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Deze Nefit-Bosch Systeemwijzer is bedoeld voor installateurs en adviseurs en is een hulpmiddel 
voor het ontwerpen van systemen voor ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater. 
Met behulp van dit document kunt u gemakkelijk een hydraulisch systeem met bijbehorende rege-
ling kiezen voor de meest voorkomende verwarmingstoepassingen: Selecteer met behulp van de 
inhoudsopgave (zie pagina 1) de toepassing waar het u om gaat. - of -

U wordt verwezen naar een paginanummer. Daar vindt u: 
• Het hydraulisch schema.
• Het elektrotechnisch schema. Dit brengt tot op klemmenstrookniveau in beeld hoe 
 de verschillende componenten elektrisch moeten worden gekoppeld.
• Een stuklijst van de componenten met artikelnummers. Op basis hiervan kunt u een 
 bestelling plaatsen.

De Nefit Systeemwijzer wordt periodiek geactualiseerd met nieuwe producten en schema’s. 
Kijk voor de meest actuele versie op:
 
https://www.nefit-bosch.nl/informatie/hulpmiddelen-voor-installateurs. 

Hier vindt u ook andere praktische hulpmiddelen. 

• Bezoek deze site ook voor extra informatie over onze andere producten en tools.
• Met de Solarline Selector kunt u gemakkelijk een systeem op maat maken voor uw 
 zonneboilertoepassing. Het advies bevat onder meer een schema van het systeem en een 
 offerte met een stuklijst van componenten.
• Met de Cascade Selector kunt u uw eigen cascadesysteem samenstellen, 
 compleet met artikelnummers en prijzen.  Op de webpagina bij hulpmiddelen voor installateurs  
 treft u alle tools en informatie aan voor de toepassing van lucht-water warmtepompen.

Heeft u vragen? 
Bel met de Nefit Dealerline: 0570-602 206 of stel uw vraag per e-mail: voorlichting@nefit.nl.

Disclaimer 
Productwijzigingen voorbehouden. U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet 
aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit geen verantwoordelijk-
heid. 

Inleiding Aantekeningen
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Naam   Omschrijving  
EasyControl  Slimme thermostaat: te combineren met Smart  
  Radiator Thermostats voor individuele 
  ruimteregeling. 
Moduline 1010(H) Ruimteregelaar 
Moduline 2050 Kamerthermostaat met klokprogramma, voorbereid op weersafhankelijk 
  regelen.
Moduline 3000(WA) Kamerthermostaat met klokprogramma, voorbereid op weersafhankelijk 
  regelen.
CR400  Thermostaat t.b.v. MX25
MC400 Modulerende cascaderegelaar voor maximaal vier Topline 
  single ketels, mogelijkheid tot 0-10 volt of aan/uit-sturing 
  en storingsdetectie (maximaal zestien Topline single ketels in 
  cascade met vier MC400-modules in serie)
MU100 Regelaar voor aansturing van één Topline single ketel en externe 
  regelaar met 0-10 volt signaal, mogelijkheid tot storingsdetectie
MX25 Modulerende regelaar voor Bosch toestellen
CC8313 Regelaar voor aansturing GB402, Condens 7000F & Topline
FM-SI Veiligheidsmodule voor CC8313
FM-AM Module voor alternatief management van 2e warmteopwekker
FM-CM Cascade module voor 4 toestellen
FM-MM Module voor 2 gemengde cv-groepen
FM-WM Module voor 1 gemengde cv-groep & 1 boilergroep 
SC20/2 Solar regelaar
MS100 Solar regelmodule exclusief bediening
MS200 Solar regelmodule uitgebreid exclusief bediening
SC300 Bedieningsmodule voor Solar regelmodule
MM100 Regelmodule voor boilergroep, gemengde of ongemengde cv-groepen
HS25* of HS32** Pompgroep voor hoge temperatuurverwarming (ongemengd) 
  *43 kW/DN25 **65 kW/DN32 (incl. pomp, keerklep, instelbare bypass, 
  afsluiters, temperatuurmeters en geïsoleerde omkasting)
HSM25* of HSM32** Pompgroep voor lage temperatuurverwarming (gemengd)
  43 kW / DN25 **65 kW / DN32 (incl. mengklep, pomp, keerklep, instelbare  
  bypass, afsluiters, temperatuurmeters en geïsoleerde omkasting)

Stooklijn: 
Is een lijn, die bij een gemeten buitentempe-
ratuur aangeeft welke CV-aanvoertemperatuur 
gevraagd wordt. In grafiek 1 wordt als voorbeeld 
bij een buitentemperatuur van -4°C een aanvoer-
temperatuur van 70°C gevraagd. 

Afkorting   Omschrijving   
AV/FK   Aanvoertemperatuurvoeler 
BV/FA   Buitentemperatuurvoeler 
cv   Centrale verwarming 
DWK1 3-wegklep Nefit (24 VAC, 3-puntsregeling)
DWK2 3-wegklep niet-Nefit (230 VAC, 2-puntsregeling, veerbelast)
DWK3 3-wegklep niet-Nefit (230 VAC, 2-puntsregeling, veerbelast 
  met schakelcontact)
GBS Gebouwbeheersysteem 
HR Hoog rendement single, geen warmtapwaterbereiding
HRC Hoog rendement combi
KW Koud sanitairwater
kW Kilowatt 
vc Mengklep (230 VAC, 3-puntsregeling)
FV Mengtemperatuurvoeler 
PH/PS/PZ CV-pomp / boilerpomp / circulatiepomp
T./F./S. Temperatuurvoeler 
TS Solartemperatuurvoeler (voorkomt onnodig inschakelen 
  warmwaterbedrijf cv-ketel bij zonneboilersysteem)
ZK Zoneklep (veerbelast)

Ruimteafhankelijk stoken. 
Bij deze regeling meet de thermostaat de temperatuur in de ruimte waarin hij is geplaatst. De 
gemeten temperatuur wordt vergeleken met de instelling op de thermostaat. 
De thermostaat bepaalt nu hoe hard het CV-toestel moet gaan branden om de gewenste tem-
peratuur te bereiken of te handhaven. Alleen de temperatuur in het referentievertrek wordt 
geregeld. Alle overige ruimten worden, afhankelijk van de warmtevraag in het referentievertrek, 
in meer of mindere mate verwarmd. 

Weersafhankelijk stoken. 
Deze regeling regelt op basis van de gemeten buitentemperatuur. De gemeten buitentempe-
ratuur wordt doorgegeven aan de Moduline 2050, 3000WA, Easy of EasyControle. Samen met 
een aantal vooraf ingestelde waarden (o.a. de stooklijn) berekent de ModuLine de gewenste 
CV-aanvoertemperatuur. De uiteindelijke ruimtetemperatuur wordt bepaald door de instelling op 
de thermostatische radiatorkranen. Alle ruimten kunnen op deze wijze onafhankelijk van elkaar 
worden verwarmd. De installatie dient een bypass (AVDO) te hebben. 

Waterzijdig inregelen 
Waterzijdig inregelen is het optimaliseren van de volumestromen naar radiatoren, zodat naar 
elke radiator op de juiste snelheid de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om de ont-
werptemperatuur in de ruimte te realiseren. Door middel van dubbel instelbare radiatorafsluiter 
of een apart (voet) ventiel wordt de hoeveelheid water naar elke radiator vergroot of verkleind. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed en efficient functioneren van de verwarmingsin-
stallatie.

