
Nefit EcomLine Excellent HR-ketels met AquaPower



Nefit: niet voor 
niets de meest

verkochte HR-ketel 

Nefit EcomLine Excellent HR
Als het om warmte gaat,

is alleen het beste goed genoeg...
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De top in betrouwbaarheid, milieuvriendelijkheid én comfort

Een van redenen dat zoveel mensen voor Nefit kiezen, is de spreek-

woordelijke betrouwbaarheid van de toestellen – zekerheid is een pret-

tig idee als je weet dat een nieuwe cv-ketel wel zo’n vijftien jaar moet

meegaan. En natuurlijk wil iedereen profiteren van de voordelen van

de grensverleggende Nefit-technologie…

Warmteregeling op ruimtetemperatuur

Een van de uitvindingen van Nefit is een regelmethode voor de

warmte in huis die zuiniger én comfortabeler is: moduleren op ruimte-

temperatuur. Alle Nefit-ketels maken gebruik van deze slimme regel-

methode. Hoe het kan dat u met meer comfort juist meer energie

bespaart, leest u verderop in deze brochure.

Nefit AquaPower: méér en sneller warm water

De aanschaf van een nieuwe HR-ketel is dé gelegenheid om de

warmwatervoorziening in huis voor eens en altijd goed te regelen.

Het neusje van de zalm is de Nefit EcomLine Excellent HR-serie met

AquaPower. Het bad snel gevuld, niet lang wachten bij de kraan,

geen koude straal onder de douche, warm water dat nooit opraakt...

Nefit AquaPower heeft nog veel meer voordelen. Kijk op de volgende

bladzijde.

Voor wie de hoogste eisen stelt aan wooncomfort, is de Nefit 

EcomLine Excellent HR-ketel met AquaPower de logische keus.

Dit Nefit-topmodel is vooral geliefd om zijn degelijkheid en grote

warmwaterkracht. De Excellent is de ‘Beste koop’ volgens 

de Consumentenbond. Bij eigenwoningbezitters die een HR-ketel in 

huis hebben is Nefit het meest voorkomende merk.

Met een Nefit bespaart 
u drie keer méér

1. Grotere energiebesparing
De EcomLine Excellent heeft niet

alleen Gaskeur HR 107, maar bovendien
een regeling op ruimtetemperatuur én
een modulerende pomp: u bespaart veel
meer energie dan met een gewone 
HR-ketel.

2. Minder waterverspilling
Nefit levert altijd warm water uit 

voorraad: u heeft snel warm water en 
dat voorkomt waterverspilling, per gezin
zo’n 16.000 liter per jaar.

3. Lange levensduur
Een Nefit-ketel gaat lang mee, onder

meer omdat hij zich niet onnodig druk
maakt. Door de voorraad warm water
hoeft de ketel minder starts te maken.
Ook de rustige regelmethode (op ruimte-
temperatuur) voorkomt slijtage.
Nefit geeft niet voor niets maar liefst 
15 jaar garantie op de warmtewisselaar
van de EcomLine Excellent.



De AquaPower
van de EcomLine

Compacte warmwaterkracht
Een EcomLine Excellent HR-ketel

met een 75 liter EcomFit-boiler neemt
maar iets meer plaats in dan een combi-
ketel.

Een stuwmeer vol warm water. Dát is pas comfort. Nefit EcomLine

Excellent HR-ketels met AquaPower hebben zo’n stuwmeer:
een ingebouwde boiler van 25 liter of een losse boiler van 75 of 120

liter. Bovendien wordt dat stuwmeer met extra hoge snelheid bijgevuld.

U krijgt daardoor méér en sneller warm water dan u gewend

bent en het raakt nooit op! Dat heeft belangrijke voordelen.

Nefit AquaPower in de keuken

• Sneller warm water uit de kraan: u hoeft niet te wachten tot er water

is opgewarmd. Er staat altijd een voorraad warm water klaar. Daardoor

komt er ongeveer dertig seconden éérder warm water uit de kraan.

