
ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de energiekost voor een gezin aanzienlijk gestegen. 
Daarom ontwikkelde ATAG de zuinigste CV-ketels die dankzij innovatieve 
technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke 
meter gas. Zo krijgt u altijd meer warmte voor uw geld. 

De ATAG i-serie haalt het 
hoogste rendement van alle ketels

De unieke warmtewisselaar. ATAG is de enige 
met deze INOX warmtewisselaar. Inox roest nooit, 
waardoor uw ketel altijd zijn maximale rendement 
blijft halen. Zelfs na 20 jaar. 

De Economizer - een ATAG uitvinding! Wanneer 
de warmtewisselaar zijn warmte aan het water 
heeft afgegeven, verdwijnt bij andere ketels de 
restwarmte door de schoorsteen naar buiten. 
De ATAG ‘Economizer’ haalt vóór de schoorsteen 
de laatste warmte nog uit de verbrandingsgassen.* 

Elke warmtewisselaar bestaat uit 89 individuele 
gladde inox buizen. Zo is het contact van het 
doorstromende water met de geproduceerde 
warmte maximaal en haalt u véél meer uit 1m3 gas. 

Bij de i-serie kan via de smartphone de cv-ketel 
bediend worden. Zo voorkom je energieverspilling.

* beschikbaar op de EC-versies van de i zone-Serie. 

Verwarming per zone.

HAALT MET INTELLIGENTE 
OPLOSSINGEN DE MEESTE 
WARMTE UIT UW FACTUUR  

ATAG 
I-SERIE



De i-serie is geschikt voor: 

Appartementen

Wie het hoogste rendement en 
de zuinigste CV-ketel wil

Eengezinswoningen

Woningen waar verschillende ruimtes apart 
kunnen verwarmd worden

Bij de installatie van een CV-ketel komt heel wat kijken. 
Daarom werken wij met door ons geselecteerde én 
opgeleide installateurs: de ‘ATAG Select Dealers’. 
Zij adviseren u welke de beste ketel is voor uw situatie 
en zorgen er bij installatie en onderhoud voor dat het 
rendement maximaal blijft. Enkel zo kunnen we ervoor 
zorgen dat uw energiefactuur zo laag mogelijk blijft. 

Wie de verwarming via smartphone 
of domotica wil bedienen

Onze Select Dealers staan borg 
voor zuinigheid en kwaliteit

Type l/min. kW
Afmetingen 

DxBxH (mm)
Tapprofiel Energielabel CV Energielabel WW

i24SZ n.v.t. 24 276x440x700 n.v.t. A n.v.t.

i35SZ n.v.t. 32 276x440x700 n.v.t. A n.v.t.

i20CZ 15 25 276x440x700 XL A A

i22ECZ 16 25 276x440x700 XXL A A

i30CZ 20 32 276x440x700 XXL A A

i32ECZ 24 32 276x440x700 XXL A A

ATAG CONTACT
UW SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

Vraag uw Select Dealer welke ketel het best bij u past 

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

8 jaar lang ‘Beste Ketel’ 
(Consumentenbond)

U geniet standaard 5 jaar garantie*

Uw garantie kan verlengd worden 
tot 15 jaar

Ons uniek ‘Zuinigheidscontract’ 
garandeert een ketel in topconditie 

met blijvend toprendement

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer


