Verwarming en
warm water op
commando

ATAG
en je comfort
is geregeld

ATAG ONE

Meester over je eigen comfort

ATAG BRAINQ / BRAINZ

Afmetingen 103x103x18 mm

Afmetingen 90x140x40 mm

Touch screen

Groot LCD beeldscherm

Service op afstand (bij toestemming consument)

Eenvoudige bediening, uitlezing en programmering

Wil je ’t meteen lekker warm hebben als je thuiskomt? Je verwarming programmeren op maat van jouw comfortbebehoefte(n)?

Klokprogramma's*

Modulerend

Met druktoetsbediening? Een eenvoudige druk- en draaiknopbediening? Of vanop afstand, via je smartphone of tablet, wanneer je

Vorstbeveiliging

Instelbaar per halve graad nauwkeurig

maar wilt en waar je ook bent? ATAG biedt je de keuze uit de regeltechnologie die voor jou het makkelijkst is. Met alle functies die

Actuele weersituatie

2-draadsaansluiting

je wenst of nodig hebt voor jouw warmtecomfort en dat van je huisgenoten. Kortom, met de zekerheid van een perfect geregelde

Legionellabeveiliging*

Storingsmelding

verwarmings- en warmwatervoorziening, de klok rond, het hele jaar door.

Auto Alert: melden van storingen

Druk- en draaiknopbediening

Abonnementsvrij

Zelflerend opwarmgedrag

Extend: Verlenging van ingesteld programma

Uitlezing buitentemperatuur

Instelbare weersafhankelijke regeling*

Automatische zomer-wintertijd omschakeling

Op elk moment, waar je ook bent

Auto Update: Automatische software updates

Vakantieprogramma

Je cv-verwarming afstemmen op de weersituatie? De goede werking checken terwijl je met vakantie bent? Met de ATAG One

Openhaard functie

3 verschillende weekprogramma’s mogelijk

thermostaat (niet hackbaar!) heb je je warmtecomfort volledig in eigen hand. Want je kan hem op elk ogenblik raadplegen en

Vakantieprogramma

Legionella-programma (instelbaar)

bedienen via een speciale app op je smartphone en tablet. Moet er water worden bijgevuld of treedt er onverwacht een storing

Warm water klokprogramma*

op? Dan wordt dit meteen gemeld. En als je zeker wilt zijn van de juiste tussenkomst op het juiste moment, dan kan je ook je

Controle op afstand

installateur toegang geven tot je ATAG One en wordt alles vanzelf geregeld.

* Via app

Je ATAG COMFORTREGELING
✓ Eenvoudige bediening, uitlezing en programmering
✓ Functies op maat van je comfortwensen
✓ Automatische storingsmelding
✓ Aangepaste klokprogramma’s voor verwarming en warm water
✓ Rechtstreeks contact met installateur (bij ATAG One en toestemming consument)

ATAG WIZE

ATAG MADQ / MADZ

Afmetingen 155x75x30 mm

Afmetingen 144x96x75 mm

Digitaal LCD beeldscherm

Groot LCD beeldscherm

ATAG...

Eenvoudige bediening, uitlezing en programmering

Druk- en draaiknopbediening

Modulerend

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

2-draadsaansluiting

Weergave van datum, tijd, ruimtetemperatuur,
bedrijfsstatus, storingsmelding,
schakeltijden, berekende en ingestelde
temperatuur op verlicht LCD display

} levert al 8 jaar de beste cv-ketel (Nederlandse Consumentenbond)
} zorgt voor verwarmingscomfort in meer dan 500 000 woon- en werkomgevingen
} stelt meer dan 230 SelectDealers tot je beschikking voor de perfecte installatie en onderhoud
} biedt tot 15 jaar garantie op zijn warmtewisselaar, het hart van je verwarmingscomfort

Instelbaar per halve graad nauwkeurig

Storingsmelding
Druktoetsbediening
Zelflerend opwarmgedrag
Uitlezing buitentemperatuur

Programmeermogelijkheden van 3 klokprogramma’s
voor verwarming en warm water. 7-dagen-programma
met kopieerfunctie, vakantieprogramma
Bij aangesloten afstandsbediening MadQBrain RS
zelflerende stooklijnaanpassing en schakel
optimalisering door de ingebouwde ruimtesensor
In te bouwen in bepaalde ketels of op
de wand in wandmontagekasten
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V.U. : Alec Jervis, ATAG Verwarming België bvba, Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen

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

