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“Met 1 type cv-ketel grote utiliteitsgebouwen 

verwarmen is onmogelijk!”
  
Dit is een fabel. Dit is zeer zeker wel mogelijk! 

Met de ATAG XL ketel wordt een ‘plug & play’ systeem geleverd met 

hoog vermogen  (tot 1,1mW), waarbij alle extra’s standaard zijn! Zo 

wordt de ketelpomp en een cascade-manager standaard meegeleverd. 

Dit alles resulteert in een XL-systeem met de laagste Total  

Costs of Ownership.
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In een comfortabele, efficiënte en veilige werkomgeving  

voelen mensen zich prettiger en zijn ze productiever. Er zijn talrijke  

technieken en technologieën beschikbaar om dat in een dergelijke 

omgeving tot stand te brengen.

ATAG biedt met de XL een wandhangende hoog vermogen cv-ketel 

voor nieuwbouw en renovatie. Hierbij worden grote vermogens 

gevraagd van 70 kW tot maar liefst 1,1 mW: De ATAG XL kan die 

vermogens met gemak bieden. 

De belangrijkste eigenschappen van de ATAG XL cv-ketel zijn:

• Maximaal vermogen in minimale ruimte

• Hoogste rendement van 110,3%

• Laagste energieverbruik 

• Laagste Total Cost of Ownership 

XL in cascade

De beste oplossing voor situaties waarin hoge eisen worden  

gesteld aan energiebesparing, betrouwbaarheid en reductie van 

CO
² 
is de ATAG XL in cascade. Een gekoppeld systeem waar de XL 

samen met de hydraulische systemen een superzuinige en 

efficiënte installatie vormen. 

Zo is het mogelijk om met slechts 8 XL cv-ketels een vermogen 

van 960 kW te realiseren. Dankzij de compacte afmetingen van 

het systeem neemt deze configuratie nog geen 2,7 m2 oppervlakte 

en slechts 2,9 m3 volume in beslag. 

Maximum output in the  box!

 

ATAG XL, 
MAXIMUM OUTPUT IN THE BOX!
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Laagste TCO dankzij het inox hart

Een uitermate concurrerende prijs, lage onderhoudskosten en een 

laag energieverbruik maken de ATAG XL tot de cv-ketel met de 

laagste total cost of ownership (TCO). De basis hiervoor wordt 

gelegd door de gepatenteerde Inox warmtewisselaar, die het  

exclusieve hart vormt van de XL-ketel.

Alle extra’s standaard

De XL cv-ketel is standaard voorzien van uiterst efficiënte ketel-

pompen, hetgeen het separaat bestellen van dure ketelpompen 

overbodig maakt. Ook is er een cascade-manager met volledig 

klokprogramma in de besturing opgenomen, waardoor de ketels 

in cascade met slechts een kabeltje met elkaar verbonden worden. 

Deze unieke ATAG XL eigenschappen resulteren in:

• het hoogste rendement

• de laagste emissies

• lage onderhoudsfrequenties 

• ongevoeligheid voor slijtage en

• beperkte onderhoudswerkzaamheden

Total Cost of Ownership

Al deze feiten bij elkaar opgeteld geven de laagste Total Cost of 

Ownership. Dit maakt de ATAG XL een bijzonder aantrekkelijke  

cv-ketel om te gebruiken in de bestekken van nieuwbouwprojecten 

en renovaties.

EEN LAGERE ENERGIEREKENING

XL-SERIE

Rendementsvergelijk ATAG vs. andere merken Kostenvergelijk ATAG vs. andere merken
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INVESTEREN  IN KWALITEIT

                             
• Maximaal vermogen in minimale ruimte

• Hoogste rendement 

• Laagste energie-verbruik

• Laagste Total Cost of Ownership

ATAG XL

Type XL70 XL110 XL140

Rendement % 109,8 109,2 108,9

Belasting verwarming kW 61,8 97,3 123

Afmeting B x H x D cm 66 X 107 X 46 66 X 107 X 46 66 X 107 X 46

Het beste totaalpakket

De ATAG XL is een modulair systeem dat als een set bouwstenen 

in elkaar past. Er zijn diverse opstellingen mogelijk, van in lijn 

tot vrijstaand in lijn en rug aan rug. Het systeem kan worden  

geleverd met een veelvoud aan accessoires, die plug & play 

beschikbaar zijn voor de modulaire bouwstenen van de XL cv-ketel. 

Plug & Play

Het monteren van een XL-ketel in cascade is door het modulaire 

systeem zeer eenvoudig. Alle benodigde montagematerialen  

worden meegeleverd, zodat het systeem een stabiel en robuust 

geheel vormt. Standaard is elke set voorzien van alle benodigde 

toebehoren. Plug & Play in top kwaliteit!

Optimale service

ATAG ondersteunt u in elk stadium, van offerte tot onderhoud. 

De service heeft betrekking op implementatie, montage, 

inbedrijfname en onderhoud van het systeem.

             
maal vermogen in minimale ruimtete

e rendement 

energie-verbruik

Total Cost of Ownership

Warmte leveren voor de laagste kosten

XL-SERIE