• Geen onnodige waterverspilling: omdat er sneller water van de juiste

temperatuur uit de kraan komt, laat u minder water ongebruikt 

weglopen. Een gezin bespaart daardoor jaarlijks zo’n 16.000 liter 

kostbaar drinkwater.

• Juiste hoeveelheid, juiste temperatuur: u krijgt ook warm water als 

u de warme kraan maar een klein stukje opendoet. Er is geen zoge-

noemde ‘tapdrempel’, zoals bij een combi-ketel zónder ingebouwde

warmwatervoorraad. Het water heeft altijd een stabiele temperatuur.

• Energiebesparing door hot-fill: er is genoeg warm water om een

warmwaterleiding aan te sluiten op een hot-fill-wasmachine 

en -vaatwasser.



Combi-ketel met AquaPower
Hierboven ziet u de grote comfort-

verschillen tussen een standaard combi-
ketel en een EcomLine Excellent met
AquaPower. De EcomLine (onderste
grafiek) levert snel warm water met 
een stabiele uitstroomtemperatuur.
Bovendien heeft hij een extra grote
warmwaterproductie. De uitvoering 
van 22 kW heeft Gaskeur CW 4, die 
van 30 kW zelfs Gaskeur CW 5.

Niet alleen gaat het wasprogramma daardoor sneller, maar het 

benodigde water wordt ook nog eens energiezuinig verwarmd door de 

HR-ketel.

Onder de douche met Nefit AquaPower

• Een lekker krachtige straal: een stuwmeer vol warm water zorgt voor

een douche met ‘power’.

• Het warme water raakt nooit op: de voorraad warm water wordt

razendsnel bijgevuld. Het hele gezin kan dus na elkaar onder de 

douche, desnoods het hele voetbalteam.

• Spaardouche en/of mengkraan geen probleem: er is geen tapdrempel,

dus u kunt probleemloos gebruik maken van een spaardouche of 

thermostatische mengkraan.

• Geen onaangename verrassingen: de meeste Nefit EcomLine 

Excellent-warmwatercombinaties kunnen zóveel water tegelijk 

leveren, dat u er onder de douche niets van merkt als iemand anders

een kraan opendraait.

Met Nefit AquaPower in bad

• Binnen 5 minuten gevuld: de Nefit EcomLine Excellent HR 43 

met 120 liter boiler vult een bad van 120 liter in 5 minuten.

• Zelfs met een combi-ketel: dankzij zijn ingebouwde 25 liter boiler en

extra snelle warmwaterproductie, vult de Nefit EcomLine Excellent

HR Combi 30 een bad van 120 liter in zo’n 7 minuten.

Precies de juiste oplossing

Voor een comfortabele én zuinige warmwatervoorziening is maat-

werk essentieel. Daarom laat Nefit u kiezen uit verschillende combina-

ties met Nefit AquaPower. Achterin deze brochure vindt u een handig

keuzeschema.
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De EcomLine
voelt met u mee

Comfortabel én zuinig
Zoals u ziet, zijn bij een Nefit 

(onderste grafiek) de verschillen tussen
de heersende en de gewenste tempera-
tuur minimaal. Bovendien brandt de
brander gemiddeld op een lager pitje,
zodat minder gas verbruikt wordt.

Met een Nefit is het dus veel comfor-
tabeler in huis én bespaart u meer energie.

Wat zou er nu logischer zijn dan een verwarmingsketel die weet welke

temperatuur ú voelt en die zorgt dat die temperatuur constant blijft,

dus exact zoals u heeft ingesteld op de kamerthermostaat...

Je zou verwachten dat alle verwarmingsketels zo werken, maar in 

werkelijkheid geldt dat alléén voor toestellen met een heel bijzondere

regelmethode: moduleren op ruimtetemperatuur.
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NEFIT MODULERENDE REGELING OP RUIMTETEMPERATUUR

Moduleren...

