
Het populaire Nefit ProLine-concept heeft 

zich de afgelopen vier jaar bewezen als 

één van de betrouwbaarste in de markt.  

Zeer compact, servicevriendelijk en met 

uitstekende prestaties. Met ProLine NxT 

introduceert Nefit een nieuwe generatie: 

nóg zuiniger met energie en nóg breder 

toepasbaar.

ProLine NxT

Low Energy cv-pomp: nóg energiezuiniger
ProLine NxT komt beschikbaar als HRC 24/CW3 en HRC 

24/CW4. Met een EPC 0,71 – 0,75 

zijn beide varianten nóg zuiniger met 

energie. De nieuwe, volledig module-

rende Low Energy cv-pomp (EuP 

2015 Ready) betekent bovendien  

een zeer laag elektriciteitsverbruik. 

De extra besparing kan over de hele 

levensduur oplopen tot 800 Euro.

OpenTherm: nóg breder inzetbaar
Als enig toestel in het productprogramma van Nefit is  

ProLine NxT standaard uitgerust met een OpenTherm-aan-

sluiting. Een converter is dus niet meer nodig om het toestel 

toe te passen in combinatie met OpenTherm-apparatuur,  

zoneregeling of CV-eBeheer. Een bewuste keuze om het  

toestel nog breder inzetbaar te maken bij bijvoorbeeld 

renovatie projecten en duurzame systeemoplossingen!

Waarom kiezen voor Nefit ProLine NxT?
■  Klein (58 x 35 x 28 cm) en nóg lichter (19kg)
■  Energiezuinig: Z-Stream platenwisselaar  

(Jaartaprendement: > 90%), Low Energy cv-pomp  
(75% zuiniger), laag standby-verbruik (< 1,5 watt)

■  Betrouwbaar: continue bewaking met  
ProActive Plus, messing hydrauliek

■  Optimale basis voor hybride systeemoplossing  
met warmtepomp

■  Flexibel: OpenTherm
■  Praktisch: waterbijvulmelding, snelvulunit (optie) 

voor eenvoudig zelf water bijvullen
■  Multigasblok: klaar voor veranderde  

gassamenstellingen
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ProLine NxT HRC 24/CW3 HRC 24/CW4

Afmetingen in cm (h x b x d) 58 x 35 x 28 58 x 35 x 28

Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C) 6 8

Taphoeveelheid in l/min. 40°C (ΔT=30°C) 10 13 

Nominaal vermogen cv bij 80/60°C in kW 22,8 22,8

IP-klasse IP X4D IP X4D

Rookgasafvoer/luchttoevoer parallel in mm 80/80 80/80

Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch in mm 60/100 60/100

Installatiegewicht in kg 19 19

De ProLine-serie is gebaseerd op een beproefd universeel concept, aangevuld met de slimme exta’s van Nefit. 

Gemakkelijk door één persoon te tillen, servicevriendelijk en snel te installeren door o.a. een draaibare 2-pijps adapter, 

knelaansluitingen en zelfontluchting. Kies uit handige accessoires zoals:

■ montagebeugels, snelvulset 

■ montageframe bovenaansluitingen

■ afdekkap leidingaansluitingen

■ concentrische adapter met klikaansluiting

■ solarsensorset voor Nefit SolarLine

■ buitenvoeler voor WA-regeling of Nefit MultiLine  

warmtepomp

■ module WA-zoneregeling

Bewezen concept: de slimste bij installatie en onderhoud

Specificatie overzicht

De techniek
1  Rvs warmtewisselaar: 10 jaar garantie

2  OpenTherm communicatie: extra flexibiliteit

3   ProActive Plus: dubbele branderpakking, beveiligingsthermostaat,  

sensoren flow, waterdruk en verbrandingsgas

4  Low Energy cv-pomp (EuP Ready): bespaart in totaal tot €800 extra

5  Z-Stream platenwisselaar (patent): jaartaprendement > 90%

6  Bedieningspaneel met display: o.a. cv-drukmelding en kinderslot

7  Multi-Gasblok: voorbereid op wijzigingen in de gassamenstelling

8  Aansluitmogelijkheid buitenvoeler: voor WA-regeling

9  Messing hydrauliek: solide en duurzaam

■  Dé oplossing voor nieuwbouw en renovatie: klein met veel 

extra’s, OT-aansluiting, EPC 0,71-0,75.

■ Neem contact met ons op voor projectadvies. 2
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Postbus 3, 7400 AA Deventer, www.nefit.nl, Infolijn: 0570 - 67 85 66. E-mail: verkoopnederland@nefit.nl


