ENERGIE MET
RESPECT VOOR DE TOEKOMST

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en

Zonnepanelen, zonnecollectoren & zonneboiler

Duurzaamheid en de rol van ATAG

voorkomt dat energie ‘opraakt’.

In België schijnt de zon vaak genoeg om gebruik te kunnen maken

Al sinds 1996 heeft ATAG in haar kernwaarden duurzaamheid

De bronnen van duurzame energie, zoals de wind en de zon,

van zonneboilers en zonnecollectoren. Met zonnepanelen kun je

hoog in het vaandel staan en sinds dat moment speelt ATAG een

kunnen

duurzaam

stroom opwekken met zonlicht en het sanitair water verwarmen.

vooraanstaande rol op het gebied van duurzame verwarming.

genoemd. Duurzame energie is goed voor het milieu omdat er

Stroom opwekken met zonlicht gebeurt meestal met blauwe pa-

ATAG wil met het aanbieden van thermische zonne-energiesyste-

minder CO2 vrijkomt. Dat geeft een aanzienlijke besparing voor het

nelen op het dak.

men een bijdrage leveren aan het milieu.

Een zonneboiler met donkere zonnecollectoren op het dak

Eigen research en ontwikkeling hebben geresulteerd in drie

verwarmt het sanitair water. De zonneboiler-combi verwarmt naast

hoogwaardige warmte-oplossingen: de zonneboilers CBHotTop

Wat kunt u nu als consument voor het milieu doen?

het sanitair water ook uw woning. Een gemiddeld huishouden van

en CBSolar zorgen samen met de ZonneGasCombi Q voor een

Het is niet mogelijk om alle vormen van duurzame energie in

vier personen met een hoogrendement combiketel als naverwarmer

bewuste keuze voor duurzame voordelen. En dan is er nog het

huis te gebruiken. Zonnepanelen, een zonneboiler en groene

bespaart de helft van het gasverbruik voor warm water.

niet

opraken.

Daarom

wordt

dit

milieu. De bekendste duurzame energiebronnen zijn wind-, waterkracht en zonlicht.

elektriciteit zijn wel mogelijkheden van duurzame energie die u

ATAG Low Energy Concept: A.L.E.C. is het ultieme voorbeeld van
hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan.

gemakkelijk in huis kunt toepassen.

Principeschema ZonneGasCombi Q

Principeschema EcoNormII en CBSolarII

Principeschema CBHotTop
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Principeschema A.L.E.C.

HET HELE HUIS GENIET VAN DE ZON
ZONNEGASCOMBI Q
Als enige in de markt biedt ATAG een zonne-energiesysteem

Zonne-energie voor CV en WW!

waarbij de zonneboiler is opgenomen in de cv-ketel. Dit hybride systeem gebruikt zonne-energie voor warm water én voor
de verwarmingsinstallatie. Naast alle voordelen die u heeft van

•

‘Gratis’ warm water en verwarming!

•

Energiebesparend

•

Groot warmwatercomfort

re op het Europese energielabel.

•

Uniek hybride-systeem

Multifunctioneel

•

Laag energieverbruik

•

Uitermate geschikt voor vloerverwarming

zonne-energie bent u met de ZonneGasCombi Q ook nog eens
verzekerd van de zuinigste ketel van dit moment.
Maximaal comfort en meerwaarde voor uw woning
Het blijft niet bij energiebesparing alleen, het betekent ook een
directe verhoging van de waarde van uw huis én een betere sco-

De ZonneGasCombi Q is ook de ultieme oplossing voor lage
temperatuurverwarming zoals vloer-, plafond- en wandverwarming.
ZonneGasCombi Q: de hybride cv-ketel die de zon gebruikt
voor warm water én verwarming!
ZonneGasCombi Q
Type

Q25SC200N

Q38SC200N

Q25SC380N

Q38SC380N

109,7

109,1

109,7

109,1

kW

22,5

34,2

22,5

34,2
34,2

Rendement
Belasting verwarming
Belasting sanitair
Warmwaterhoeveelheid (bij 'T 25°C)
Afmeting B x H x D
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kW

22,5

34,2

22,5

l/min
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25

30

37

cm

51 X 188 X 89,5

51 X 188 X 89,5

66 X 186 X 104

66 X 186 X 104

ZONLICHT GEEFT ENERGIE
CBSolar en CBHotTop

Zonne-energie voor WW

In een zonneboiler wordt de warmte opgeslagen die geleverd wordt

Ruime keuze

door de zonnecollector. Dit maakt het mogelijk om op een later

Hoe groot uw warmwaterverbruik ook is, er is altijd wel een

tijdstip – als er weinig lichtopbrengst is – toch gebruik te maken van

zonneboiler beschikbaar die het beste bij uw situatie past. Zo zijn

‘gratis’ warm water.

de boilers leverbaar in een formaat van 120, 200, 300 en 400 liter.
Met de combinatie van een ATAG combiketel en een ATAG CBSolar

Hoe het werkt

bespaart u elk jaar meer!

ATAG heeft twee typen zonneboilers in het assortiment: de CBSolar
is een zonneboiler die gecombineerd wordt met een combi-

De voordelen van een ATAG zonne-energiesysteem

ketel, terwijl de CBHotTop geschikt is om te koppelen aan een

• Gratis warm water

solo-ketel. Beide zonneboilers staan in verbinding met de ATAG

• Hoogste rendement

zonnecollector, de SolarCollector. Deze leidt de opgewarmde

• Laagste kosten

vloeistof in de collector naar de boiler en draagt zijn warmte via

• Onderhoudsarm Inox

een warmtewisselaar over op het water in de zonneboiler. Dit gaat
net zo lang door totdat het water op temperatuur is en daarna stopt
het systeem.
U heeft altijd warm water, zelfs als zon onvoldoende warmte geeft,
dankzij de gekoppelde cv-ketel die het water verder naverwarmt.

Principeschema
EcoNormII en CBSolarII

Principeschema CBHotTop

Besparing in m3 bij een warmwater behoefte van:
Type

EcoNorm 120/2,5

(FR1RUP

CBSolar 120/2,5

CBSolar 200/5

CBSolar 300/7,5

CBSolar 400/10

CBHotTop
200/2,5

CBHotTop
300/5,0

CBHotTop
400/7,5
7,12

110 liter per dag

m33

261

335

261

335

375

395

4,96

6,37

140 liter per dag

m33

295

403

295

403

458

485

5,60

7,66

8,69

170 liter per dag

m3

314

463

314

463

529

561

5,96

8,80

10,04

200 liter per dag

m33

327

513

327

513

599

642

6,21

9,74

11,37

l/min

*

*

*

*

*

*

9,7

16,5

16,5

cm

ø63 x 91 (d)

ø63 x 132 (d)

ø56 x 98 (d)

ø61 x 125 (d)

ø61 x 178 (d)

ø74 x 155 (d)

ø56 x 160 (h)

ø61 x 178 (h)

ø74 x 155 (h)

Warmwater (1e 10min)
Afmeting ø x d/h

* Warmwaterhoeveelheid afhankelijk van combiketel
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VLEKKELOZE DUURZAAMHEID
A.L.E.C.
Het ATAG Low Energy Concept (A.L.E.C.) is een samenvoeging

Zonne-energie voor CV en WW!

van een zonneboilercombi met een LT-afgiftesysteem. Op deze
manier is A.L.E.C. in staat om –met een zeer laag energieverbruik
– woningen te voorzien van warmte en warm water.

• Zeer laag energieverbruik

Meer comfort met minder

• ‘Gratis’ warm water en verwarming!

A.L.E.C. benut zonnewarmte voor warm water en verwarming;

• Uniek hybride-systeem

de cv-ketel en het afgiftesysteem worden ontkoppeld door een
energie-opslagvat waardoor het systeem zeer kleine vermogens

• Energiebesparend

afgeeft aan het afgiftesysteem, zonder concessies te hoeven doen
aan het warmwatercomfort in uw woning.

• Groot warmwatercomfort

Voor wie geschikt

• Uniek in België

A.L.E.C is de ultieme oplossing op het gebied van duurzaamheid;

• Uitermate geschikt voor vloerverwarming

voor zowel de huidige als de toekomstige wensen, EPB-eisen in

• Duurzaam Inox

bestaande woningen, nieuwbouw en zelfs passiefhuistoepassingen.
• Verhoging tot 2 energie-labelstappen mogelijk
• E -60 of lager
• 10% extra besparing op verwarming t.o.v. traditionele cv ketel

ALEC

• 60% extra besparing op tapwater t.o.v. standaard combiketel

Type

• Vermogensbereik verwarming vanaf 500W-15Kw

Rendement

A244CL V A.L.E.C.
109,9

Belasting verwarming

kW

Belasting sanitair
Warmwaterhoeveelheid (bij 'T 25°C)
Afmeting B x H x D

21,6

kW

29

l/min

16,5

cm

50 x 65 x 39,5
Principeschema A.L.E.C.
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GENIET EN PROFITEER VAN DE ZON
SOLARCOLLECTOR
In een zonne-energiesysteem is het uiteindelijke rendement voor

Vang de zon

een groot deel afhankelijk van de kwaliteit en de plaatsing van de
collectoren op het dak ten opzichte van de zon. Een ATAG zonneenergiesysteem bestaat uit 2 onderdelen:
• Een zonnecollector, de ATAG Solarcollector
• Een zonneboiler, de ATAG CBHotTop of CBSolar

•

Collector met hoogste opbrengst

•

Alleen daglicht is al voldoende

•

Onderhoudsarm

•

Kwaliteits gehard glas

ATAG en de voordelen van zon op een rij
ATAG biedt voor alle zonne-energiesystemen optimale zekerheid
en de hoogste warmteopbrengst. Het is mogelijk om per jaar bijna
80% warmte op te wekken uit de warmte van de zon.
De ultradunne ATAG zonnecollector van 2,5m2 is
• gemakkelijk koppelbaar
• gemaakt van gehard glas
• bestand tegen extreme weersomstandigheden
• onderhoudsarm

Strak op elk dak

Advies op maat

Op elk type dak past een ATAG collector. Integratie van de

Uw eigen installateur kan u adviseren over het meest geschikte

zonnecollector indak is mogelijk, maar ook opdak en platdak

ATAG zonne-energiesysteem voor uw woonsituatie en de beste

uitvoeringen behoren tot de mogelijkheden.

positie van de zonnecollectoren op uw woning.

Dankzij het

‘druk’systeem zijn de plaatsingsmogelijkheden onbeperkt!
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