
Zonlichtenergie voor 
warmwater en CV! 

Groot warmwatercomfort  
 

Inox boiler  en 
warmtewisselaar

Groot modulat iebereik

Zeer geschikt  voor Laag 
Temperatuur CV-instal lat ies
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Alleen licht kan al voldoende zijn

Besparing

Het optimale gebruik van zonne-energie voor zowel tapwater als CV komt tot stand door toepassing van een traploos modulerende brander. 
Hij stemt zijn vermogen af op de warmwaterbehoefte in relatie tot de kracht van de zon. Op jaarbasis kan een modaal 

gezin 400m³ aardgas besparen. Voor elke denkbare toepassing heeft ATAG een zonnige oplossing.

Zonne-energie voor warmwater en CV!

Elke dag staat ze ons kosteloos ter beschikking: energie direct 

van de zon. De technische ontwikkeling maakt het mogelijk 

om op een effi ciënte en verantwoorde wijze de zon binnen 

ons bereik te halen. De nieuwe ATAG ZonneGasCombi Q is 

een ATAG Q CV-ketel en ZonLichtBoiler samengebouwd tot 

één systeem. 

Uniek voor de ATAG ZonneGasCombi Q is dat het niet alleen 

Zonlicht-energie gebruikt voor warmwater maar ook voor ver-

warming. Het systeem is in gebruik en installatie bijna gelijk aan 

een normale ketel, maar gebruikt beduidend minder gas en spaart 

hierdoor het milieu. De ZonneGasCombi Q heeft een positieve 

invloed op het E-peil van het Energie Prestatie Besluit (EPB) .
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Het Druksysteem wordt niet getoond



Zonne-energie voor warmwater en CV! EPB halen en ook nog geld besparen
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Centrale verwarming 
De CV-Zonwisselaar in de boiler zorgt ervoor dat de 

gevraagde temperatuur voor de centrale verwarming 

wordt verkregen, eventueel naverwarmd door de ketel. 

De ZonneGasCombi Q kan op ieder centraal verwar-

mingssysteem worden aangesloten, met name op vloer- 

of wandverwarming (lage temperatuur installaties). 

Een ZonneGasCombi Q kan in 7,5 jaar terugverdiend 

zijn ten opzichte van een normale ketel-boilercom-

binatie.

Warmwater
Zonne-energie wordt automatisch beschikbaar gesteld 

voor verwarming en warmwater. De boiler heeft een 

zonwisselaar en staat rechtstreeks, door middel van een 

gesloten leidingcircuit, in verbinding met de collector 

op het dak. Het systeem zorgt voor opwarming van het 

sanitair water. Op momenten dat er onvoldoende 

zonlicht is, zorgt de ingebouwde CV-ketel ervoor 

dat het warmwaterdeel op temperatuur blijft. Er is 

dus altijd een ruime hoeveelheid warm tapwater op 

voorraad, zelfs op meerdere tappunten tegelijk.

Het systeem kan voor een gemiddeld gezin in de 

zomer voor warm water zorgen zonder energiekos-

ten. Over het gehele jaar kan zelfs een besparing 

van 50% op de energiekosten van warmwaterpro-

ductie gerealiseerd worden ten opzichte van een 

conventioneel systeem. 

ZonneGasCombi Q en EPB, de oplossing
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1. Inox warmtewisselaar CV-ketel

2. Control Management System 

3. Driewegklep (CV/WW)

4. Toestelpomp

5. Warmwaterwisselaar boiler

6. Warmwatersensor

7. CV-Zonsensor

8. CV-wisselaar boiler

9. Modulerende driewegklep (CV-Zon)

10. CV-Zonretoursensor

11. Zonwisselaar boiler

12. Vul-/aftapkraan en overstort collectorcircuit

13. Collectorpomp en doorstroombegrenzer

14. Terugloopvat  met niveaukraan

15. Boilervoeler Zon (Delta-T)

16. Collectorvoeler Zon (Delta-T)

17. Boileraftapkraan

18. Inlaatcombinatie

19. Thermostatisch mengventiel

20. Aansluiting circulatieleiding

Collectorpomp en doorstroombegrenzer

Energie Prestatie Besluit (EPB)

In het EPB is het E-peil een maat voor de ‘energiezuinigheid’ van woningen en andere gebouwen. Hoe lager het E-peil, hoe 
energiezuiniger het gebouw is. De overheid streeft naar een steeds lager E-peil in de toekomst voor nieuw te bouwen woningen. 

Kijk voor meer informatie op www.energiesparen.be.



Wij kunnen nog veel meer vertellen over de nieuwe ATAG Zon-
neGasCombi Q maar dit nieuwe gasbesparende hart voor uw huis 
kunt u alleen ervaren door uw installateur een ATAG 
ZonneGasCombi Q te laten plaatsen.

Kijk op www.atagverwarming.be voor een dealer bij u in de buurt.

ZonneGasCombi Q, de techniek

Belééf warmteKijk op www.atagverwarming.be voor een dealer bij u in de buurt.Belééf warmteKijk op www.atagverwarming.be voor een dealer bij u in de buurt.Belééf warmte

Uw ATAG adviseur:
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ZonneGasCombi Q   prestaties en afmetingen 25kW 38kW
Type Q25SC200V Q25SC200N Q25SC380N Q38SC200V Q38SC200N Q38SC380N
Belasting op bovenwaarde kW 25 38
Belasting op onderwaarde kW 22,5 34,2
Modulatiebereik (vermogen 80/60°C) kW 4,4-21,9 6,0-33,3
Modulatiebereik (vermogen 50/30°C) kW 4,9-23,9 6,8-36,3
Rendement onderwaarde volgens EN 677 % 109 109
Collectorsysteem * Terugloop Glycol Glycol Terugloop Glycol Glycol
Gewicht totaal (leeg) kg 125 125 148 128 128 151
Toepassingsklasse  GASKEUR CW 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+
Inhoud boiler totaal liter 200 200 380 200 200 380
Nuttig inhoud warm tapwater liter 80 80 150 80 80 150
Tapdebiet (ca. bij 38°C) l/min 24 24 29 30 30 38

Tapdebiet (ca. bij T 25°C) l/min 27 27 32 33 33 42
Waterinhoud zondeel liter 120 120 230 120 120 230
CV-opbrengst zondeel
(zonopbrengst 80°C / CV-water 30°C)

kW 8 8 10 8 8 10

Hoogte cm 188 188 186 188 188 186
Breedte cm 51 51 66 51 51 66
Diepte cm 90 90 104 90 90 104
Keurlabels HR Top HR Top HR Top HR Top HR Top HR Top
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