De EcomLine kan ‘traploos moduleren’. Dit houdt in dat de ketel

zijn branderhoogte vloeiend kan aanpassen, net als bij het gaspedaal

van een auto. Tegenwoordig hebben meer ketels zo’n variabele bran-

derhoogte. Maar dat is nog geen garantie voor comfort, want vervol-

gens is de vraag op basis van welke informatie de branderhoogte wordt

aangepast.

...op ruimtetemperatuur

De meeste modulerende ketels bepalen of ze hoger of lager moeten

branden op grond van de temperatuur van het water in de leiding van

het cv-systeem. Daarmee lopen ze achter de feiten aan, want wat ú

voelt is niet de watertemperatuur maar de ruimtetemperatuur. Alleen bij

een toestel dat moduleert op ruimtetemperatuur heeft u geen last van

temperatuurschommelingen.



Gaskeur HR 107 zegt niet álles
Alle Nefit HR-ketels hebben Gaskeur

HR 107, de zuinigste klasse. Dat wil
echter niet zeggen dat andere ketels met
datzelfde Gaskeur-label even zuinig
stoken als een Nefit. Het label geeft
namelijk het maximaal haalbare rende-
ment van een type HR-ketel aan.

Dat kun je vergelijken met het brand-
stofverbruik van een auto bij de meest
gunstige snelheid. In werkelijkheid r ijdt
een auto niet constant met die ‘zuinige’
snelheid. Een ketel die moduleert op
ruimtetemperatuur ‘r ijdt’ veel vaker met
een ‘zuinige snelheid’ dan andere HR-
ketels met hetzelfde Gaskeur-label.

Met een Nefit bespaart u dus in de
praktijk véél meer energie.

Drie keer per seconde...

Om precies te weten wat u voelt, heeft de EcomLine een zintuig

nodig: een ModuLine-kamerthermostaat. Deze meet drie keer per

seconde het verschil tussen de gewenste en de heersende temperatuur.

Op basis van die informatie stelt de EcomLine zijn warmteproductie

voortdurend bij, zodat de temperatuur in huis aangenaam gelijkmatig

blijft.

Zelflerend vermogen

Nefit heeft een compleet assortiment ModuLine-kamerthermostaten

(vraag naar de folder). Als u kiest voor een klokthermostaat kunt u

voor elke dag van de week precies instellen hoe u het temperatuur-

verloop wilt hebben. U staat dan op en komt thuis in een warm huis.

Om energie te besparen, moet het niet te vróeg warm zijn. Daarom

zijn er zelfs ModuLine-klokthermostaten met een zelflerend vermogen.

Zij leren uw huis kennen en zorgen dat op het juiste tijdstip de door u

ingestelde temperatuur heerst.

De warmtevoordelen van de EcomLine

• De ketel voelt wat u voelt: de EcomLine regelt de warmte op basis van

de temperatuur die ú voelt, namelijk de temperatuur van de lucht.

• Gelijkmatige warmte: u heeft geen last van temperatuurschommelingen,

de EcomLine houdt de warmte voortdurend op peil.

• Grotere energiebesparing: u bespaart extra veel gas en elektriciteit,

dankzij de regeling op ruimtetemperatuur en de modulerende pomp 

(zie de tekening op de bladzijden hierna).



Comfort verzekerd

De erkende Nefit-dealer is bekend met de geavanceerde techniek

van de EcomLine Excellent en beschikt over de juiste middelen om

onderhoud snel en deskundig uit te voeren. Mócht er eens een storing

optreden, dan vertelt het brein van de ketel de monteur precies met

welk onderdeel iets aan de hand is.

De monteur kan bovendien altijd rekenen op ondersteuning door

de helpdesk en de eigen service-monteurs van Nefit. U bent dus altijd

verzekerd van comfort.

Diagnose via infrarood
Nefit HR-ketels zijn voorzien

van een zelfdiagnosesysteem.
De ketel vertelt de installateur via
infrarood wat de status van de
belangrijkste componenten is,
hoe de ketel in het verleden heeft
gefunctioneerd en wat de oorzaak
is van een eventuele storing.

