
ThermoElegance
• Uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding

• Degelijke, robuuste constructie

• Fluisterstil

• Elegante vormgeving

• Groot onderhoudsgemak

HR cv-ketel
Een warm welkom

ThermoElegance 3-4-6



      Een 

warm
  welkom  
 

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. 



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-kwaliteitverhouding, maar ook als het gaat 

om gebruiks- en onderhoudsgemak, degelijkheid 

en toe gankelijkheid 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 kamerthermostaat uit de AWB range.

ThermoElegance 3 en 4: robuuste elegantie 

Toptoestel 

Toepasbaar in renovatie en nieuwbouw

Daarnaast is de ThermoElegance 3 en 4 ook zeer ge-

luidsarm 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.

Bij de ThermoElegance 3 en 4 is High Pressure mode  

toepasbaar. Dit biedt de mogelijkheid om met 50 mm     

diameter RGA grote hoogtes te overbruggen.

Bij parallel systemen met standaard diameters van 80 mm 

kunnen zelfs opvoerhoogtes bereikt worden tot 100 meter 

(Maximale weerstand tot 250Pa).

Ook bij Overdruk CLV systemen kan de ThermoElegance 

3 en 4 toegepast worden, in combinatie met de AWB 

Rookgasafvoer Anti-Terugslagklep (RGA ATklep) 80 mm 

én na goedkeuring door AWB.

ExaControl kamerthermostaat uit de 



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 riant méér warm water dan een    

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

razendsnel een warm bad vullen of heerlijk lang onder  

een stortdouche 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-classifi catie CW6. Kortom: een cv-ketel met 

een overvloed aan comfort.



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 be haag lijkheid, maar zorgt ook voor een laag verbruik.

De modulerende ExaControl kamerthermostaten zijn spe-  

ciaal ontwikkeld voor de ThermoElegance 3 en 4. Met 

deze com bi natie haalt u het beste uit uw cv-toestel en dat 

tegen een wel heel aantrekkelijke prijs! De ExaControl   

modulerende kamer thermostaat is er met en zonder    

klokfunctie en is bovendien draadloos leverbaar.

Informeer bij uw installateur welke thermostaat het beste 

bij u past.



Postbus 2138  |  5700 DA  Helmond  |  Tel 0492-469 500  |  Fax 0492-469 509   
info@awb.nl  |  www.awb.nl 20090324 G 08 2009.  Wijzigingen voorbehouden

AWB is sinds 1934 actief op het gebied van ruimteverwarming, tapwaterbereiding, ventilatie en 

koeling. Wij bieden u dan ook een totaalpakket aan duurzame producten en diensten met   

een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding. Zo leveren wij u een uiterst breed assortiment  

HR-ketels, (zonne)boilers, Warmte-Terug-Win-units, warmtepompen en mini-WKK. Daarnaast 

staan wij u bij met diensten als Technisch Project Advies, Service en Eerste Inbedrijfstelling. 

Als totaalaanbieder heeft AWB hiermee ook aandacht voor uw toekomst.

Totaalleverancier 

Technische specifi caties 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


