
Nefit BaseLine II HR-ketels

BaseLine II
De basis voor warmte 
en warm water
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Nefit BaseLine II HR-ketel
Eigentijds warmwatercomfort

De degelijke Nefit BaseLine II HR-ketel biedt alles wat nodig is voor een gunstig 

kostenplaatje én tevreden gebruikers. BaseLine II is snel en eenvoudig te instal-

leren, ook op de plaats van de oude ketel. Als de ketel eenmaal geïnstalleerd is, 

heeft u er geen omkijken meer naar. 

Voor gebruikers is BaseLine II een grote stap vooruit. Deze HR-ketel voldoet 

probleemloos aan alle eigentijdse wensen die gebruikers hebben: energiebespa-

ring, behaaglijk gelijkmatige warmte en royaal warm water. BaseLine II is dé 

oplossing wanneer naast zekerheid ook de prijs telt en vormt daardoor de ideale 

basis voor warmte en warm water.
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 Economische oplossing

 Bewezen degelijk

 Beproefd concept

Voordelig en betrouwbaar. BaseLine II is een voordelige 
en betrouwbare HR-ketel met de zekerheid van de Nefit 
serviceorganisatie. De HR-ketel maakt gebruik van een 
geavanceerde regeling die zorgt voor een aangenaam 
gelijkmatige warmte. Daarvoor werkt BaseLine II samen 
met een intelligente, eenvoudig te bedienen Nefit ModuLine 
kamerthermostaat.

Meer comfort, meer besparen. In de keuken en onder 
de douche merken gebruikers direct het verschil met hun 
oude cv-ketel. Het warmwatercomfort is hoger en daar-
naast bespaart Nefit BaseLine II ook nog energie ten 
opzichte van conventionele ketels. 

Tijdwinst bij installatie en onderhoud. Verder heeft 
BaseLine II praktische sifonvul- en ontluchtingsprogram-
ma’s voor de installateur. Ook is hij voorzien van slimme 
programma’s om toestelfuncties en componenten te 
testen. En desgewenst is een weersafhankelijke regeling 
snel ingesteld. 

Praktische informatie:
  Geen vrije ruimte nodig aan de zijkanten
  Ook plaatsbaar in natte ruimtes, zoals de  
badkamer

   Voorzien van automatische vorstbeveiliging
  CE-keur
  Standaard 2 jaar fabrieksgarantie

Nefit BaseLine II in het kort:
 Eenvoudig te installeren op plaats oude cv-ketel
 Praktische programma’s voor installateur
 Hoog warmtecomfort, moduleert traploos
 Eigentijds warmwatercomfort
 Zeer stil, dus flexibel plaatsbaar
 Aluminium-silicium warmtewisselaar in rvs mantel
 Energiezuinige pomp

BaseLine II uitvoeringen. Er zijn twee uitvoeringen: 
BaseLine HRC24/3 II en HRC24/4 II. BaseLine HRC24/4 II 
levert extra warm water en zorgt dus voor meer comfort.  

De classificatie geeft de energie-efficiëntie aan van Nefit BaseLine 
HRC24/4 II. De classificatie van andere producten in deze serie kan 
eventueel afwijken. Meer informatie over energielabels vindt u op
nefit.nl/energielabel. 

Afgebeeld is ModuLine 1000.
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Nefit BaseLine HRC24/3 II Nefit BaseLine HRC24/4 II
Soort toestel HR-combiketel HR-combiketel

Type HRC24/3 II HRC24/4 II
Taphoeveelheid in l/min. 60°C (∆T=50°C) 6 8
Taphoeveelheid in l/min. 40°C (∆T=30°C) 10 13
Rendement (cv) 96,5% 96,5%
Nominaal vermogen cv (bij 50/30°C) in kW 7,3 - 23,6 7,3 - 23,6
Nominaal vermogen cv (bij 80/60°C) in kW 6,6 - 22,5 6,6 - 22,5
IP-klasse IP X4D IP X4D
Rookgasafvoer/luchttoevoer parallel in mm 80/80 80/80
Afmetingen in cm (h x b x d) 84 x 44 x 35 84 x 44 x 35
Installatiegewicht in kg 43 44
Energie-efficiencyklasse cv
Energie-efficiencyklasse warm tapwater

  CE-keur
  Garantie: 15 jaar garantie op de warmtewisselaar, 2 jaar op de overige onderdelen.

Nefit BaseLine II HR-ketels

Productspecificaties

Energie-efficiency
Het verplichte energielabel geeft een indicatie van de 
energieprestaties van een product. Meer informatie?  
Kijk op nefit.nl/energielabel.

1  Productinfo: leverancier, merk, type
2  Energie-efficiencyklasse cv
3  Energie-efficiencyklasse warm tapwater
4  Geluidsniveau in dB
5  Vermogen in kW

(Voorbeeld)

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Consumenten Service
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
www.nefit.nl

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