De EcomLine
houdt het lekker lang warm

De Nefit EcomLine Excellent zorgt niet alleen bijzonder zuinig en

schoon voor warmte en warm water in huis, hij is ook uiterst degelijk en

betrouwbaar. De EcomLine staat erom bekend dat hij jaar in jaar uit

probleemloos functioneert. U krijgt dan ook vijftien jaar 

garantie op de warmtewisselaar, het hart van de ketel, en twee jaar op de

overige onderdelen.



Slimme 
gloei-ontsteking: de

ketel start altijd

Hardkeramische 
brander: extra schone

verbranding

Toerengeregelde 
ventilator voor het

juiste gas/lucht-
mengsel: extra schone

verbranding

UBA, het brein 
van de ketel:

optimaliseert comfort
en energiebesparing

(moduleren op 
ruimtetemperatuur)

25 liter boiler:
stabiele uitstroom-

temperatuur,
extra grote warm-

waterproductie door
‘geboost’ vermogen,

altijd warm water
startklaar (minder
waterverspilling),

hoogst zuinig met
energie

Warmtewisselaar:
maar liefst 15 jaar (!)
garantie op dit hart
van de ketel (2 jaar op
de overige onderdelen)

Gecombineerde 
overstort- en 
condensafvoer
ingebouwd: mooier,
voordeliger 

Modulerende pomp:
extra energie-
besparing 
(ook elektriciteit!) 
en minder geluid in 
de cv-installatie 
(de EcomLine zélf 
is al fluisterstil)

Inlaatcombinatie bij
Combi ingebouwd:
mooier, voordeliger

Types: HR=ketel, HRC=Combi HR 22  HRC 22   HR 30 HRC 30  HR 43 HR 65 EcomFit- EcomFit- Boiler Boiler  

(H=horizontaal, V=verticaal) CW 4 H/V  CW 5 H/V  boiler boiler** 120 120**

Nom.max.belasting kW o.w. (b.w.) 21,6 (24) 26,5 (29,4) 28,8 (32) 35,5 (39,4) 40,5 (45) 61,2 (68) _ _ _ _

Nom.min.belasting kW o.w. (b.w.) 6,9 (7,7) 6,9 (7,7) 9,5 (10,5) 9,5 (10,5) 13 (14,4) 19,7 (20,3) _ _ _ _

Nom.vermogen cv (bij 80/60°C) kW 21,0 21,0 28,4 28,4 40,0 60,0 _ _ _ _

Nom.vermogen (bij 90°C) kW _ _ _ _ _ _ 30 40 30 40
IP-klasse IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 _ _ _ _

Verbrandingssysteem gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten _ _ _ _

Rendement o.w. (b.w.) in % bij 50/30°C 107,1 (96,4) 107,1 (96,4) 108,2 (97,4) 108,2 (97,4) 106,8 (96,1) 108 (97,2) _ _ _ _ 

NOx-emissie in ppm ca. (in mg/kWh ca.) 18 (31) 18 (31) 19 (33) 19 (33) 19 (33) 21 (36) _ _ _ _

CO-emissie in ppm ca. (in mg/kWh ca.) 34 (36) 34 (36) 30 (32) 30 (32) 30 (32) 31 (33) _ _ _ _

Waterhoeveelheid sanitairzijdig in liters _ 25 _ 25 _ _ 75 75 120 120
Taphoeveelheid in l/min. 60°C (∆T=50°C) _ 8 _ 10 _ _ 10* 12* 14* 14*
Taphoeveelheid in l/min. 40°C **** _ 13 _ 17 _ _ 17* 19* 24* 24*
Hoogte in mm 685 1250 (V) 685 1250 (V) 685 685 685 685 1154 1154

685 (H) 685 (H)
Breedte in mm 560 560 (V) 560 560 (V) 900 900 560 560 485 485

900 (H) 900 (H)
Diepte in mm 450 450 450 450 450 450 510 510 524 524
Rookgasafvoer/luchttoevoer Ø in mm 80 80 80 80 80 100*** _ _ _ _

Rookgasafvoer/luchttoevoer (conc.) Ø in mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 100/150*** _ _ _ _

Gewicht in kg 52 79 59 84 72 75 45 46 37 42

* Maximum taphoeveelheid bij piekbelasting van 7 minuten t.b.v. badvulling.
*** Bij beperkte lengte is soms Ø 80 mm mogelijk.