Legenda 
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7 | Nefit HRC-ketel 03-2022

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine  
thermostaat de ketel modulerend aan op basis van 
de ingestelde ruimtetemperatuur.Bij een weersaf-
hankelijke regeling wordt de CV-ketel modulerend 
aangestuurd op basis van de buitentemperatuur. 
Afhankelijk van de buitentemperatuur en de stook-
lijn wordt er een aanvoertemperatuur gemaakt. Als 
optie kan de ModuLine 3000 als ruimtecompen- 
satie worden toegepast. Voor meerdere cv-groepen 
zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i AquaPower Plus II HRC 
 Diverse types
• Nefit TrendLine AquaPower Plus II HRC 
 Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
 Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
 7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
 7738112303
• ModuLine 3000 
 7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
 7738112367
• Buitenvoeler 
 5991374

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
 Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Bij weersafhankelijke regelen thermostatische 
radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien 9000i AquaPower Plus toegepast wordt:
•  overstort standaard in de ketel.
•  expansievat montage in ketel mogelijk 
 (14 liter / 0,75 bar).

Nefit HRC-ketel 
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Nefit HRC-ketel 



9 | Nefit proline nxt (eco)

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestel-
de ruimtetemperatuur. Bij een weersafhankelijke  
regeling wordt de CV-ketel modulerend aange-
stuurd op basis van de buitentemperatuur. Afhan-
kelijk van de buitentemperatuur en de stooklijn 
wordt er een aanvoertemperatuur gemaakt. Voor 
meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• ProLine NxT
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• EasyControl adapter 
  7736701654
• Aansluitconnector t.b.v. BV 
  73775
• Buitenvoeler 
  5991374

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Weersafhankelijk regelen alleen mogelijk met:
• Weersafhankelijke OpenTherm regelaar met 
 Nefit buitenvoeler.
• EasyControl en locale buitentemp. via internet.

Nefit ProLine NxT (Eco)

03-2022
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Nefit ProLine NxT (Eco)
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11 | Nefit hr(c)-ketel i.C.M. Houtkachel

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestel-
de ruimtetemperatuur. Bij een weersafhankelijke re-
geling wordt de CV-ketel modulerend aangestuurd 
op basis van de buitentemperatuur. Afhankelijk 
van de buitentemperatuur en de stooklijn wordt 
er een aanvoertemperatuur gemaakt. Indien de 
temperatuur in het buffervat (S1) hoger is dan de 
retourtemperatuur (S2) van de CV-installatie, zal 
de 3-wegklep (DWK2) naar het buffervat bekrach-
tigd worden door de SC20/2. Hierdoor wordt het 
retourwater naar de CV-ketel voorverwarmd.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR(C) 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374
• EasyControl adapter (t.b.v. ProLine NxT) 
 7736701654
• Aansluitconnector t.b.v. BV(t.b.v. ProLine NxT) 
  73775
• SC20/2 (incl. S1 & S2) 
  7735600122
• 3-wegklep (DWK2) 
  85103220

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

 

Nefit HR(C)-ketel i.c.m. houtkachel
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12 | Nefit hr(c)-ketel i.C.M. Houtkachel

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Inschakeltemperatuurverschil (ΔT) tussen buffer  
 en retour cv-installatie in SC20/2 invoeren. 
• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Weersafhankelijk regelen alleen mogelijk met:
Indien ProLine NxT toegepast wordt:
• Bij EasyControl een EasyControl adapter 
 toepassen
• De ModuLine 3000 (WA) niet toepasbaar i.c.m.  
 ProLine NxT.

Indien 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk indien  
 9000i HR25 / 35 (14 liter / 0,75 bar).
 

Nefit HR(C)-ketel i.c.m. houtkachel
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13 | Nefit 9000i hr-ketel / Nefit topline II HR50/70/100

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestel-
de ruimtetemperatuur. Bij een weersafhankelijke re-
geling wordt de CV-ketel modulerend aangestuurd 
op basis van de buitentemperatuur. Afhankelijk 
van de buitentemperatuur en de stooklijn wordt 
er een aanvoertemperatuur gemaakt. Als optie kan 
de ModuLine 3000 als ruimtecompensatie worden 
toegepast. Voor meerdere cv-groepen zie pagina 
36-37 of 38-39.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B) 
  Diverse types
• Neft TopLine II HR50 / 70 / 100 
  Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Accessoires
• Kortsluitleiding (t.b.v. Nefit 9000i HR25 / 35) 
  7107800
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i 25 / 35 (14l/0,75) 
  7736700941

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk indien  
 9000i HR25 / 35 (14 liter / 0,75 bar).
 

Nefit 9000i HR-ketel / Nefit TopLine II HR50/70/100
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Nefit 9000i HR-ketel / Nefit TopLine II HR50/70/100
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15 | Nefit 9000i HR-ketel 25/35kW met indirect gestookte boiler

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermo-
staat de ketel modulerend aan op basis van de 
ingestelde ruimtetemperatuur. Bij een weersaf-
hankelijke regeling wordt de CV-ketel modulerend 
aangestuurd op basis van de buitentemperatuur. 
Afhankelijk van de buitentemperatuur en de stook-
lijn wordt er een aanvoertemperatuur gemaakt. Als 
optie kan de ModuLine 3000 als ruimtecompensa-
tie worden toegepast. Bij warmtevraag voor warm 
tapwater wordt 3-wegklep (standaard in HR25 
en HR35) bekrachtigd. Warmtevraag voor warm 
tapwater gaat voor warmtevraag van de CV-installa-
tie. Boilertemperatuur is eventueel te verhogen in 
9000i HR ketel. Warmwater circulatie pomp PW2 is 
via de ModuLine 3000 in te stellen. Voor meerdere 
cv-groepen zie pagina 38-39.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 (B) 
  Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Boilersensor (TW1) 
  20325

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk indien  
 9000i HR25 / 35 (14 liter / 0,75 bar).

Nefit 9000i HR-ketel 25/35kW met indirect gestookte boiler

03-2022



16 | Nefit 9000i HR-ketel 25/35kW met indirect gestookte boiler

Nefit 9000i HR-ketel 25/35kW met indirect gestookte boiler

03-2022



17 | Nefit 9000i HR-ketel 50kW met indirect gestookte boiler

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van de 
buitentemperatuur. Afhankelijk van de buitentempe-
ratuur en de stooklijn wordt er een aanvoertempera-
tuur gemaakt. Als optie kan de ModuLine 3000 als 
ruimtecompensatie worden toegepast. Bij het aan-
sluiten van een boilertemperatuursensor wordt het 
maximale cv-vermogen in cv-bedrijf verlaagd van 50 
kW naar 45 kW. Het vermogen op warm water blijft 
50 kW. Bij warmtevraag voor warm tapwater wordt 
3-wegklep (PW1) bekrachtigd. Warmtevraag voor 
warm tapwater gaat voor warmtevraag cv. Boiler-
temperatuur is te verhogen in 9000i HR ketel menu. 
Warmwatercirculatie pomp PW2 is via de ModuLine 
3000 in te stellen. Voor meerdere cv-groepen zie 
pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR50 (B) 
  7736701267 / 7736701270

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Boilersensor (TW1) 
  20325
• 3-wegklep (PW1) 
  7736700945

Accessoires
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

Nefit 9000i HR-ketel 50kW met indirect gestookte boiler

03-2022



18 | Nefit 9000i HR-ketel 50kW met indirect gestookte boiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Nefit 9000i HR-ketel 50kW met indirect gestookte boiler

03-2022



19 | Nefit HR-ketels 2 in cascade

OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en 
stooklijnen van alle CV-groepen apart ingesteld. 
De HR-ketels worden in cascade door de MC400 
modulerend aangestuurd. Op basis van de buiten-
temperatuur en de stooklijn van de hoogst vragende 
cv-groep wordt er een aanvoertemperatuur (T0) 
gemaakt. Voor meerdere cv-groepen zie pagina 
36-37 of 38-39.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B) 
  Diverse types
• Nefit TopLine II HR50 / 70 / 100 
  Diverse types

Regeling
• MC400 
  7738111001
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367

Accessoires
• Kortsluitleiding (t.b.v. Nefit 9000i 25 / 35) 
  7107800
• Aanvoersensor T0 
  7736700040
• TwinFit open verdeler (max 140kW) 
  8718600545
• Appendageset TwinFit 
  7736701436
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i HR25 / 35 (14l/0,75) 
  7736700941

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

Nefit HR-ketels 2 in cascade

03-2022



20 | Nefit HR-ketels 2 in cascade

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Potmeter MC400 instellen op 2 (optimaal)

Indien Nefit 9000i HR25 / 35:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).

Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)

Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)

Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)

 

 

Nefit HR-ketels 2 in cascade

03-2022



21 | Nefit HR-ketels 2 in cascade met indirect gestookte boiler

OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en 
stooklijnen van alle CV-groepen apart ingesteld. 
De HR-ketels worden in cascade door de MC400 
modulerend aangestuurd. Op basis van de buiten-
temperatuur en de stooklijn van de hoogst vragende 
cv-groep wordt er een aanvoertemperatuur (T0)  
gemaakt. Bij warmtevraag voor warm tapwater 
wordt 3-wegklep bekrachtigd. Warmtevraag voor 
warm tapwater gaat voor warmtevraag cv. Boiler-
temperatuur is te verhogen in 9000i HR ketel menu.
Warmwatercirculatie pomp PW2 is via de ModuLine 
3000 in te stellen.
Voor meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B) 
  Diverse types
• Nefit TopLine II HR50 / 70 / 100 
  Diverse types

Regeling
• MC400 
  7738111001
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Scheidingsunit 70kW 
  74533
• Boilersensor (TW1) 
  20325
• 3-wegklep (PW1) 
  7736700945

Accessoires
• Kortsluitleiding (t.b.v. Nefit 9000i 25 / 35) 
  7107800
• Aanvoersensor T0 
  7736700040
• TwinFit open verdeler (max 140kW) 
  8718600545
• Appendageset TwinFit 
  7736701436
• Open verdeler >140kW 
  Diverse types
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i HR25 / 35 (14l/0,75) 
  7736700941

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

Nefit HR-ketels 2 in cascade met indirect gestookte boiler

03-2022



22 | Nefit HR-ketels 2 in cascade met indirect gestookte boiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Potmeter MC400 instellen op 2 (optimaal)
• Warmwater programma activeren in menu  
 (Nefit 9000i)

Indien Nefit 9000i HR25 / 35:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).

Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)

Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)

Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)

 

 

Nefit HR-ketels 2 in cascade met indirect gestookte boiler

03-2022



23 | Nefit TopLine II HR-ketel 50/70kW met indirect gestookte boiler 

OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van 
de buitentemperatuur. Afhankelijk van de buiten-
temperatuur en de stooklijn wordt er een aanvoer-
temperatuur gemaakt. Bij warmtevraag voor warm 
tapwater worden de 3-wegklep en de boilerpomp 
(PS) bekrachtigd. Warmtevraag voor warm tap-
water gaat voor warmtevraag CV.
Boilertemperatuur via menu TopLine II verhogen. 
Voor meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit TopLine II HR50/70 
  Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Scheidingsunit 70kW 
  74533
• Boilersensor (TT) 
  20325
• Aansluitset cv/ww (incl. DWK1) 
  7736700105

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70 
  7746900601
• Open verdeler 1 ½ “ (tot 70kW) 
  75853

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• 

Nefit TopLine II HR-ketel 50/70kW met indirect gestookte boiler 
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24 | Nefit TopLine II HR-ketel 50/70kW met indirect gestookte boiler

Nefit TopLine II HR-ketel 50/70kW met indirect gestookte boiler 

03-2022



25 | Nefit HRC-ketel met zonneboiler

Nefit HRC-ketel met zonneboiler 
OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van de 
buitentemperatuur. Afhankelijk van de buitentem-
peratuur en de stooklijn wordt er een aanvoertem-
peratuur gemaakt. De SC20/2 stuurt pomp R1 aan 
wanneer het ingestelde temperatuurverschil tussen 
S1 en S2 wordt overschreden.  
Voor meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HRC 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374
• EasyControl adapter (t.b.v. ProLine NxT) 
  7736701654
• Aansluitconnector t.b.v. BV(t.b.v. ProLine NxT) 
  73775

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen  
 via SolarLine Tool

Accessoires
• Solarsensor (t.b.v. ProLine NxT & TrendLine) 
  7746900804

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

03-2022



26 | Nefit HRC-ketel met zonneboiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Inschakeltemperatuurverschil (ΔT) tussen  
 zonneboiler en collectorveld in SC20/2 invoeren.
• Solarsensor TS op CV-ketel aansluiten. Dit zorgt  
 ervoor dat de cv-ketel niet onnodig in warmwater- 
 bedrijf komt zodra de zonneboiler op  
 temperatuur is.
• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien ProLine NxT toegepast wordt:
• Bij EasyControl een EasyControl Adapter  
 toepassen.
• De ModuLine 3000 niet toepasbaar i.c.m.  
 ProLine NxT.

Indien 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel. 
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
• Thermostatisch mengventiel toepassen.

Nefit HRC-ketel met zonneboiler 

03-2022



27 | Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler

Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler 
OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van 
de buitentemperatuur. Afhankelijk van de buiten-
temperatuur en de stooklijn wordt er een aanvoer-
temperatuur gemaakt. De bovenste spiraal in de 
HotTop boiler wordt verwarmd door de Nefit 9000i 
HR-ketel en dient als naverwarmer. De onderste 
spiraal wordt door de zonnecollector(en) ver-
warmd. De SC20/2 stuurt pomp R1 aan wanneer 
het ingestelde temperatuurverschil tussen S1 en 
S2 wordt overschreden. Bij het aansluiten van 
een boilertemperatuursensor wordt het maximale 
cv-vermogen in cv-bedrijf verlaagd van 50 kW naar 
45 kW. Vermogen warm water blijft 50kW. Bij 
warmtevraag voor warm tapwater wordt 3-wegklep 
bekrachtigd. Warmtevraag voor warm tapwater 
gaat voor warmtevraag cv. Boilertemperatuur is te 
verhogen in 9000i HR ketel menu.  
Voor meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B) 
  Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Boiler
• Hottop boiler 
  Diverse types
• Boilersensor (TW1) 
  20325
• 3-wegklep PW1 (alleen bij HR50!) 
  7736700945

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen  
 via SolarLine Tool

03-2022



28 | Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler

Accessoires
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i HR25 / 35 (14l/0,75) 
  7736700941

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Inschakeltemperatuurverschil (ΔT) tussen  
 zonneboiler en collectorveld in SC20/2 invoeren.
• Warmwater programma activeren in menu.
• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien Nefit 90000i HR25 / 35 wordt toegepast:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
• Thermostatisch mengventiel toepassen.

Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler 

03-2022



29 | Nefit HR-ketel met hottop zonneboiler

Nefit 9000i met indirect gestookte boiler en zonneboiler
OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van 
de buitentemperatuur. Afhankelijk van de buiten-
temperatuur en de stooklijn wordt er een aanvoer-
temperatuur gemaakt. De indirect gestookte boiler 
wordt verwarmd door de Nefit 9000i HR-ketel en 
dient als naverwarmer. De zonneboiler wordt door 
de zonne-collectoren verwarmd. 
De SC20/2 stuurt pomp R1 aan wanneer het inge-
stelde temperatuurverschil tussen S1 en S2 wordt 
overschreden. Bij het aansluiten van een boilertem-
peratuursensor wordt het maximale cv-vermogen 
in cv-bedrijf verlaagd van 50 kW naar 45 kW. Het 
vermogen op warm water blijft 50 kW. Bij warm-
tevraag voor warm tapwater wordt 3-wegklep 
bekrachtigd. Warmtevraag voor warm tapwater 
gaat voor warmtevraag cv. Boilertemperatuur is te 
verhogen in 9000i HR ketel menu.  
Voor meerdere cv-groepen zie pagina 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B) 
  Diverse types

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Boilersensor (TW1) 
  20325
• 3-wegklep PW1 (alleen bij HR50!) 
  7736700945

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen  
 via SolarLine Tool

03-2022



30 | Nefit 9000i met indirect gestookte boiler en zonneboiler

Accessoires
• Afdekkap Nefit 9000i 
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i HR25 / 35 (14l/0,75) 
  7736700941

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Inschakeltemperatuurverschil (ΔT) tussen  
 zonneboiler en collectorveld in SC20/2 invoeren.
• Warmwater programma activeren in menu.
• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien Nefit 90000i HR25 / 35 wordt toegepast:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
• Thermostatisch mengventiel toepassen.

