Warmwater
comfort in de
hoogste graad

ATAG i-Serie

Warm water op bestelling, zonder warmtedips
Liefhebber van een hoog verwarmingscomfort? En van de hoogst mogelijke energiezuinigheid? Met de ATAG i-Serie zit je goed en
ben je ook nog eens zeker van de hoogste stabiliteit.

De ATAG i-Serie

Je bad is snel gevuld en je geniet langer van je warme douche, zonder wachttijden, zonder warmtedips. Het water stroomt meteen
op de juiste temperatuur. Kortom: de meest bedrijfszekere cv-ketel op de markt en dat alles dankzij de stuwende kracht van de

Kies de ketel,
solo of combi,
die bij jouw comfort
behoeften past

unieke ATAG inox warmtewisselaar, het warme hart van je ATAG i-ketel.

Past in een keukenkast
De ATAG i-ketel verenigt als enige zoveel voordelen en garanties in een dergelijk compact geheel. Met z’n 44x70x27,50 cm neemt
hij veel minder plaats in dan een standaardketel en kan je hem bij wijze van spreken kwijt in je keukenkast.
Wil je een nog hoger warmwaterrendement, bij voorkeur in combinatie met een nog lager gasverbruik? Dan is de ATAG i EC-ketel
met zijn gepatenteerde Economizer de combi-kampioen die je zoekt. Terecht gelauwerd met de titel van beste cv-ketel 2016
volgens de Nederlandse Consumentenbond.

ATAG i EC bij lancering al verkozen tot ‘beste cv-ketel’
Met de ATAG i kwam in 2016 voor de achtste keer op rij een ATAG ketel als "Beste uit de
Test" volgens de Nederlandse Consumentenbond. En dat terwijl de i-Serie in dat jaar nog
maar net was gelanceerd. De EC versies zijn uitgerust met een extra warmtewisselaar
(de gepatenteerde Economizer), een nog verbeterde, energiezuinige technologie die borg
staat voor snel en veel warm water in een constante flow.
Met ATAG geniet je nu nog sneller van een welverdiend warm bad!

De ATAG i, alle puntjes op de i

i-SERIE
TYPE

i20C

i22EC

i30C

i32EC

i24S

✓ Een groot warmwatercomfort

Rendement EN15502 (NIEUWE NORM)

%

99

99

99

99

99

✓ Getest als beste cv-ketel in 2016 (Nederlandse Consumentenbond)

Belasting verwarming

kW

18

19,8

27

28,8

22

✓ Supercompact, past in elke ruimte

Belasting sanitair

✓ Blijvend hoog rendement

Vermogensbereik

✓ Minimaal onderhoud
✓ Standaard 15 jaar garantie op de inox warmtewisselaar

Beschermingsgraad

✓ Tot 15 jaar garantie op alle overige onderdelen (ATAG ComfortGarantie, vraag naar de voorwaarden)

Afmeting B x H x D

kW

28,7

28,3

34,5

37,9

bij 80/60°C (G20)

kW

4,4 - 17,7

4,4 - 19,4

6,1 - 26,5

6,1 - 28,3

4,4 - 21,6

bij 50/30°C (G20)

kW

4,9 - 19,5

4,9 - 21,4

6,7 - 29,2

6,7 - 31,2

4,9 - 24

IPX4D**

IPX4D**

IPX4D**

IPX4D**

IPX4D**

cm

44 x 70 x 27,6

44 x 76,4 x 27,6

44 x 70 x 27,6

44 x 76,4 x 27,6

44 x 70 x 27,6

Gewicht (leeg)

kg

32

34

35

37

31

Warmwatervoorziening

liter

ja, doorstroom

ja, doorstroom

ja, doorstroom

ja, doorstroom

optioneel

Warmwaterhoeveelheid (bij 35°C)

l/min

15

16

20

24

ATAG...

Klaar voor zonne-energie

Δ***

Δ***

Δ***

Δ***

Δ

Modulerende ketelpomp

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

} is al 65 jaar een toonaangevende constructeur op de internationale cv-markt

Thermostaat aansluitmogelijkheden *

} levert al 8 jaar de beste cv-ketel (Nederlandse Consumentenbond)

Tapprofiel

} zorgt voor verwarmingscomfort in meer dan 500 000 woon- en werkomgevingen

Energielabel ruimteverwarming

} stelt meer dan 230 SelectDealers tot je beschikking voor de perfecte installatie en onderhoud

Energielabel warm tapwater

} biedt tot 15 jaar garantie op zijn warmtewisselaar, het hart van je verwarmingscomfort
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Economizer

Δ

Δ

3) 4) 5) 6) 7) 9)

3) 4) 5) 6) 7) 9)

3) 4) 5) 6) 7) 9)

3) 4) 5) 6) 7) 9)

XL

XXL

XXL

XXL

3) 4) 5) 6) 7) 9)

* 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

ATAG Verwarming België bvba • Leo Baekelandstraat 3 • 2950 Kapellen • info@atagverwarming.be • www.atagverwarming.be • www.atag-one.com

V.U. : Alec Jervis, ATAG Verwarming België bvba, Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen

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

