E-Serie
De meest compacte, betrouwbare en zuinigste CV-ketel

Superzuinig dankzij hoogste rendement
Na het sporten even een frisse douche, ’s avonds de kinderen in bad doen of na het werk een lekker warm bad. Met
een ATAG CV-ketel bent u verzekerd van de warmte en comfort die u wenst. Elk moment van de dag staat betrouwbare
verwarmingstechniek met een blijvend hoogste rendement geheel in dienst van uw comfort.

Altijd betrouwbaar
Als Nederlandse fabrikant kiest ATAG er bewust voor om alleen gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige materialen.
Functionaliteit en duurzaamheid staan voorop bij alle producten die ATAG ontwikkelt. Het is dan ook niet voor niets dat
ATAG bekend staat om haar topkwaliteit en betrouwbaarheid. Al 60 jaar lang.
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Zuinigste CV-ketel

Voor de 3e keer op rij nummer 1!
ATAG E-serie als beste getest door de Consumentenbond

Groot warmwatercomfort
In 2009 en 2011 werd een CV-ketel van ATAG al als beste getest door

Eindeloos betrouwbaar
Blijvend hoog rendement dankzij RVS

de Consumentenbond. En wederom is een ATAG ketel bewezen de
beste! In de CV-keteltest van oktober 2012 heeft de Consumentenbond
opnieuw een ATAG CV-ketel uitgeroepen tot best geteste CV-ketel. De
ATAG E325EC, een CW5-toestel, kreeg een testscore van maar liefst 8,1.

De meest compacte, betrouwbare en zuinige CV-ketel
Een ATAG CV-ketel is superzuinig! Dankzij het gebruik
van duurzame materialen (RVS warmtewisselaar) heeft een
ATAG CV-ketel namelijk het hoogste rendement in de markt.
CV-ketels van ATAG verbruiken minder aardgas voor het
verwarmen van uw huis en uw warmwatervoorziening.
Dat is goed voor het milieu, want minder aardgas betekent
minder schadelijke CO2 door de schoorsteen. En dat is ook
goed voor uw portemonnee. Heel goed. Een ATAG CV-ketel
bespaart namelijk zoveel aardgas dat uw energienota vanaf

de eerste maand beduidend lager zal zijn dan voorheen.
U kunt al snel tot € 300,-* per jaar besparen op energiekosten! Bovendien blijft het rendement van een ATAG
CV-ketel tijdens de gehele levensduur op hetzelfde hoge
niveau. Jaar in, jaar uit!
Of u nu kiest voor een vrijstaande villa met meerdere
badkamers, megadouches en zwembad of een appartement met één douche: ATAG heeft een CV-ketel die past
bij uw warmtebehoefte.

* t.o.v. een VR-ketel
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Bewezen de zuinigste
Kenmerkend voor ATAG CV-ketels is de unieke RoestVastStalen (RVS)
warmtewisselaar. Een doordachte en bewezen betrouwbare techniek
in combinatie met hoogwaardig RVS maakt de warmtewisselaar tot een
zeer sterk hart. Bovendien zorgt deze unieke RVS wisselaar met gladde
buizen ervoor dat ATAG CV-ketels het hoogste rendement halen in
de markt. ATAG CV-ketels scoren met rendementen van 109,5% tot
109,7% een stuk beter dan de geldende norm van 107%. Dat is gemeten
en bevestigd door de onafhankelijke keuringsinstantie GASTEC d.m.v.
een gelijkwaardigheidsverklaring (TNO rapport BenO-2008-A-R1197/B).
ATAG kiest al jaren voor het hoogwaardige materiaal RVS in plaats van
goedkopere, veel toegepaste materialen zoals aluminium. Dit garandeert
maximale betrouwbaarheid gecombineerd met minimaal onderhoud.

Compact en veel warm water
De ATAG E is de meest compacte CV-ketel uit het
assortiment van ATAG. Met een breedte van slechts 50
cm kan deze bijvoorbeeld in een verloren hoekje of kast
worden geïnstalleerd. De ATAG E mag dan compact zijn,
maar zijn prestaties zijn enorm.

Daarom de ATAG E-Serie
De ATAG E is leverbaar in verschillende vermogens voor
de warmtevoorziening van uw woning. Dat kan een
appartement of tussenwoning zijn, maar ook een

2 onder één kap woning of zelfs een vrijstaande woning.
En hebt u een badkamer met bad of douche waarbij u hoge
eisen stelt aan warmwater? De ATAG E levert voldoende
warmwater voor een heerlijke douche of het snel vullen
van uw ligbad. Bijvoorbeeld: de E325C vult uw bad met
haar doorstroom-warmwatervoorziening met 17 liter per
minuut. Dat is Gaskeurlabel Comfort Warmwater CW5!
De ATAG E is bovendien een betrouwbare CV-ketel die
door uw installateur eenvoudig en snel geïnstalleerd en
onderhouden kan worden.
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Hoogste rendement
Laagste kosten
Onderhoudsvrij RVS
Efficiënte levering van warm water
Weersafhankelijke regeling*

Of u nu kiest voor een vrijstaande villa met meerdere badkamers, megadouches en zwembad of een appartement
met één douche: ATAG heeft een CV-ketel die past bij uw
warmtebehoefte.

Comfortsysteem

Gegarandeerde kwaliteit

Vraagt uw woonsituatie om een grote warmwatervoorraad,
dan beantwoordt ATAG dat met het ComfortSysteem. De
koppeling tussen een Solo-ketel en een ATAG ComfortBoiler
garandeert een zeer hoge tapsnelheid van warmwater.
Bovendien zijn de temperatuurschommelingen tussen de
tappunten tot een absoluut minimum beperkt. Dit maakt
het ComfortSysteem uitermate geschikt voor situaties waar
een ruime hoeveelheid warmwater is gewenst voor zowel
bad als douche.

