC

Type A203C A244C A244EC

Rendement % 109,7 109,9 109,5

Belasting verwarming kW 18 21,6 21,6

Warmwater bij ca. 38°C (60°C) l/min 10,7 (6,0) 13,4 (7,5) 14,3 (8,0)

Comfortklasse Warmwater CW3 CW4 CW4

Afmeting B x H x D cm 50 x 65 x 39,5 50 x 65 x 39,5 50 x 65 x 39,5

A-serie

• Hoogste cv- en tapwaterrendement in zijn klasse

• Blijvend hoog rendement tijdens de hele levensduur

• Betrouwbaar en praktisch onderhoudsvrij

• Energiezuinige A-label pomp

• Laag energieverbruik: besparing tot € 250,- per jaar mogelijk!

• Geruisloos

• 5 jaar garantie op de RVS warmtewisselaar
Economizer:  de extra – gepatenteerde – warmtewisselaar, die gebruik maakt 

van de aanwezige restwarmte van de rookgassen. Voor een nog 

hoger tapwaterrendement en een nog lager gasverbruik.

Principeschema Economizer in 
de E325EC en A244EC.
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Economizer:  Deze door ATAG ontwikkelde tweede warmte-wisselaar benut 

de warmte uit rookgassen waardoor een nog hoger rendement 

wordt behaald!

A-label pomp
Een zeer zuinige modulerende A-label pomp die zich 
aanpast aan de warmtebehoefte. Bovendien wordt  
hierdoor uw installatie ook nog eens stiller.

Comfort voor het hele huis

A-label pomp
Een zeer zuinige modulerende A-label pomp die zich 
aanpast aan de warmtebehoefte. Bovendien wordt  
hierdoor uw installatie ook nog eens stiller.

De kampioen van Nederland

Effectief en zuinig
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