De comfort zone
van Josine

Q-Serie

ATAG Q & KEUZE
De ATAG Q-Serie bestaat uit 4 soloketels en 4
combiketels. Twee combiketels beschikken over de
volledig nieuw ontwikkelde Economizer.

Josine is dol op planten. Haar hele huis
staat er mee vol. Daarom wil zij de
temperatuur in huis graag optimaal
kunnen controleren.

Daarnaast het aanspreekpunt voor extra voordelen,
zoals aanvullende garantievoorwaarden, een vakkundige installatie en uitgekiende service en onderhoud.

De Q-Serie is verkrijgbaar bij de ATAG SelectDealer,
dé specialist die als geen ander de ATAG cv-ketels kent.
Q-Serie

Solo

ErP specificaties volgens Europese Richtlijn 2010/30/EU

Q25S*

Seizoensgebonden rendementsklasse CV*

“Ik houd van de natuur, haal deze graag naar binnen.
Dat is de reden dat ik veel planten in huis heb.
Het lijkt wel een jungle in mijn woonkamer.
Natuurlijk hoeft het niet altijd tropisch warm te zijn,
maar ik verlang wel naar een constante temperatuur.
Zonder veel omkijken regel ik de temperatuur in huis
met de ATAG One thermostaat. Heel gemakkelijk
op afstand met een app. Maar ook gewoon op de
thermostaat zelf”.
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Gaskeur comfortklasse warm water
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* In combinatie met ATAG One, de slimme WiFi-thermostaat, energielabel A +
** Te combineren met een aparte boiler

50 / 68 / 38,5

66 / 68 / 38,5

66 / 68 / 38,5

100 / 88 / 38,5

op CV.
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ATAG Q & COMFORTGARANTIE

DE ZEKERHEID VAN VERLENGDE GARANTIE
Liever 10 of 15 jaar lang garantie op onderdelen?
Profiteren van maximaal comfort zonder
geconfronteerd te worden met onverwachte
uitgaven? Dat is mogelijk met de ATAG
ComfortGarantie. Een vorm van verlengde
onderdelengarantie, af te sluiten op de ATAG cv-ketel.
Vraag naar de mogelijkheden bij de
ATAG SelectDealer.

Uw ATAG installateur:

“Comfort?
Direct beschikken over warm
water. Zonder wachten.
Dat vind ik comfort”

8A090802/11.17 Wijzigingen voorbehouden.

Bij een topproduct hoort ook een topgarantie. Het
is dan ook niet voor niets dat je via de ATAG SelectDealer standaard profiteert van 15 jaar garantie op
de RVS warmtewisselaar, het hart van de cv-ketel en
5 jaar garantie op onderdelen.

www.atagverwarming.nl
www.atag-one.nl
www.atagzon.nl

DIRECT VEEL WARM WATER OP MEERDERE AFGIFTEPUNTEN TEGELIJK, DAT IS ATAG Q

COMFORTABEL & ENERGIEZUINIG

KIEZEN VOOR
COMFORTABELE
WARMTE EN SNEL
WARM WATER

DE Q GEEFT ‘SHOWERPOWER’,
EEN HOTELGEVOEL IN JE EIGEN WONING
De warmte en hoeveelheid warm water worden voor een belangrijk deel gerealiseerd door
de specifieke ATAG-techniek van de warmtewisselaar, in eigen beheer ontwikkeld en
alleen voor ATAG beschikbaar.

Geïntegreerde boiler
Altijd water op voorraad
Long life
Veelvuldig gebruik van RVS en
messing

Comfort voor de liefhebber van luxe. Dankzij het geïntegreerde voorraadvat direct warm

Tapprofiel warm water
XL met 23,2 l/min

water beschikbaar op meerdere afgiftepunten tegelijk. Zonder wachten.
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ATAG Q & COMFORT
Water uit voorraad beschikbaar. De Q beschikt over een voorraadvat met warm water. Dit betekent dat warm water
altijd en direct beschikbaar is. Snel vullen van een groot ligbad, genieten onder de stortdouche zonder dat het veel extra
energie kost.

Verbonden
Geschikt voor ATAG One,
de slimme WiFi-thermostaat

Het rendement geeft weer hoe energiezuinig een
cv-ketel is. De warmtewisselaar is het belangrijkste
onderdeel van de cv-ketel. Deze draagt de warmte
over naar het water. Bij ATAG gemaakt van RVS. De
belangrijkste eigenschap van RVS –roestvaststaal- is
energie zuinigheid met als resultaat een snelle
verwarming en snelle beschikbaarheid van warm water.
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ATAG Q & BETROUWBAAR
Duurzaamheid en RVS gaan hand in hand. RVS roest niet
en zal dus niet slijten. Dit betekent dat de cv-ketel na 15
jaar nog net zo zuinig is als op de dag van aanschaf. Meer
warmte met minder gas!

SAMEN MET ATAG ONE ENERGIEZUINIG EN SNEL JE HUIS VERWARMEN
ATAG Q gaat goed samen met ATAG One; een slimme thermostaat die meedenkt en vooruitkijkt.
Dankzij de zgn. inschakeloptimalisatie denkt ATAG One met je mee wanneer het warm moet zijn
in de woning. Geheel volgens jouw wensen. Samen met ATAG Q een comfortabele energiezuinige
combinatie die “past als een jas”.

1 | COMFORT
De boiler als voorraadvat met een inhoud van 14 tot 25 liter
zorgt ervoor dat er direct warm water beschikbaar is.

2 | ZUINIG
De volledig roestvaststalen warmtewisselaar zorgt voor
een lage energierekening, snel en veel warm water en
minder onderhoud tijdens de hele levensduur.

“Ik ben er trots op om het meest belangrijke onderdeel
van een cv-ketel – de warmtewisselaar - mee te hebben
ontwikkeld. De ATAG wisselaar is het warme hart van de
Q-Serie en is gemaakt van de hoogste kwaliteit RVS. Met
als belangrijkste resultaat het beste rendement tijdens de
hele levensduur van de cv-ketel.
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ATAG Q & RENDEMENT

JOS LUTTIKHOLT,
SR. ENGINEER RESEARCH & DEVELOPMENT

3 | INTELLIGENT
De A-label pomp past op intelligente wijze de hoeveelheid water aan aan de warmtebehoefte.
Voor een stillere en zuinige installatie. Vermindert
ook de ruis in de leidingen.

4 | TOEKOMST
De Q-serie is voorbereid op de toekomstige veranderingen in de gassamenstelling. Het ATAG
Multigasblok kan nu al diverse soorten (groen) gas
verwerken.

GIDEON BLIJ
MANAGER RESEARCH & DEVELOPMENT
“ De huidige serie ATAG cv- ketels zijn de meest efficiënte in
Europa. De Q is ons paradepaard. Met alle kenmerkende
ATAG technieken aan boord is de Q een cv-ketel waar we
bij ATAG warm van worden.”

“ Wie van
comfort
houdt, kiest
voor ATAG
techniek”