Nefit 9000i met indirect gestookte boiler en zonneboiler

03-2022



31 | Nefit HRC-ketel met hottop zonneboiler t.b.v. tapwater en CV ondersteuning

Nefit HRC-ketel met hottop zonneboiler t.b.v. tapwater en CV ondersteuning 
OMSCHRIJVING

Bij ruimteregeling stuurt de ModuLine thermostaat 
de ketel modulerend aan op basis van de ingestelde 
ruimtetemperatuur. 
Bij een weersafhankelijke regeling wordt de 
CV-ketel modulerend aangestuurd op basis van 
de buitentemperatuur. Afhankelijk van de buiten-
temperatuur en de stooklijn wordt er een aanvoer-
temperatuur gemaakt. De MS200 stuurt pomp PS1 
aan wanneer het ingestelde temperatuurverschil 
in de SC300 tussen TS1 en TS2 wordt overschre-
den. Indien boilertemperatuur (TS3) hoger is dan 
retourtemperatuur (TS4) stuurt de MS200 de 
3-wegklep VS1 open naar de
hottop boiler om zo het retourwater naar de 
HRC-ketel voor te verwarmen. De HRC-ketel dient 
als naverwarmer voor het warme tapwater.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HRC 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 
  7738112366
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• Buitenvoeler 
  5991374
• EasyControl adapter (t.b.v. ProLine NxT) 
  7736701654
• Aansluitconnector t.b.v. BV(t.b.v. ProLine NxT) 
  73775

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen  
 via SolarLine Tool
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32 | Nefit HRC-ketel met hottop zonneboiler t.b.v. tapwater en CV ondersteuning

Accessoires
• 3-wegklep VS1 
  85103220

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Inschakeltemperatuurverschil (ΔT) tussen 
 zonneboiler (TS2) en collectorveld (TS1) en  
 retour (TS4) en zonneboiler (TS3) in SC300  
 invoeren.
• Bij weersafhankelijke regelen thermostatische  
 radiatorafsluiters (TH) toepassen.

Indien ProLine NxT toegepast wordt:
• Bij EasyControl een EasyControl Adapter  
 toepassen.
• De ModuLine 3000 niet toepasbaar i.c.m.  
 ProLine NxT.

Indien 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
• Thermostatisch mengventiel toepassen.

Nefit HRC-ketel met hottop zonneboiler t.b.v. tapwater en CV ondersteuning 
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33 | Bosch Tronic 3500 E-ketel

Bosch Tronic 3500 E-ketel 
OMSCHRIJVING

De Tronic 3500 wordt aangestuurd door de ruim-
tethermostaat (aan/uit). De E-ketel kan in stappen 
moduleren. De grootte van deze stappen is afhan-
kelijk van het vermogen van de E-ketel. 

MATERIAALOVERZICHT

E-Ketel
• Bosch Tronic 3500 
  Diverse types

Regeling
• Bosch TR12 
  7719002144
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• EasyControl adapter (t.b.v. aan/uit signaal) 
  7736701654

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Expansievat aanwezig in toestel.
• Let op de afzekerwaarde van het toestel.

03-2022



34 | Bosch Tronic 3500 E-ketel

Bosch Tronic 3500 E-ketel 
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35 | Bosch Tronic 3500 E-ketel met indirect gestookte boiler

Bosch Tronic 3500 E-ketel met indirect gestookte boiler 
OMSCHRIJVING

De Tronic 3500 wordt aangestuurd door de ruimte-
thermostaat (aan/uit). De E-ketel kan in stappen 
moduleren. De grootte van deze stappen is afhan-
kelijk van het vermogen van de E-ketel. 
Bij warmtevraag voor warm tapwater wordt 3-weg-
klep bekrachtigd. Warmtevraag voor warm tapwater 
gaat voor warmtevraag van de CV-installatie. 

MATERIAALOVERZICHT

E-Ketel
• Bosch Tronic 3500 
  Diverse types

Regeling
• Bosch TR12 
  7719002144
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• EasyControl adapter (t.b.v. aan/uit signaal) 
  7736701654

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Boilersensor TW1 
  8738104821
• 3-wegklep PW1 
  8738104964

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Expansievat aanwezig in toestel.
• Let op de afzekerwaarde van het toestel.
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36 | Bosch Tronic 3500 E-ketel met indirect gestookte boiler

Bosch Tronic 3500 E-ketel met indirect gestookte boiler 

03-2022



37 | 2-4 cv-groepen i.c.m. Nefit HR(C) ketels of HR ketels in cascade

2-4 cv-groepen i.c.m. Nefit HR(C) ketels of HR ketels in cascade
OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en 
stooklijnen van alle CV-groepen apart ingesteld.  
De HR(C)-ketel(s) wordt door de ModuLine 
3000 modulerend aangestuurd. Op basis van de 
buitentemperatuur en de stooklijn van de hoogst 
vragende cv-groep wordt er een aanvoertempera-
tuur gemaakt. Zonekleppen i.c.m. ruimtethermo-
staat en/of thermostaatknoppen zorgen voor de 
naregeling. De ModuLine 3000 en ModuLine1010 
zijn te gebruiken als ruimteopnemer.

MATERIAALOVERZICHT

Regeling
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
• MM100 (incl.TC &T0) 
  7738110140

Accessoires
• 1½“ Open verdeler (tot 70kW) 
  75853
• 2” Open verdeler (tot 175kW) 
  75854
• 2½“ Open verdeler (tot 260kW) 
  75855
• HS / HSM pomp - / mengunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Potmeter MM100 instellen op CV-groep.  
 CV-groep 1 op 1, CV-groep 2 op 2 enz..
• Omlooptijd mengklep configureren in  
 ModuLine 3000.
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2-4 cv-groepen i.c.m. Nefit HR(C) ketels of HR ketels in cascade
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Boilergroep en tot 3 cv-groepen i.c.m. Nefit HR(C)-ketels of HR-ketels in cascade
OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 worden de schakeltijden en 
stooklijnen van alle groepen apart ingesteld. De 
HR(C)-ketel(s) wordt 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. ruimtethermo-
staat en/of thermostaatknoppen zorgen voor de 
naregeling. Bij warmtevraag voor warm tapwater 
worden pompen PW1 en P2 bekrachtigd. Boi-
lergroep en CV-groepen kunnen tegelijk gevoed 
worden. Boilertemperatuur is via ModuLine 3000 
te verhogen. Warmwatercirculatie pomp PW2 is via 
ModuLine 3000 in te stellen.

