
awb cv-ketels

awb cv-ketels is al sinds 1934 toon- 

aangevend leverancier op het gebied van 

warmte en warm water. Toonaangevend 

door het brede assortiment HR en VR 

ketels, (zonne)boilers, warmte-terug-win-

units, warmtepompen en mini wKK.  

Maar zeker ook toonaangevend als 

het gaat om prijs/kwaliteit verhouding,  

functionaliteit en gebruiksgemak. Voor 

zowel installateur als consument. Niet  

voor niets kregen de producten van      

awb al meerdere malen het ‘beste Koop’ 

certificaat van de consumentenbond. 

Technische specificaties ThermoElegance

Beschrijving  ThermoElegance 3 ThermoElegance 4 ThermoElegance 6

Nominale belasting op CV (ow)   8,7 - 18,3 kw 8,7 - 24,1 kw 8,0 - 28,6 kw

Nominaal vermogen op CV  8,4 - 17,9 kw 8,4 - 23,6 kw 7,6 - 28,0 kw

Nominale belasting op sanitair  8,7 - 24,0 kw 8,7 - 29,6 kw 8,0 - 34,2 kw

Nominaal vermogen op sanitair  8,7 - 24,0 kw 8,7 - 29,6 kw 7,6 - 33,2 kw

waterzijdig vollastrendement ow  97,9 % 97,9 % 97,2 %

Toprendement 50º/30º  107 % 107 % 108,6 %

Cw toepassingsklasse 3   4 6

Jaartaprendement  84,1 % 85,5 % 75,2 %

Uitstroomtemperatuur 60˚C  6,0 Ltr/min 8,0 Ltr/min 12,6 Ltr/min

Uitstroomtemperatuur 40˚C 11,5 Ltr/min 14,2 Ltr/min 21 Ltr/min

afmetingen l x b x d  724 x 410 x 374 mm 724 x 410 x 374 mm 890 x 700 x 480 mm

Gewicht  35 kg 35 kg 65 kg

Elektrische klasse  IPX4D IPX4D IPX4D
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ThermoElegance
•	uitmuntende	prijs/kwaliteit	verhouding

•	degelijke,	robuuste	constructie

•	fluisterstil

•	elegante	vormgeving

•	groot	onderhoudsgemak

HR cv-ketel
Een warm welkom

ThermoElegance 3-4-6

De ideale combinatie 
voor maximaal comfort

ExaControl	VM-7 
Modulerende kamerthermostaat met klokfunctie
ExaControl	VM-7	RF 
Modulerende kamerthermostaat met klokfunctie én draadloos

ExaControl	VM-1	
Modulerende kamerthermostaat zonder klokfunctie

ExaControl	kamerthermostaten

Speciaal voor de ThermoElegance 3 en 4 ontwikkelde 

awb een nieuwe range kamerthermostaten. Onze Exa-

Control-serie staat niet alleen voor maximale  functionaliteit 

en behaaglijkheid, maar zorgt ook voor een laag verbruik.

De modulerende ExaControl kamerthermostaten zij spe-  

ciaal ontwikkeld voor de ThermoElegance 3 en 4. Met 

deze combinatie haalt u het beste uit uw cv-toestel en dat 

tegen een wel heel aantrekkelijke prijs! De ExaControl   

modulerende kamerthermostaat is er met en zonder    

klokfunctie en is bovendien draadloos leverbaar.

Informeer bij uw installateur welke thermostaat het beste  

bij u past.



      Een 

warm
  welkom  
 

De ThermoElegance 3 en 4 cv-ketel van awb 

mogen we met recht in alles de beste koop 

noemen. Niet alleen wat betreft de uitmuntende 

prijs/kwaliteit verhouding, maar ook als het gaat 

om gebruiks- en onderhoudsgemak, degelijkheid 

en toegankelijkheid van de afzonderlijke onder-    

delen wint de even robuuste als elegante    

ThermoElegance 3 en 4 het op alle fronten van 

de concurrenten. 

Kiest u voor de ThermoElegance 3 en 4, dan  

kiest u voor kwaliteit waarbij betrouwbaarheid, 

comfort en energiezuinigheid voorop staan.        

werkend op zowel aardgas als propaan voldoet 

de ThermoElegance aan het HRww label en 

heeft de ketel een hoge bijdrage in de Energie 

Prestatie Norm.

Voor een optimaal resultaat combineert u de  

ThermoElegance 3 en 4 met een modulerende 

ExaControl thermostaat uit de awb range.

ThermoElegance 3 en 4: robuuste elegantie 

Toptoestel 
Daarnaast is de ThermoElegance 3 en 4 ook    

zeer geluidsarm en is het elegant vormgegeven 

apparaat uitgerust met een luxe display en een  

beproefde warmtewisselaar. Kortom: een cv-ketel 

met het vermogen van een toptoestel tegen een 

uiterst scherpe prijs.

De ThermoElegance 6 is dé uitkomst op het gebied van 

warmwater-comfort. Dit krachtige systeem binnen onze 

ThermoElegance-range biedt u nóg meer warmwater-  

gemak voor een scherpe prijs. 

Geschikt voor zowel aardgas als propaan levert de     

ThermoElegance 6 u 75% méér warm water dan een HR 

ketel met comfort/warmwater-klasse 4! Dus wilt u razend-

snel een warm bad vullen of heerlijk lang onder een stort-

douche staan, dan is de ThermoElegance 6 dé oplossing 

voor elk type woning.

wanneer u kiest voor de ThermoElegance 6 dan kiest u     

wederom voor kwaliteit waarbij betrouwbaarheid en   

comfort voorop staan. bovendien voldoet de Thermo-  

Elegance 6 aan het HRww label en heeft een zeer hoog 

rendement wat een riante energiebesparing mogelijk maakt. 

Voor het optimale comfort combineert u de Thermo-    

Elegance 6 exclusief met een kamerthermostaat als onze 

luxe ExaControl Va7 of een OpenTherm-kamerthermostaat. 

ThermoElegance 6: overvloed aan comfort 

Super toestel 
Met zijn Thermoboost® functie levert dit awb     

systeem razendsnel een enorme hoeveelheid 

warm water en voldoet hiermee aan de warm-  

water-classificatie Cw6.

Elk huis een behaaglijk thuis. ThermoElegance  

Een	 warm	 huis	 is	 een	 comfortabel	 huis.	 Een	 huis	 waarin	 het				

aangenaam	thuiskomen	 is.	Met	haar	nieuwe	ThermoElegance		

cv-ketel	 zorgt	 AWB	 ervoor	 dat	 elk	 huis	 een	 behaaglijk	 thuis	

wordt.	


