Niet voor niets de meest
verkochte HR-ketel
Nefit ModuLine-kamerthermostaten
● Historische productpremières door uitvinder
Nefit: de HR-ketel (1981),
de HR Combi (1988),
de op ruimtetemperatuur
modulerende HR-ketel met
ruim 108% rendement (1995),
de gaswarmtepomp met
ca. 130% rendement (2002)

● Nefit HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur:
gelijkmatige warmte
● Snel warm water: niet
lang wachten bij de kraan
● Warm water met een
stabiele uitstroomtemperatuur
● Betrouwbare organisatie:
verzekerd van warmte

● Nefit HR-ketels moduleren op ruimtetemperatuur:
zuinig met energie
● Snel warm water:
geen waterverspilling
● Warm water zonder
tapdrempel

● Nefit is al meer dan 25 jaar
de meest verkochte HR-ketel
van Nederland
● Veruit de meeste ervaring
in HR: de zekerheid van
bewezen kwaliteit
● Breed assortiment:
maatwerk voor iedereen

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen aan haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00. Fax: 0570 - 67 85 86.
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Nefit houdt Nederland warm

Kies de juiste ModuLine
Nefit ModuLine

slimme

De
thermostaten
van de Nefit-ketel
Nefit-ketels stoken

uitzonderlijk zuinig en comfortabel. Ze regelen

de verwarming in huis namelijk uiterst nauwkeurig op basis van de

ruimtetemperatuur , dus de temperatuur van de lucht. Om gebruik
te kunnen maken van deze regelmethode is een speciaal ontwikkelde

Instelling
Handmatig instelbaar (met draaiknop)
Automatische nachtverlaging instelbaar
Automatisch klokprogramma instelbaar
Energiebesparende tapwaterregeling mogelijk
Automatische vorstbeveiliging
Zelflerende aanwarmvervroeging (uitschakelbaar)
Vakantiefunctie (warm huis en warm water bij terugkomst)
Plustoets en mintoets (tijdelijk temp. 0,5-2,5 C° hoger of lager)
Pauzetoets (tijdelijk uit) en partytoets (tijdelijk langer warm)
Kalibreren (bijstellen van de thermometer in de ModuLine)
Regeling
Geschikt voor modulerende regeling op ruimtetemperatuur
Weersafhankelijke regeling ingebouwd (buitenvoeler nodig)
Weersafhankelijke regeling optie (module en buitenvoeler nodig)
Displayinformatie
Heersende of ingestelde temperatuur
Dag en tijd
Ingeschakelde speciale functies (vakantiefunctie e.d.)
Storingscode en andere bedrijfsinfo (bij IV onder klepje)
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Algemeen
- ModuLine-kamerthermostaten kunnen worden gecombineerd met alle Nefit-ketels voorzien van
UBA 1, UBA 1.5 of UBA 3.
- Een batterij is niet nodig. ModuLine-kamerthermostaten worden gevoed uit de ketel.
- Kamerthermostaten zijn accessoires en moeten apart besteld worden. Een buitenvoeler moet
ook apart besteld worden.

ModuLine-kamerthermostaat nodig. In deze folder vindt u een overzicht
van de

ModuLine 30 met open frontklepje
Handig toets-en-draaisysteem: met de
toetsen bepaalt u wat u gaat instellen
(bijv. de dag van de week), vervolgens
draait u aan de programmaknop tot de
juiste dag op het display staat.

originele serie met de bekende ModuLine 30.

Keuze uit vijf typen
De serie ModuLine-thermostaten bestaat uit de programmeerbare
ModuLine 30 en IV, de semi-programmeerbare ModuLine 20 en de
niet-programmeerbare ModuLine 10 en 15.
Als u kiest voor een programmeerbare klokthermostaat kunt u voor
elke dag van de week precies instellen hoe u het temperatuurverloop
hebben wilt. U staat dan op en komt thuis in een warm huis.
ModuLine 30: zelflerend vermogen
Om energie te besparen, moet het niet te vróeg warm zijn. Daarom
heeft de ModuLine 30 zelflerend vermogen. Hij leert uw huis kennen
en zorgt dat op het juiste tijdstip de gewenste temperatuur heerst.
De ModuLine 30 is ook handig door zijn ingebouwde
weersafhankelijke regeling. Als u kiest voor deze regeling kunt u elke
woonruimte zijn eigen temperatuur meegeven.

Nefit ModuLine 10
Niet-programmeerbare kamerthermostaat
met draaiknop voor het
instellen van de gewenste
temperatuur.

Nefit ModuLine 15
Als ModuLine 10,
maar met een display
waarop de heersende
of de ingestelde temperatuur kan worden
afgelezen.

Nefit ModuLine 30
Programmeerbare kamerthermostaat
met vele mogelijkheden. Zeer compleet:
standaard met zelflerende aanwarmvervroeging en weersafhankelijke regeling.

Nefit ModuLine 20
Als ModuLine 15,
maar met een programmeertoets waarmee een
automatische nachtverlaging kan worden
ingesteld. U staat ’s
morgens dus op in een
warm huis.

Nefit ModuLine IV
Programmeerbare kamerthermostaat
met vele mogelijkheden. Optioneel uit te
breiden met drie modules: weersafhankelijke regeling, hygrometer en barometer.
Elke module heeft een eigen display.
De modules kunnen worden ingeklikt
achter het klepje van de ModuLine IV.

