
•  Betrouwbare Topkwaliteit

• Blijvend hoogste rendement

• Laagste kosten

• Eenvoud en degelijkheid 

• Comfortabel en compact

• Onderhoudsvriendelijk

• Zuinig

Zuiniger worden ze niet gemaakt
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ATAG voor de gewoonste zaak van de wereld 
U wilt een warm en aangenaam huis. Snel vol-

doende warm water in bad of onder de douche 

op momenten dat u dat wenst. Met een ATAG 

CV-ketel bent u 24 uur per dag verzekerd van 

de beste kwaliteit, het hoogste rendement en een 

optimaal comfort. En dat tegen de laagste kosten. 

ATAG A. Zuinig, betrouwbaar en voordelig 



Hoogste rendement
Door gebruik te maken van duurzame en degelijke 

materialen en de toepassing van een speciale techniek 

heeft de ATAG A het hoogste rendement (109,9%) 

in de markt. Bovendien blijft het rendement van een 

ATAG CV-ketel op hetzelfde hoge niveau tijdens 

de gehele levensduur van de ketel. Het hart van de 

CV-ketel bestaat uit een unieke RVS warmtewisselaar. 

Deze zorgt dankzij een snelle warmteoverdracht voor 

het uitzonderlijk hoge rendement. Dit betekent voor 

u een lager energieverbruik en dus een besparing op 

de energiekosten. De ATAG A is niet voor niets de 

zuinigste CV-ketel in de markt. En dat met behoud 

van optimaal comfort! 
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ATAG voor de gewoonste zaak van de wereld 

1 Gas-luchtmengsel

2 Verbranding van het gas-luchtmengsel

3 Warm CV-water

4 Verbrandingsgassen

5 Gasluchtregeling

6 Ondersteboven geplaatste keramische brander

7 Gladde buizen

8 Condensafvoer

1 Gas-luchtmengsel
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ATAG A. Zuinig, betrouwbaar en voordelig 

Goed voor uw portemonnee
en het milieu
U bespaart met een ATAG CV-ketel al snel € 250,- 

per jaar* op energiekosten en uw voordeel kan zelfs 

oplopen tot wel € 3000,- over de gehele levensduur. 

Naast fi nancieel aantrekkelijk is de keuze voor een 

ATAG CV-ketel ook nog eens de meest milieuvrien-

delijke. Want een lager energieverbruik betekent ook 

minder CO2 uitstoot. 

Voordelig en 
onderhoudsvriendelijk
Een ATAG CV-ketel is dus fi nancieel zeer aantrek-

kelijk. Niet alleen vanwege de besparing op energie-

kosten, maar vooral ook vanwege de aantrekkelijke 

aanschafprijs in combinatie met het onderhoudsvrien-

delijke karakter. Dat is nog eens zuinig!

RVS, is  kiezen voor zekerheid



Wij kunnen nog veel meer vertellen over de ATAG A-serie, 
maar het ultieme genot van dit nieuwe hart voor uw huis 
kunt u alleen ervaren door uw installateur een ATAG A te laten 
plaatsen.

Kijk op www.atagverwarming.nl voor een dealer bij u in de buurt.

Uw ATAG adviseur:

ATAG Verwarming Nederland BV • Postbus105 • 7130 AC Lichtenvoorde • Telefoon: 0544 - 391777 • www.atagverwarming.nl 
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Welke CV-ketel  past  bi j  U?
Type A203C A244C A244EC

Belasting op bovenwaarde CV (onderwaarde) kW 20(18) 24(21,6) 24(21,6)

Rendement vlgs EN677 36/30°C deellast, onderwaarde (80/60°C vollast, onderw.) % 109,7 (98,2) 109,7 (97,9) 109,7 (97,9)

Modulatiebereik CV (vermogen, 80/60°C) kW 4,4 - 17,6 6,1-21,1 6,1-21,1

Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C) kW 4,9 - 19,2 6,8 - 23,2 6,8 - 23,2

Gasverbruik G25 CV (bij 1013 mbar/15°C) m3/h 2,22 (2,88) 2,66  (3,69) 2,66  (3,69)

Beschermingsgraad vlgs. EN 60529 IPX4D IPX4D IPX4D

Gewicht (leeg) kg 33 37 38

Hoogte/Breedte/Diepte cm 65/50/40 65/50/40 65/50/40

Naverwarming Zon Ja Ja Ja

Tapdrempel l/min 1,5 1,5 1,5

Gaskeur CW (Gaskeurlabel Comfortklasse warm water) CW 3 CW 4 CW 4

Aantal liters warmwater per minuut  (ca. bij 38°C) l/min 11 13,5 14,3

Aantal liters warmwater per minuut  (ca. bij 60°C) l/min 6 7,5 8,0

Gaskeur HR 107 ja ja ja

Gaskeur HRww ja ja ja

Gaskeur SV ja ja ja

Max. tapwatertemperatuur ° C 60 60 60

Opwekkingsrendement EPN (Hs) 0,95 0,95 0,95

Jaartaprendement EPN (Hs) 0,75 0,775 0,85

De juiste keuze
De ATAG A. Een CV-ketel die geheel is samenge-

steld uit degelijke en betrouwbare A-componenten 

van topkwaliteit. Een CV-ketel die eenvoudig en 

snel door uw installateur geïnstalleerd kan worden. 

Afhankelijk van het vermogen en het gewenste 

comfort kunt u kiezen voor de CW3 of de CW4 

uitvoering. Handig is dat de temperatuur voor CV en 

warm water direct voor op het toestel eenvoudig is 

in te stellen. Alle informatie kan worden afgelezen 

op het verlichte LCD scherm. 

Ook prettig te weten is dat de 

ATAG A geruisloos zijn werk 

doet terwijl hij zorgt voor een 

heerlijk warm en comfortabel 

huis! 
U heeft 2 jaar onderdelengarantie op de CV-ketel en 5 jaar op de warmtewisselaar.  

Zuiniger worden ze niet gemaakt


