
Nefit ModuLine 30

De kamerthermostaat die 
met u meevoelt
Een van de uitvindingen van Nefi t is een 

geavanceerde regelmethode die ervoor zorgt 

dat de cv-ketel zuiniger én comfortabeler 

stookt. Anders dan gewone cv-ketels regelen 

Nefi t-ketels de warmte in huis op basis van 

wat ú voelt: de temperatuur van de lucht. 

Daarvoor hebben ze een scherp zintuig

nodig: een ModuLine-thermostaat.

N e f i t  h o u d t
N e d e r l a n d  w a r m

•  Klokthermostaat
met handig
toets-en-draaisysteem

•  Geavanceerde
Nefit-regelmethode

•  Zuiniger én
comfortabeler



Nefi t ModuLine-kamerthermostaten:
de scherpe zintuigen van Nefi t HR-ketels
•  Deze speciaal voor Nefi t HR-ketels ontwikkelde kamerthermostaten 

meten drie keer per seconde de temperatuur van de lucht.
•  Signaleren ze een verschil met de gewenste temperatuur, dan wordt 

dit gecorrigeerd voordat u het opmerkt.
•  Alleen in combinatie met een ModuLine kan een Nefi t HR-ketel 

gebruikmaken van de geavanceerde Nefi t-regelmethode die leidt tot 
meer comfort én een nog lager energieverbruik. 

Nefi t ModuLine 30  
• Programmeerbare klokthermostaat
• Slimme zelfl erende aanwarmvervroeging
• Energiebesparende tapwaterregeling mogelijk
• Displayinfo: dag, tijd, temperatuur en bedrijfsinfo
• Plustoets en mintoets: tijdelijk 0,5 - 2,5°C warmer of kouder
• Vakantiefunctie: warm huis en warm water bij terugkomst
• Automatische vorstbeveiliging
• Voorbereid op weersafhankelijk regelen (buitenvoeler nodig)

Handig toets-en-draaisysteem  
• Met de toetsen bepaalt u wat u gaat instellen, bijvoorbeeld de dag  
 van de week.
• Vervolgens draait u aan de programmaknop tot de juiste dag op 
 het display staat.

Compleet assortiment ModuLine-kamerthermostaten
•  Er is ook een nieuwe serie ModuLines:

de ModuLine 100, 200, 300 en 400.
•  Hierover vindt u meer informatie in de brochures over

Nefi t HR-ketels.

Slim én zuinig

Programmeerbare klokthermostaat met zelfl erend vermogen
De ModuLine 30 is een klokthermostaat. U kunt 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. 

Om energie te besparen moet het niet te vroeg warm zijn. Daarom heeft de ModuLine 30 een 

zelfl erend 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 ruimte in huis zijn eigen temperatuur meegeven.
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