
ThermoElegance Advance
Comfortabel, betrouwbaar en energiezuinig



ThermoElegance Advance

Voordelen
• Geen omkijken naar uw HR-ketel
• Optimaal comfort
• Schakel tussen nu en morgen

In korte tijd uw hele huis behaaglijk warm. Tegelijkertijd genietend van een sterke straal warm kraanwater en een heerlijke, overvloedige 
douche. Dit alles met een laag energieverbruik en rekening houdend met het milieu. Het is mogelijk met de ThermoElegance Advance! Deze 
super betrouwbare en scherp geprijsde HR-ketel van AWB biedt u optimaal comfort. De ThermoElegance Advance is het energiezuinige 
HR-toestel dat verkrijgbaar is in zowel solo- als combitoestel en in CW-klasse 3, 4, 5 én 6. Maar het meest bijzondere is de perfecte 
combinatie met duurzame en energiebesparende systemen waardoor u 25% op uw energiekosten kunt besparen!

ThermoElegance Advance

Comfortabel, betrouwbaar en energiezuinig!

Technische specificaties

Geen omkijken naar uw HR-ketel
De ThermoElegance Advance doet juist datgene wat u van een hoogwaardig HR-toestel 
verwacht: efficiënt en energiezuinig verwarmen! Zonder dat u hier omkijken naar hebt. Zo 
wordt het vermogen constant aangepast aan de warmtevraag waardoor het in uw woning 
altijd aangenaam aanvoelt. Ook heeft de ThermoElegance Advance een vereenvoudigde 
opbouw met minder componenten en is uitgerust met materialen die een lange levensduur 
hebben.

Optimaal comfort
Direct veel warm water uit de kraan? Dit biedt de ThermoElegance Advance u! Hoeveel 
dat is en hoe snel dat gaat, hangt van u af. Elk van de vier CW-klassen levert namelijk 
een  specifieke hoeveelheid warm water. Welk HR-toestel u ook kiest, u profiteert  altijd 
van optimaal comfort. Met het CW6-toestel haalt u echter nog eens extra badcomfort 
in huis. Deze speciale uitvoering geeft u naast direct warm kraanwater en een heerlijke 
douche ook razendsnel overvloedig warm water voor in bad. U krijgt een extra grote hoe-
veelheid van 23 liter per minuut zodat een ligbad van 200 liter binnen tien minuten is 
 gevuld met lekker warm water van 40° C. In een oogwenk kunt u genieten van een heerlijk, 
 ontspannen badritueel!

ThermoElegance 3, 4, 5 & 6 Advance

ThermoElegance 4S Advance

Eigenschap Eenheid 3 4 4 Solo 5 6

Jaargebruiksrendement bij 50°C / 30°C % 106,2 106,8 106,8 107,1 106,3

Nominaal vermogen bij 80°C / 60°C (P) kW 4,9 / 18,1 5,9 / 24,5 5,9 / 24,5 8,5 / 30,0 8,5 / 30,0

Maximale temperatuur warm water °C 62 62 - 62 65

Warmwaterhoeveelheid bij 40°C (10°C koud water) l/min 12,2 14,6 - 17 23

Warmwaterhoeveelheid bij 60°C (10°C koud water) l/min 7,3 8,7 - 9,9 10,2

Jaartaprendement % 85,9 89,2 - 86,4 80,5

Voedingsspanning V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Afmetingen: breedte x hoogte x diepte mm 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 470 x 892 x 570

Netto gewicht kg 30,4 31 31 31,6 67

Wijzigingen onder voorbehoud.



Schakel tussen nu en morgen
De hoogwaardige ThermoElegance Advance is gebouwd met 
het oog op de toekomst – het zogeheten Hybride Wonen van 
AWB waarbij een perfecte balans is gevonden tussen gas en 
elektra. Zo is de moderne, geluidsarme HR-ketel uitstekend te 
combineren met duurzame en energiebesparende technieken 
als de GeniaHybrid en het AWB-zonneboilersysteem. Beide 
systemen maken knap gebruik van respectievelijk de buitenlucht 
en de zonkracht. Hierdoor komt de ketel alleen in bedrijf als 
de afgegeven temperatuur niet toereikend is. De GeniaHybrid 
bestaat uit een lucht-/waterwarmtepomp die gekoppeld is aan 
de ThermoElegance Advance. Dit systeem zorgt voor verwarming, 
warm water én koeling! De unieke Dynamische Systeem 
Intelligentie (DSI) stuurt het energiebesparende systeem 
aan en controleert continu of de HR-ketel (gas) of de lucht-/
waterwarmtepomp (elektra) ingeschakeld moet worden voor 
verwarming.  Hierdoor bespaart u 25% aan energiekosten.

Garantie
De ThermoElegance Advance heeft een RVS-warmtewisselaar 
en AWB geeft hier tien jaar garantie op. Tevens geeft AWB een 
garantie van één jaar op arbeidsloon en voorrijkosten en twee 
jaar op onderdelen.

ThermoElegance Advance 18 kW
De 18 kW uitvoering (model CW 3) geeft 
een standaard hoeveelheid warm water, 
heeft een maximaal CV-vermogen van 18 
kW en levert 7,3 liter warm water van 60° C 
per minuut.

ThermoElegance Advance 24 kW
De 24 kW uitvoering (model CW 4) geeft 
een ruime hoeveelheid warm water, heeft 
een maximaal CV-vermogen van 24,5 kW 
en levert 8,7 liter warm water van 60° C 
per minuut.

ThermoElegance Advance 30 kW
De 30 kW uitvoering (model CW 5 en 6) 
geeft een (zeer) royale hoeveelheid warm 
water, heeft een maximaal CV-vermogen 
van 30 kW en levert respectievelijk 9,9 
liter en 10,2 liter warm water van 60° C per 
minuut.

U kunt kiezen voor de ThermoElegance Advance in maar liefst vier 
CW-klassen! Hoe hoger het getal, hoe groter de hoeveelheid en 
snelheid van het warme water. Er is dus altijd een HR-ketel die het 
beste bij u past!

CW3

7,3 l
per minuut

CW4

8,7 l
per minuut

CW5

9,9 l
per minuut

CW6

10,2 l
per minuut

Eigenschap Eenheid 3 4 4 Solo 5 6

Jaargebruiksrendement bij 50°C / 30°C % 106,2 106,8 106,8 107,1 106,3

Nominaal vermogen bij 80°C / 60°C (P) kW 4,9 / 18,1 5,9 / 24,5 5,9 / 24,5 8,5 / 30,0 8,5 / 30,0

Maximale temperatuur warm water °C 62 62 - 62 65

Warmwaterhoeveelheid bij 40°C (10°C koud water) l/min 12,2 14,6 - 17 23

Warmwaterhoeveelheid bij 60°C (10°C koud water) l/min 7,3 8,7 - 9,9 10,2

Jaartaprendement % 85,9 89,2 - 86,4 80,5

Voedingsspanning V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Afmetingen: breedte x hoogte x diepte mm 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 418 x 740 x 344 470 x 892 x 570

Netto gewicht kg 30,4 31 31 31,6 67

Wijzigingen onder voorbehoud.
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