ATAG CV-ketels zijn in staat jarenlang topprestaties te
leveren. Daarom garandeert ATAG deze warmte ook voor
vele jaren. U profiteert van 5 jaar garantie op onderdelen
en maar liefst 15 jaar op de RVS warmtewisselaar**. Het
is zelfs mogelijk de onderdelengarantie te verlengen tot 10
of 15 jaar. Dat is pas zekerheid!

* in combinatie met optionele buitenvoeler.

** Via de ATAG SelectDealer.
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Gebruik maken van gratis zonne-energie

Extra besparen met een Zonneboiler

Wilt u zuinig en duurzaam met energie omgaan en besparen op energiekosten? Gebruik maken van gratis zonneenergie voor uw warmwatervoorziening? Dan biedt een
zonsysteem aantrekkelijke mogelijkheden voor u.

Alle combi-ketels uit de ATAG E-Serie kunnen uitermate
goed gecombineerd worden met een CBSolar zonneboiler en SolarCollector van ATAG. In de zonneboiler wordt
de warmte opgeslagen die geleverd wordt door de zonnecollector. Op die manier kunt u gebruik maken van
gratis zonne-energie voor warm water.
Hoeveel warm water u verbruikt bepaalt welke CBSolar
het beste past in uw situatie. Meer informatie over de
mogelijkheden van zonne-energie leest u in de brochure
ATAG SolarSystemen.

CBSolar
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E-Serie
Prestaties en afmetingen
Gratis warm water met CBSolar
Laag energieverbruik
Duurzaam RVS
Hoog warmwater comfort
Met de combinatie van een ATAG Combiketel en een ATAG
CBSolar kunt u een gasbesparing realiseren tot ca. 475m3!
Vraag naar de mogelijkheden.

Type
Belasting op bovenwaarde CV
kW
Belasting op onderwaarde CV
kW
Rendement vlgs EN677 (36/30°C deellast, onderw.)
%
Rendement vlgs EN677 (80/60°C vollast, onderw.)
%
Modulatiebereik CV (vermogen, 80/60°C)
kW
Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C)
kW
Gasverbruik G25 CV (bij 1013 mbar/15°C)
m3/h
Beschermingsgraad vlgs. EN 60529
Gewicht (leeg)
kg
Breedte / Hoogte / Diepte
mm
Gaskeur HR (Gaskeurlabel Hoog Rendement)
Gaskeur SV (Gaskeurlabel Schone Verbranding)
Naverwarming Zon
Gaskeur HRww (Gaskeurlabel Hoog Rendement warm water)
Gaskeur CW (Gaskeurlabel Comfortklasse warm water)
Aantal liters warmwater per minuut (ca. bij 38°C)
l/min
Aantal liters warmwater per minuut (ca. bij 60°C)
l/min
°C
Tapwatertemperatuur (Tin=10°C)

Combi
E223C
22
19,8
109,3
97,8
4,4 - 19,4
4,9 - 21,0
2,44

E264C
26
23,4
109,0
98
6.1 - 22,9
6,8 - 24,8
2,88

33

37

Ja
HRww
CW 3
11
6
60

Ja
HRww
CW 4
16
9
60

E325C
32
28,8
109,1
97,8
6,1 - 28,2
6,8 - 30,8
3,54
IPX4D
37
500 / 650 / 395
107
SV
Ja
HRww
CW 5
17
10
60

Solo
E325EC
32
28,8
109,1
97,8
6,1 - 28,2
6,8 - 30,8
3,54

E320S
32
28,8
109,1
97,8
6,1 - 28,2
6,8 - 30,6
3,54

40

34

Ja
HRww
CW5
17,9
11
60

Thermostaten

ATAG SelectDealers

Voor elke situatie heeft ATAG een passende oplossing voor het regelen van het klimaat en warmwatervoorziening

ATAG kent een netwerk van specialisten met alle knowhow van ATAG producten en installatietechniek. Speciaal
getraind bieden zij advies op maat, professionele service en
standaard 5 jaar garantie op onderdelen. Ook 10 of 15 jaar
onderdelengarantie (ATAG ComfortGarantie) is mogelijk.

WiZe

EaZy

De ATAG WiZe is een gebruiksvriendelijke digitale
thermostaat met verschillende (klok)programma’s. In combinatie met de regeling van de ATAG E-Serie ‘leert’ de WiZe
uw woning kennen, waardoor u optimaal stookt en niet
handmatig hoeft bij te sturen.

De ATAG EaZy thermostaat biedt een zo eenvoudig
mogelijke bediening van uw CV-installatie. Net als de WiZe
communiceert de EaZy met uw E-Serie en zoekt zelf dé
optimale manier van verwarmen.
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Wilt u ook optimale financiële zekerheid, informeer dan
naar de mogelijkheden van het ATAG Zekerheidsplan!

8A.09.06.03/12.11 Wijzigingen voorbehouden.

Made in Holland
ATAG ontwikkelt en produceert sinds 1948 gasvoerende
apparaten. Comfort, duurzaamheid, betrouwbaarheid, topkwaliteit, veiligheid en innovatie vormen de uitgangspunten
van alle ATAG producten. Als Nederlandse producent van
verwarmingsapparatuur is ATAG wereldwijd actief.
Uw ATAG adviseur:
ATAG Verwarming Nederland BV
Postbus 105 7130 AC Lichtenvoorde T: 0544 - 391777
E: info@atagverwarming.com I: www.atagverwarming.nl

Zuiniger worden ze niet gemaakt
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