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In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML3000 is te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie, net als de
ML2000.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.
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ProLine met weersafhankelijke regeling

ZK1 ZK2
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ProLine met weersafhankelijke regeling

De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De 9000i HR-ketel wordt door de ModuLine
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken
met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder
ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen appart ingesteld. De 9000i HR-ketel wordt door de ModuLine
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





- 1x TwinFit open verdeler  8718600545 (max. 140 kW)

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De 9000i HR-ketels worden in cascade door de
MC400 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur (T0) gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat
en/of thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





- 1x TwinFit open verdeler  8718600545 (max. 140 kW)

Indien boiler zonder dubbele scheiding:
- 1x Boiler  Diverse types
- 1x Scheidingsunit 70 kW  74533 (incl. P1+TT)
Indien boiler met dubbele scheiding:
- 1x Boilersensor  20325 (TT)

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De 9000i HR-ketels worden in cascade door de
MC400 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur (T0) gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat
en/of thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
groepen apart ingesteld. De 9000i HR-ketels worden in cascade door de
MC400 modulerend aangestuurd. Op basis van de stooklijn van de hoogst
vragende groep of op basis van boilervraag wordt de benodigde
aanvoertemperatuur (T0) gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat
en/of thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De TopLine HR-ketel wordt door de ModuLine
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De TopLine HR-ketel wordt door de ModuLine
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De TopLine HR-ketel wordt door de ModuLine
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermostaat en/of
thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groep ingesteld. De TopLine HR-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn wordt er een aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m.
ruimtethermostaat en/of thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML3000 is te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





ProLine met weersafhankelijke regeling

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groep ingesteld. De TopLine HR-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn wordt er een aanvoertemperatuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m.
ruimtethermostaat en/of thermostaatknoppen zorgen voor de naregeling.
De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.
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Indien circulatie
leiding gewenst









In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en stooklijnen van alle
CV-groepen apart ingesteld. De HRC-ketel wordt door de ModuLine 3000
modulerend aangestuurd. Op basis van de buitentemperatuur en de
stooklijn van de hoogst vragende cv-groep wordt er een
aanvoertemperatuur gemaakt.

De ML3000 is te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie, net als de
ML2000.





- 1x Solarpakket 1-120 of 2-120 (1 of 2 collectoren met 120 liter zonneboiler)
of solarsystemen met meerdere collectoren en grotere zonneboilers
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Indien circulatie
leiding gewenst

























-1x TwinFit open verdeler  8718600545 (140 kW)













De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





scheidingsunit 70 kW

Niet van toepassing indien
boiler een eigen dubbele

scheiding heeft!

De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.

Indien boiler zonder dubbele scheiding:
- 1x Boiler  Diverse types
- 1x Scheidingsunit 70 kW  74533 (incl. P1+TT)
Indien boiler met dubbele scheiding:
- 1x Boilersensor  20325 (TT)





De ML2000 en ML3000 zijn te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.







Gebouwbeheersysteem





Gebouwbeheersysteem





Gebouwbeheersysteem



De RC35 is te gebruiken met en zonder ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met
ruimtecompensatie.





De BFU is te gebruiken als afstandsbediening met ruimtecompensatie.
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Postbus 3, 7400 AA Deventer

T. 0570 602 206

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.