** Deze opbrengst uitsluitend in combinatie met EcomLine HR 43.
**** Met bijmenging van water van 10°C.



Een zee van 
warm 

water...
Om u thuis het gevoel te geven dat u

zeeën van warm water tot uw 

beschikking heeft, is geen overvloed
aan warm water nodig. De warmwater-

voorziening moet eenvoudigweg precies

groot genoeg zijn. Voor u voelt dat

super-de-luxe, terwijl u toch 

niet meer energie gebruikt dan nodig is.

U kunt kiezen uit drie Nefit Comfort

Systemen. Het schema hiernaast helpt 

u bij uw keuze.



Huidig 
gasverbruik

De aangegeven combinatie van 
gasverbruik en capaciteit is indicatief

Warmtecomfort

V=verticale uitvoering
H=horizontale uitvoering

Warmwater-
comfort

V=verticale uitvoering
H=horizontale uitvoering

Regelcomfort

tot 
3500 m3

tot 
4500 m3

meer dan
4500 m3

tot 
3500 m3

tot 
4500 m3

meer dan
4500 m3

tot 
3500 m3

tot 
4500 m3

EcomLine
Excellent
HR 22

EcomLine
Excellent
HR 30

EcomLine
Excellent
HR 43

EcomLine
Excellent
HR 22

EcomLine
Excellent
HR 30

EcomLine
Excellent
HR 43

120 l cv-boiler

120 l cv-boiler

120 l cv-boiler
(40 kW)

ook in verticale
uitvoering:

HRC 22/CW 4 V

ook in verticale
uitvoering:

HRC 30/CW 5 V

EcomLine
Excellent 

HRC 22/CW 4 H

EcomLine
Excellent 

HRC 30/CW 5 H ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

ModuLine 
klokthermostaat

75 l EcomFit-
boiler H/V

75 l EcomFit-
boiler H/V

(40 kW)

75 l EcomFit-
boiler H/V

Supercomfortabel

Zeer comfortabel
én compact

Comfortabel
én zeer compact

Gaskeur HR 
Let op! Voor de aansluiting van ketels met dit label

is een speciale condensafvoer nodig, een gemetseld
schoorsteenkanaal volstaat niet.

Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107.
Alle Nefit HR-ketels zitten in de zuinigste klasse,
die van 107% rendement of hoger: Gaskeur HR 107.

De Gaskeur HR-klasse zegt niet álles over de zui-
nigheid van een toestel. HR 107 geeft het maximaal
haalbare rendement van een type HR-ketel aan. Een

toestel dat op ruimtetemperatuur moduleert haalt dat
hoge rendement vaker. Met een Nefit stookt u dus in
de praktijk zuiniger.

Gaskeur HRww 
Dit label geeft aan dat het warmwatercomfort 

dat een combi-ketel of boilercombinatie biedt,
wordt bereikt zonder verspilling van energie en water.
Alle EcomLine Excellent-warmwatercombinaties heb-
ben dit label.

Er is voor iedereen een 



Keuken Douche

Bad

Bad
Keuken en

bad óf 
douche

Keuken en
bad én 
douche

Gaskeur
CW-label

+ + ++ + + + + + + + + + + +
vultijd bad 4,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + + + + + +
vultijd bad 4,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + + + + + +
vultijd bad 3,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + + +
vultijd bad 4,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + + + +
vultijd bad 4,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + + + + +
vultijd bad 3,5 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + +
vultijd bad 5,6 min.
bij 75 l van 40°C

+ + ++ + + + + + + +
vultijd bad 4,5 min.
bij 75 l van 40°C

Gaskeur
CW 6

Gaskeur
CW 6

Gaskeur
CW 6

Gaskeur
CW 5

Gaskeur
CW 6

Gaskeur
CW 6

Gaskeur
CW 4

Gaskeur
CW 5

Gelijktijdig tappen

Gaskeur SV 
Ketels met dit label beschikken over een geavanceerde brander,

waardoor de NOx-uitstoot zo laag mogelijk wordt gehouden.