MATERIAALOVERZICHT

Regeling
• ModuLine 1010 
  7738112303
• ModuLine 3000 WA (incl. BV) 
  7738112367
MM100 (incl.TC &T0) 
  7738110140

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Scheidingsunit 70kW 
  74533
• Boilersensor (TW1) 
  20325
• HS / HSM pomp - / mengunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Potmeter MM100 instellen op CV-groep.  
 CV-groep 1 op 1, CV-groep 2 op 2 enz..
• Omlooptijd mengklep configureren in  
 ModuLine 3000.
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Boilergroep en tot 3 cv-groepen i.c.m. Nefit HR(C)-ketels of HR-ketels in cascade
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EasyControl met een HR(C)-ketel
OMSCHRIJVING

De EasyControl thermostaat stuurt de ketel  
modulerend aan op basis van de ingestelde ruimte-
temperatuur. EasyControl is op afstand te bedienen 
via de iPhone- en Android-app. Mogelijkheden: 
grafische weergave gasgebruik, openhaardfunctie, 
extra klokprogramma’s of
weersafhankelijke regeling. Bij weersafhankelijke 
regeling haalt de EasyControl de actuele buiten-
temperatuur via internet op. EasyControl is te  
combineren met Smart Radiator Thermostaat-
kranen voor individuele ruimteregeling.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR(C) 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• EasyControl adapter (t.b.v. ProLine of aan/uit) 
  7736701654
• EasyControl Set (incl. 3 Smart therm.kranen) 
  7736701393 / 7736701394

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien Nefit 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
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EasyControl met een HR(C)-ketel
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EasyControl met een HR(C)-ketel en naregelingen
OMSCHRIJVING

De weersafhankelijk ingestelde EasyControl  
thermostaat stuurt de ketel modulerend aan op 
basis van de ingestelde stooklijn. De EasyControl is 
op afstand te bedienen via de iPhone- en Android-
app. Bij warmtevraag van de kamerthermostaten 
(niet-Nefit) krijgt de naregeling een signaal. Deze 
naregeling stuurt de klep van de betreffende 
groep open en weer dicht indien de ruimte op 
temperatuur is. De naregeling kan ook CV-pomp P1 
bekrachtigen.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR(C) 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Regeling
• EasyControl (wit/zwart) 
  7736701341 / 7736701392
• EasyControl adapter (t.b.v. ProLine of aan/uit) 
  7736701654
• EasyControl Set (incl. 3 Smart therm.kranen) 
  7736701393 / 7736701394

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien Nefit 9000i toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
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EasyControl met een HR(C)-ketel en naregelingen
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Nefit HR(C)-ketel met aansturing door naregelingen
OMSCHRIJVING

Mogelijkheid 1: Naregelingen met OpenTherm 
aansturing kunnen via een EMS-OT converter een 
Nefit ketel, via het EMS contact, modulerend aan-
gestuurd worden.
Mogelijkheid 2: Naregeling met OpenTherm 
aansturing kan rechtstreeks op Nefit ProLine NxT 
aangesloten worden om modulerend aangestuurd 
te worden.
Naregeling: Bij warmtevraag van de kamerthermo-
staten (niet-Nefit) krijgt de naregeling een signaal. 
Deze naregeling stuurt de klep van de betreffende 
groep open en weer dicht indien de ruimte op 
temperatuur is. De naregeling kan ook CV-pomp P1 
bekrachtigen.
Mogelijkheid 3: De warmteopwekker wordt aan/uit 
aangestuurd.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR(C) 
  Diverse types
• Nefit TrendLine II HRC 
  Diverse types
• Nefit TopLine II 
  Diverse types
• Nefit ProLine NxT 
  Diverse types
• ProLine NxT Eco HRC 24/CW4 
  7736701716

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Naregeling potentiaalvrij schakelende aan/uit of  
 OpenTherm (niet Nefit).

Indien Nefit 9000i HR25 / 35 toegepast wordt:
• Overstort standaard in de ketel.
• Expansievat montage in ketel mogelijk  
 (14 liter / 0,75 bar).
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Nefit HR(C)-ketel met aansturing door naregelingen
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2 indirect gestookte boilers volgens Tichelmann principe
OMSCHRIJVING

Het Tichelmann principe gaat uit van gelijke weer-
stand in toestel en leidingen. De totaal lengte en 
diameter vanaf de warmtepomp of ketel naar boiler 
1 moet gelijk zijn als naar boiler 2. Op deze manier 
wordt voorkomen dat de boilers ongelijk verwarmd 
of leeggetapt worden. Let er op dat de boilers van 
gelijk volume moeten zijn.

MATERIAALOVERZICHT

Boiler
• Indirect gestookte boiler 
  Diverse types
• Boilersensor TW1 
  20325

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• De boilers moeten identiek zijn!
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Nefit-Bosch AE Split Tower-Solar
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower-Solar heeft een  
geïntegreerde 184l boiler welke ondersteuning 
krijgt van zonne-energie (maximaal 2 collectoren) op 
tapwater. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt er door middel van het 
elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp 
is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 
MS100 is de regeling voor het zonne-energie sys-
teem. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split TS-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Solar
• SolarLine pakket EnviLine (onderdaks) 
  7736701186
• Solarcollectoren (1 of 2 stuks) 
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Split Tower-Solar
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Nefit-Bosch AE Monoblock Tower-Solar
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower-Solar heeft 
een geïntegreerde 184l boiler welke ondersteuning 
krijgt van zonne-energie (maximaal 2 collectoren) op 
tapwater. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt dit door middel van 
het elektrisch element naverwarmd. De warmte-
pomp is modulerend en regelt te alle tijden weers-
afhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij 
opwarming van de boiler het traject tussen binnen 
en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan 
de boilertemperatuur. Als dit traject op tempera-
tuur is, wordt de boiler opgewarmd. De MS100 
is de regeling voor het zonne-energie systeem. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock TS-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Solar
• SolarLine pakket EnviLine (onderdaks) 
  7736701186
• Solarcollectoren (1 of 2 stuks) 
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types
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BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower-Solar
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Nefit-Bosch AE Split Tower
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower heeft een geïnte-
greerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt er door 
middel van het elektrisch element naverwarmd.  
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is  
essentieel voor het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Solar
• SolarLine pakket EnviLine (onderdaks) 
  7736701186
• Solarcollectoren (1 of 2 stuks) 
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Split Tower
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Nefit-Bosch AE Monoblock Tower
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een 
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit 
door middel van het elektrisch element naver-
warmd. De warmtepomp is modulerend en regelt 
te alle tijden weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.
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Nefit-Bosch AE Monoblock Tower
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Nefit-Bosch AE Split met losse boiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmte pomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.
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Nefit-Bosch AE Split met losse boiler
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Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types
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BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler
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Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater.  
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is  
essentieel voor het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW
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Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater.  
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is  
essentieel voor het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

03-2022



64 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW

03-2022



65 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.
• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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66 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW
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67 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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68 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW
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69 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, HT – LT cv-groep

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, HT – LT cv-groep
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
D.m.v. zoneklep ZK1 en een aan/uit thermostaat 
wordt de hoge temperatuur cv-groep geregeld. 
Zoneklep ZK2 wordt open gestuurd als de warmte-
pomp bijverwarming nodig heeft van de ketel. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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70 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, HT – LT cv-groep

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, HT – LT cv-groep
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71 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, HT – LT cv-groep

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, HT – LT cv-groep
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
D.m.v. zoneklep ZK1 en een aan/uit thermostaat 
wordt de hoge temperatuur cv-groep geregeld. 
Zoneklep ZK2 wordt open gestuurd als de warmte-
pomp bijverwarming nodig heeft van de ketel. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhanke-lijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

03-2022



72 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, HT – LT cv-groep

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, HT – LT cv-groep
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73 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, HT – LT cv-groep 03-2022

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, HT – LT cv-groep
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. D.m.v. zoneklep ZK1 en een aan/uit 
thermostaat wordt de hoge temperatuur cv-groep 
geregeld. Zoneklep ZK2 wordt open gestuurd 
als de warmtepomp bijverwarming nodig heeft 
van de ketel. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW
• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.



