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De A-Serie combineert zuinig met optimaal comfort

De A-Serie CV-ketels van ATAG staan garant voor optimaal 
comfort in uw huis. Met altijd snel en genoeg warm water 
voor badkamer en keuken wanneer u dat wilt. Tegen de 
laagste kosten bent u met een ATAG A CV-ketel 24 uur 
per dag verzekerd van de beste kwaliteit en de hoogste 
rendementen.

De hoogste rendementen

Door de combinatie van duurzame, degelijke materialen 
en innovatieve ATAG techniek heeft de ATAG A het aller-
hoogste rendement in zijn klasse! Die bijzondere prestatie 
blijft op hetzelfde hoge niveau tijdens de hele levensduur 
van de CV-ketel. 

De door ATAG zelf ontwikkelde RVS warmtewisselaar 
maakt met een snellere warmteoverdracht deze uitzonder-
lijk hoge rendementen haalbaar. Voor u betekent dat minder 
energieverbruik en dus een rechtstreekse kostenbesparing. 

Met de A-Serie van ATAG haalt u optimaal comfort én de 
zuinigste CV-ketel van dit moment in huis. De A244EC 
heeft dan ook in november 2011 het predicaat “Beste uit 
de test” gekregen van de Consumentenbond en behaalde 
daarbij veruit de hoogste score!

Vriendelijk voor uw portemonnee én  
voor het milieu

Met een ATAG A CV-ketel bespaart u al snel € 300,- 
per jaar* op energiekosten. Over de hele economische 
levensduur scheelt u dat maar liefst € 4500,-! Buiten het 
financieel aantrekkelijke voordeel is uw keuze voor een 
ATAG A CV-ketel ook nog eens de meest milieuvriende-
lijke. Want minder energie betekent dat er ook minder 
CO2 vrijkomt.

* t.o.v. een VR-ketel. 

1 Gas-luchtmengsel

2 Verbranding gas-luchtmengsel

3 Warm CV-water

4 Verbrandingsgassen

5 Gasluchtregeling

6 Ondersteboven geplaatste keramische brander

7 Gladde buizen

8 Condensafvoer
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Prestaties en afmetingen
Combi

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 6,1-21,2 6,1-21,2
Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C) kW 4,9 - 19,2 6,8 - 23,3 6,8 - 23,3
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, HRww, SV ja ja ja
Max. tapwatertemperatuur ° C 60 60 60
Opwekkingsrendement EPN (Hs) 0,975 0,975 0,975
Jaartaprendement EPN (Hs) 0,75 0,775 0,85

 Beste uit de test Consumentenbond  
November 2011 (A244EC) 

 Laag energieverbruik, de hoogste 
rendementen 

 Innovatieve techniek met 
duurzaam RVS 

 Betrouwbaar en praktisch 
onderhoudsvrij

A-Serie

Combinatiemogelijkheden met ATAG SolarSystemen.  
Een A-Serie CV-ketel in combinatie met ATAG CBSolar 
(met zonnepanelen) kan in een besparing van 50% op de 
energie voor warm water resulteren.

1 Gas-luchtmengsel

2 Verbranding gas-luchtmengsel

3 Warm CV-water

4 Verbrandingsgassen

5 Gasluchtregeling

6 Ondersteboven geplaatste keramische brander

7 Gladde buizen

8 Condensafvoer

Extra zuinig: lage aanschafprijs en  
onderhoudsvriendelijk

Er is meer dan de besparing op energiekosten wat 
de ATAG A CV-ketels financieel erg interessant maakt. 
Ook de lage aanschafprijs, het minimale onderhoud en de 
betrouwbaarheid zorgen daarvoor. Dat is nog eens zuinig!

Een ATAG A, een juiste keuze

Een CV-ketel die is gemaakt van uitsluitend degelijke en 
betrouwbare A-componenten van topkwaliteit. Een profes-
sionele installateur kan deze compacte CV-ketel eenvoudig 
en snel op de gewenste plek installeren. De plaatsingsmo-

gelijkheden zijn groot, de ATAG A werkt geruisloos aan een 
heerlijk warm en comfortabel huis. De temperatuur voor 
CV en warm water zijn aan de voorzijde van de CV-ketel 
eenvoudig in te stellen en alle informatie is goed leesbaar 
op een verlicht LCD scherm. 

Afhankelijk van het gewenste vermogen en comfort kunt 
u kiezen voor de CW3 of de CW4 uitvoering. ATAG biedt 
standaard 2 jaar garantie op alle onderdelen en 5 jaar op 
de RVS warmtewisselaar.  
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Best getest door de Consumentenbond
Alle ATAG CV-ketels uit de A-Serie zijn ontwikkeld om met zo min mogelijk energieverbruik optimaal comfort te leveren. De ATAG A244EC is op de  
1e plaats geëindigd in de CV-keteltest van de Consumentenbond. Daarin zijn 15 CV-ketels van verschillende merken in deze klasse vergeleken.

Consumentenbond Testresultaten ATAG A244EC 

Best Getest op stand-by vermogen:

• Verbruik standby: slechts 5 watt (€ 3,65 aan energie per 
jaar). Dat komt neer op 70 euro minder aan sluipverbruik 
(gas) per jaar.

 
Met deze scores is de ATAG A244EC volgens de Consumen-
tenbond de beste en zuinigste CV-ketel van dit moment.

 
Bron: Consumentenbond test november 2011

Best Getest op energiezuinigheid verwarming:

• rendement hoog vermogen: 98%

• rendement laag vermogen: 108,8%

 
Best Getest op energiezuinigheid warm water:

• rendement warm water: 94,8%

 
 

ATAG Verwarming Nederland BV 

Postbus 105  7130 AC Lichtenvoorde T: 0544 - 391777 

E: info@atagverwarming.com I: www.atagverwarming.nl

Uw ATAG adviseur:

Zuiniger worden ze niet gemaakt

ATAG ontwikkelt en produceert sinds 1948 gas-
voerende apparaten. Comfort, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid, topkwaliteit, veiligheid en  
innovatie vormen de uitgangspunten van alle 
ATAG producten. Als Nederlandse producent van 
verwarmingsapparatuur is ATAG wereldwijd actief. 8A
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Made in Holland