Gaskeur CW  
Dit label kent classificaties van 1 t/m 6, waarbij 6 staat voor het

hoogste comfort. U kunt aan dit label echter níet zien of een
combi-ketel een voorraadtoestel is of een doorstroomtoestel. Alle
Nefit combi-ketels zijn voorraadtoestellen. Dat is comfortabeler,
want u hoeft niet te wachten tot er water is opgewarmd.

Gaskeur NZ
Combi-ketels en combinaties van ketel en boiler met dit label

kunnen ook prima worden gebruikt voor de naverwarming van 
door de zon voorverwarmd tapwater. Dus warm water op basis van
zonne-energie.

Bent u daarin geïnteresseerd? Vraag dan uw Nefit-dealer om de
brochure over Nefit-zonneboilers.

Nefit Comfor t Systeem



EcomLine Excellent HR 
22 of 30 met 120 liter boiler.
Deze boiler kan ook worden

gecombineerd met een 
EcomLine Excellent HR 43.

EcomLine Excellent HR 43 met
75 liter EcomFit-boiler 

(horizontale uitvoering).
De boiler kan ook rechts van 

de ketel worden geplaatst.

EcomLine Excellent HR 
22 of 30 met 75 liter EcomFit-
boiler (horizontale uitvoering).
De boiler kan ook links van de

ketel worden geplaatst.

EcomLine Excellent HR 
22 of 30 met 75 liter EcomFit-

boiler (verticale uitvoering).

EcomLine Excellent HR Combi
22 of 30, met ingebouwde 

25 liter boiler 
(horizontale uitvoering).

EcomLine Excellent HR Combi
22 of 30, met ingebouwde 

25 liter boiler 
(verticale uitvoering).

EcomLine Excellent HR Combi
22 of 30 met 

EcomSolar-zonneboiler.
Vraag naar de speciale brochure.

EcomLine Excellent HR 
22 of 30.

EcomLine Excellent HR 43. EcomLine Excellent HR 65.

Met pakketkorting Met pakketkorting Met pakketkorting Met pakketkorting

Tot meer dan s 300,- pakketkorting
Elk Nefit Comfort Systeem levert een eindeloze stroom warm water, maar een combinatie met een 75 of 120 liter boiler kan meer warm

water tegelijk leveren. Met een boiler van 120 liter is er zelfs genoeg voor drie: moeder kan het bad vol laten lopen en vader douchen, terwijl
de kinderen de afwas doen.

Het prijsverschil met een combi-ketel valt mee, want als u een EcomLine Excellent combineert met een Nefit-boiler van 75 of 120 liter
en een bepaalde ModuLine-klokthermostaat heeft u recht op een aanzienlijke pakketkorting.Vraag de Nefit-dealer.



Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen aan haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen aan haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk. Jo
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Nefit Buderus BV, Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00. Fax: 0570 - 67 85 86.

E-mail: consument@nefit.nl  Internet: www.nefit.nl

● Historische product-
premières 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 modu-
leren 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 modu-
leren op ruimtetemperatuur:
zuinig met energie
● Snel warm water:
geen waterverspilling
● Warm water zonder 
tapdrempel

● Nefit is al meer dan 
twintig jaar Europees markt-
leider in HR
● Bij Nederlandse eigen-
woningbezitters is Nefit het
meest voorkomende merk
HR-ketel
● Veruit de meeste ervaring 
in HR: de zekerheid van
bewezen kwaliteit
● Breed assortiment:
maatwerk voor iedereen

w w w . n e f i t . n l