74 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, HT – LT cv-groep 03-2022

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, HT – LT cv-groep



75 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, HT – LT cv-groep

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, HT – LT cv-groep
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. D.m.v. zoneklep ZK1 en een aan/uit 
thermostaat wordt de hoge temperatuur cv-groep 
geregeld. Zoneklep ZK2 wordt open gestuurd 
als de warmtepomp bijverwarming nodig heeft 
van de ketel. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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76 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, HT – LT cv-groep

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, HT – LT cv-groep
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77 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, 2 cv-groepen

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmte- 
pomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De MM100 module regelt de tweede 
cv-groep. De warmtepomp is modulerend en regelt 
altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is 
essentieel voor het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• MM100 module (incl. TC1) 
  7738110140
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• HSM pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

03-2022



78 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, 2 cv-groepen

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, 2 cv-groepen

03-2022



79 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, 2 cv-groepen

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De MM100 module regelt de tweede 
cv-groep. De warmtepomp is modulerend en regelt 
altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt 
ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject 
tussen binnen en buitendeel een hogere tempera-
tuur heeft dan de boilertemperatuur. Als dit traject 
op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• MM100 module (incl. TC1) 
  7738110140
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
3-wegklep (VC0) 
  8738201411
Installatiepakket 
  8733716993
Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
HS pompunit 
  Diverse types
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80 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, 2 cv-groepen

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, 2 cv-groepen

03-2022



81 | Nefit-Bosch AE Split Tower met losse zonneboiler

Nefit-Bosch AE Split Tower met losse zonneboiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower heeft een  
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt er 
door middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. De zonnecollectoren worden 
met de pompunit op de zonneboiler aangesloten 
en geregeld door de zonneboilerregeling SC20/2. 
Het warmtapwater wordt door de Enviline 
warmtepomp naverwarmd. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen via  
 SolarLine Tool

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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82 | Nefit-Bosch AE Split Tower met losse zonneboiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Split Tower met losse zonneboiler

03-2022



83 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower met losse zonneboiler

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower met losse zonneboiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een  
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit 
door middel van het elektrisch element naver-
warmd. De warmtepomp is modulerend en regelt 
te alle tijden weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. De zonnecollectoren worden met de pomp-
unit op de zonneboiler aangesloten en geregeld 
door de zonneboilerregeling SC20/2. Het warmtap-
water wordt door de Enviline warmtepomp naver-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen via  
 SolarLine Tool

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types
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84 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower met losse zonneboiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower met losse zonneboiler

03-2022



85 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler en zonneboiler

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler en zonneboiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmte pomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De zonnecollectoren 
worden met de pompunit op de zonneboiler aan-
gesloten en geregeld door de zonneboilerregeling 
SC20/2. Het warmtapwater wordt door de Enviline 
warmtepomp naverwarmd. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  873820141

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen via  
 SolarLine Tool

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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86 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler en zonneboiler

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler en zonneboiler

03-2022



87 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler en zonneboiler

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler en zonneboiler
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. 
Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler 
op gewarmd. De zonnecollectoren worden met 
de pompunit op de zonneboiler aangesloten en 
geregeld door de zonneboilerregeling SC20/2. 
Het warmtapwater wordt door de Enviline 
warmtepomp naverwarmd. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  873820141

Solar
• SolarLine opstelling samen te stellen via  
 SolarLine Tool

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045

03-2022



88 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler en zonneboiler

• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren.
• ModuLine 1010H verplicht.
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen.

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler en zonneboiler

03-2022



89 | Nefit-Bosch AE Split Tower, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Split Tower, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower heeft een geïnte-
greerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt er door 
middel van het elektrisch element naverwarmd.  
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is  
essentieel voor het goed functioneren van de  
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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90 | Nefit-Bosch AE Split Tower, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Split Tower, zonder buffervat

03-2022



91 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een 
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit 
door middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is modulerend en regelt te alle 
tijden weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt 
ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject 
tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur 
heeft dan de boilertemperatuur. Als dit traject 
op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Accessoires
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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92 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, zonder buffervat
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93 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmte pomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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94 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, zonder buffervat
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95 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW.
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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96 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, zonder buffervat

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, zonder buffervat
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97 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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98 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, zonder buffervat
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99 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerp- 
 vermogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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100 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, zonder buffervat
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101 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW.
• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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102 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, zonder buffervat
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103 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184 

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding -

Accessoires
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling niet mogelijk!
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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104 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, zonder buffervat

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, zonder buffervat

03-2022



105 | Nefit-Bosch AE Split Tower, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Split Tower, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower heeft een geïnte-
greerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt er door 
middel van het elektrisch element naverwarmd.  
De warmtepomp is modulerend en regelt altijd 
weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is essen-
tieel voor het goed functioneren van de verwar-
mingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW

Indien koeling van toepassing:
•  Primaire circuit dampdicht isoleren
•  ModuLine 1010H verplicht
•  Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
•  Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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106 | Nefit-Bosch AE Split Tower, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Split Tower, met kortsluitleiding
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107 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een 
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit 
door middel van het elektrisch element naver-
warmd. De warmtepomp is modulerend en regelt 
te alle tijden weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Accessoires
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW
•  Primaire circuit dampdicht isoleren

Indien koeling van toepassing:
•  Primaire circuit dampdicht isoleren
•  ModuLine 1010H verplicht
•  Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
•  Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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108 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met kortsluitleiding
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109 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warm-
tepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW

03-2022



110 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met kortsluitleiding

Indien koeling van toepassing:
•  Primaire circuit dampdicht isoleren
•  ModuLine 1010H verplicht
•  Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
•  Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met kortsluitleiding
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111 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW
 Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren
• ModuLine 1010H verplicht
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! 
(zie tabellen hiervoor in het schema).

03-2022



112 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met kortsluitleiding
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113 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S (incl.T0,T1) 
 Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerpver- 
 mogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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114 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met kortsluitleiding 

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met kortsluitleiding
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115 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding 
  -

Accessoires
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerpver- 
 mogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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116 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met kortsluitleiding
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117 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW
• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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118 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met kortsluitleiding
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119 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types 
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding 
  -

Accessoires
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
• Er moet aan de voorwaarden voldaan worden!  
 (zie tabellen hiervoor in het schema).
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120 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met kortsluitleiding

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met kortsluitleiding
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121 | Nefit-Bosch AE Split Tower, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Split Tower, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split Tower heeft een geïnte-
greerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt er door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de 
binnenunit komt, wordt het vermogen van het elek-
trisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren
• ModuLine 1010H verplicht
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
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122 | Nefit-Bosch AE Split Tower, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Split Tower, met naregelingen
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123 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een 
geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp 
niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit 
door middel van het elektrisch element naver-
warmd. De warmtepomp is modulerend en regelt 
te alle tijden weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock T-S/T (incl. T0&T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren
• ModuLine 1010H verplicht
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
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124 | Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Monoblock Tower, met naregelingen
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125 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Split E wordt een losse HR 
warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warm-
tepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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126 | Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met naregelingen

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de    
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren
• ModuLine 1010H verplicht
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Nefit-Bosch AE Split met losse boiler, met naregelingen
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127 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met naregelingen

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse 
HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de 
warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt er door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 
zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het 
traject tussen binnen en buitendeel een hogere 
temperatuur heeft dan de boilertemperatuur. Als 
dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opge-
warmd. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock E-S/T (incl.T0,T1&TW1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• Dauwpuntsensor (MK2) 
  7747204698
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Boiler
• Warmtepomp boiler 
  Diverse types
• 3-wegklep (VW1) 
  8738201411

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• 3-wegklep (VC0) 
  8738201411
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types
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128 | Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met naregelingen

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Indien de voeding van de buitenunit uit de  
 binnenunit komt, wordt het vermogen van het  
 elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW
• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW

Indien koeling van toepassing:
• Primaire circuit dampdicht isoleren
• ModuLine 1010H verplicht
• Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Nefit-Bosch AE Monoblock met losse boiler, met naregelingen
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129 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW) 
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerpver 
 mogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.

03-2022



130 | Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Split t/m 7kW, met naregelingen
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131 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Split wordt de HR(C)-ketel 
aangesloten op de binnenunit. Indien de warmte-
pomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt 
er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. 
Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De 
warmtepomp is modulerend en regelt altijd weers-
afhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit EnviLine II Split B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding 
  -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Koudemiddelleiding 20m 
  7748000688
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• Ophangbeugel (gevel opstelling t/m 9kW)
  7747222358
• Condensopvangbak 
  8738204655
• HS pompunit 
  Diverse types
• IP-module 
  8718590852
• Montageplaat IP-module 
  8738205073
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132 | Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met naregelingen

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Split 5 of 7 toepassen als ontwerpver 
 mogen <12kW.
• Hybride Split 9, 12, 14 of 16kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >12kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.

Nefit-Bosch hybride Split vanaf 9kW, met naregelingen
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133 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Bosch Compress 7400i beschikbaar in 5 & 7kW
• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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134 | Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Monoblock t/m 9kW, met naregelingen
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135 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Nefit-Bosch hybride Monoblock wordt de 
HR(C)-ketel aangesloten op de binnenunit. Indien 
de warmtepomp niet voldoende vermogen kan 
leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel 
naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor 
het tapwater. De warmtepomp is modulerend en 
regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Nefit-Bosch Monoblock B-S/T (incl.T0,T1) 
  Diverse types
• Warmtepomp opstelling samen te stellen via  
 Warmtepomp tool

Regeling
• ModuLine 1010H 
  7738112304
• CANbus kabel (15m/30m) 
  8738206183 / 8738206184
• Relais (R2) 
  78079

Ketel
• Nefit HR(C)-ketel  
  Diverse types
• Relais (R1) 
  78079
• Kortsluitleiding 
  -

Accessoires
• Buffervat (50l/120l) 
  Diverse types
• Installatiepakket 
  8733716993
• Afdekkap (5-9kW / 13-17kW) 
  8738205044 / 8738205045
• Vorstbeveiliging condensafvoer 
  7748000318
• HS pompunit 
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Hybride Monoblock 5, 7 of 9kW toepassen als  
 ontwerpvermogen <16kW.
• Hybride Monoblock 13 of 17kW toepassen als  
 ontwerpvermogen >16kW en <28kW.
• Koeling met dit systeem is niet wenselijk.
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136 | Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met naregelingen

Nefit-Bosch hybride Monoblock vanaf 13kW, met naregelingen
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137 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling

Bosch Compress 6000 met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 6000 is een brine/water 
warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 
186l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt dit door middel van 
het elektrisch element naverwarmd. De warmte-
pomp is een aan/uit warmtepomp en regelt altijd 
weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien 
van een passieve koelunit. Bij koeling wordt het 
omschakelventiel bekrachtigd. De pomp PC1 zorgt 
voor de benodigde flow voor koeling. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 6000 LWM (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CANbus LCD thermostaat
  8718586846
• Thermostaat incl. luchtvochtig.sensor (optie)
  7738328223
• CANbus kabel 30m
  8738206184

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Internet-Gateway MB LAN2
  8718592061
• Passieve koelunit
  8738211898
• 3-wegklep t.b.v. koeling
  8738201410
• Isolatie 3-wegklep
  8738209632
• Elektronisch dauwpuntalarm
  7747204696
• Dauwpuntsensor
  7747204698

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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138 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling

Bosch Compress 6000 met passieve koeling
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139 | Bosch Compress 6000, zonder buffervat

Bosch Compress 6000, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 6000 is een brine/water 
warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 
186l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt dit door middel van 
het elektrisch element naverwarmd. De warm-
tepomp is een aan/uit warmtepomp en regelt 
altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is 
essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 6000 LWM (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CANbus LCD thermostaat
  8718586846
• CANbus kabel 30m
  8738206184

Accessoires
• Internet-Gateway MB LAN2
  8718592061

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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140 | Bosch Compress 6000, zonder buffervat

Bosch Compress 6000, zonder buffervat
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141 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 6000 is een brine/water 
warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 
186l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt dit door middel van 
het elektrisch element naverwarmd. De warmte-
pomp is een aan/uit warmtepomp en regelt altijd 
weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien 
van een passieve koelunit. Bij koeling wordt het 
omschakelventiel bekrachtigd. De pomp PC1 zorgt 
voor de benodigde flow voor koeling. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 6000 LWM (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CANbus LCD thermostaat
  8718586846
• Thermostaat incl. luchtvochtig.sensor (optie)
  7738328223
• CANbus kabel 30m
  8738206184

Accessoires
• HS pompunit
  Diverse types
• Internet-Gateway MB LAN2
  8718592061
• Passieve koelunit
  8738211898
• 3-wegklep t.b.v. koeling
  8738201410
• Isolatie 3-wegklep
  8738209632
• Elektronisch dauwpuntalarm
  7747204696
• Dauwpuntsensor
  7747204698

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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142 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met kortsluitleiding
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143 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 6000 is een brine/water 
warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 
186l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende 
vermogen kan leveren wordt dit door middel van 
het elektrisch element naverwarmd. De warmte-
pomp is een aan/uit warmtepomp en regelt altijd 
weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien 
van een passieve koelunit. Bij koeling wordt het 
omschakelventiel bekrachtigd. De pomp PC1 zorgt 
voor de benodigde flow voor koeling. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functione-
ren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 6000 LWM (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CANbus LCD thermostaat
  8718586846
• Thermostaat incl. luchtvochtig.sensor (optie)
  7738328223
CANbus kabel 30m
  8738206184

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Internet-Gateway MB LAN2
  8718592061
• Passieve koelunit
  8738211898
• 3-wegklep t.b.v. koeling
  8738201410
• Isolatie 3-wegklep
  8738209632
• Elektronisch dauwpuntalarm
  7747204696
• Dauwpuntsensor
  7747204698

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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144 | Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 6000 met passieve koeling, met naregelingen
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145 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/
water warmtepomp welke een geïntegreerde 
boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LWMF (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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146 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling
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147 | Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat

Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/
water warmtepomp welke een geïntegreerde 
boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LWMF (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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148 | Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat

Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat
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149 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/
water warmtepomp welke een geïntegreerde 
boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LWMF (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.

03-2022



150 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding
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151 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/
water warmtepomp welke een geïntegreerde 
boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LWMF (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.

03-2022



152 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregelingen

03-2022



153 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/
water warmtepomp welke een geïntegreerde 
boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LWMF (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106
• Boiler
• 2e externe warmtepomp boiler
  Diverse types
• Leidingset t.b.v. extra boiler
  8738211267
• Boilersensor TW1
  8738206065

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Interne 3-wegklep uit het toestel monteren, 
buiten toestel plaatsten t.b.v. extra boiler.

•  Retourleiding van interne boiler aansluiten op 
aanvoer extra boiler.

•  TW1 boilersensor in extra boiler plaatsten.
•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 

BRL-certificering verplicht.
•  Condensbewaking aan te bevelen.

03-2022



154 | Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler
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155 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LW (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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156 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling
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157 | Bosch Compress 7800i LW, zonder buffervat

Bosch Compress 7800i LW, zonder buffervat
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LW (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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158 | Bosch Compress 7800i LW, zonder buffervat

Bosch Compress 7800i LW, zonder buffervat
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159 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met kortsluitleiding
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LW (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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160 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met kortsluitleiding

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met kortsluitleiding
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161 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een modulerende warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7800i LW (incl. T0 & T1)
  Diverse types

Regeling
• Bosch CR10H
  7738111106

Accessoires
• Buffervat (120l/200l)
  7735500777 / 7735500778
• HS pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit
  8738212287

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.

03-2022



162 | Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7800i LW met passieve koeling, met naregelingen
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163 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een 2 traps aan/uit warmte-
pomp en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (22/28kW)
  8738212095 / 8738212096

Boiler
• 2e externe warmtepomp boiler
  Diverse types
• Boilersensor TW1 (PT1000 1kΩ)
  8738204861

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• HS Pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.
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164 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler
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165 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een 2 traps aan/uit warm-
tepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp CS1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (22/28kW)
  8738212095 / 8738212096

Boiler
• 2e externe warmtepomp boiler
  Diverse types
• Boilersensor TW1 (PT1000 1kΩ)
  8738204861

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• HS Pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25
  8738209290
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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166 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling
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167 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp waar bij dit systeem geen losse 
warmtepomp boiler is geplaatst. Indien de warm-
tepomp niet voldoende vermogen kan leveren 
wordt dit door middel van het elektrisch element 
naverwarmd. De warmtepomp is een 2 traps aan/
uit warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. 
Deze installatie is voorzien van een passieve koe-
lunit. Bij koeling verzorgt pomp CS1 de benodigde 
flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (22/28kW)
  8738212095 / 8738212096

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• HS Pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25
  8738209290
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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168 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met passieve koeling
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169 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp waarbij een losse warmtepompboi-
ler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
De warmtepomp is een 2 traps aan/uit warm-
tepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze 
installatie is voorzien van een passieve koelunit. 
Bij koeling verzorgt pomp CS1 de benodigde flow. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (22/28kW)
  8738212095 / 8738212096

Boiler
• 2e externe warmtepomp boiler
  Diverse types
• Boilersensor TW1 (PT1000 1kΩ)
  8738204861

Accessoi-
res 
• Buffervat
  Diverse types
• HS Pompunit
  Diverse types
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25
  8738209290
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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170 | Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 22-28kW met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen

03-2022



171 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW

Bosch Compress 7000HO 38-48kW
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp welke 2 traps aan/uit regelt en altijd 
weersafhankelijk.Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (38/48kW)
  8738212097 / 8738212098

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• Pomp PC1
  Diverse types
• Elektrisch element (42kW)
  8733705536
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.
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172 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW

Bosch Compress 7000HO 38-48kW
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173 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp welke 2 traps aan/uit regelt en altijd 
weersafhankelijk.Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
Bosch Compress 7000HO LW (38/48kW) 
8738212097 / 8738212098

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• Pomp PC1
  Diverse types
• Elektrisch element (42kW)
  8733705536
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25/45
  8738209290 / 8738209291
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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174 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling
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175 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp welke 2 traps aan/uit regelt en altijd 
weersafhankelijk.Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW (38/48kW)
  8738212097 / 8738212098

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• Pomp PC1
  Diverse types
• Elektrisch element (42kW)
  8733705536
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25/45
  8738209290 / 8738209291
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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176 | Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 38-48kW met passieve koeling, met naregelingen
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177 | Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp welke 2 traps aan/uit regelt en altijd 
weersafhankelijk.Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• Pomp PC1
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• Pomp PB3
  Diverse types
• Elektrisch element (42kW)
  8733705536
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25/45
  8738209290 / 8738209291
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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178 | Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling

Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling
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179 | Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling, met naregelingen
OMSCHRIJVING

De Bosch Compress 7000HO is een brine/water 
warmtepomp welke 2 traps aan/uit regelt en altijd 
weersafhankelijk.Indien de warmtepomp niet 
voldoende vermogen kan leveren wordt dit door 
middel van het elektrisch element naverwarmd. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie

MATERIAALOVERZICHT

Warmtepomp
• Bosch Compress 7000HO LW
  Diverse types

Accessoires
• Buffervat
  Diverse types
• Pomp PC1
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• Pomp PB3
  Diverse types
• Elektrisch element (42kW)
  8733705536
• Vulset brine
  8738211637
• Expansievat broncircuit
  8733714389
• Passieve koelunit PCU25/45
  8738209290 / 8738209291
• Pomp CS1
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

•  Voor bodemgebonden energie systemen is een 
BRL-certificering verplicht.

•  Condensbewaking aan te bevelen.
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180 | Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling, met naregelingen

Bosch Compress 7000HO 54-80kW met passieve koeling, met naregelingen
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181 | Nefit HR-ketel met boiler, geen cv-groep (stand alone)

Nefit HR-ketel met boiler, geen cv-groep (stand alone)
OMSCHRIJVING

Bij warmtevraag van de boilersensor komt de ketel 
in bedrijf. De boilertemperatuur is voor de Nefit 
9000i HR ketel te verhogen tot maximaal 80°C. De 
boilertemperatuur voor de Nefit TopLine II HR (50, 
70 en 100) te verhogen tot maximaal 70°C.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Nefit 9000i HR25 / 35 / 50 (B)
  Diverse types
• Neft TopLine II HR50 / 70 / 100
  Diverse types

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  20325

Accessoires
• Afdekkap Nefit 9000i
  7736700764
• Expansievat in Nefit 9000i HR25 / 35 (14l/0,75)
  7736700941
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien Nefit 9000i HR25 / 35:
•  Overstort standaard in de ketel.
•  Expansievat montage in ketel mogelijk (14 liter / 

0,75 bar).
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182 | Nefit HR-ketel met boiler, geen cv-groep (stand alone)

Nefit HR-ketel met boiler, geen cv-groep (stand alone)
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183 | Nefit TopLine II 2 tot 4 HR-ketels in cascade

Nefit TopLine II 2 tot 4 HR-ketels in cascade
OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 wordt het klokprogramma 
en een stooklijn van de cv-groep ingesteld. De 
TopLine HR-ketels worden via de MC400 modu-
lerend aangestuurd. De MC400 bepaalt op basis 
van temperatuurstijgingen en tijd of de 2e, 3e en 
4e HR-ketel wordt bijgeschakeld. Op basis van de 
buitentemperatuur en de stooklijn wordt er een 
aanvoertemperatuur gemaakt. 
Optie: ruimtecompensatie door de ModuLine 
3000 in een gewenste ruimte te plaatsen. De 
MC400 heeft een verzamel storingscontact (A0) 
en een extern uitschakelcontact (I3). Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie. Voor meerdere 
cv-groepen zie pagina 34-35 of 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketels
• Nefit TopLine II HR 50 / 70 / 100
  Diverse types
•  Cascade opstelling samen te stellen via de onli-

ne Cascade selector

Regeling
• MC400
  7738111001
• ModuLine 3000 WA (incl. BV)
  7738112367
• Aanvoersensor T0
  7736700040

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103
• Open verdeler
  Diverse types
• TwinFit open verdeler (bij twinfit max 140kW)
  8718600545

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Potmeter MC400 instellen op 2 (optimaal)
  Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)
  Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)
  Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)
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184 | Nefit TopLine II 2 tot 4 HR-ketels in cascade

Nefit TopLine II 2 tot 4 HR-ketels in cascade
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185 | Nefit TopLine II 5 tot 8 HR-ketels in cascade

Nefit TopLine II 5 tot 8 HR-ketels in cascade
OMSCHRIJVING

In de ModuLine 3000 wordt het klokprogramma en 
een stooklijn van de cv-groep ingesteld. De TopLine 
HR-ketels worden via de MC400 modulerend aan-
gestuurd. De MC400 bepaalt op basis van temp- 
eratuurstijgingen en tijd of de 2e, 3e en 4e HR-ketel 
wordt bijgeschakeld. Op basis van de buitentem-
peratuur en de stooklijn wordt er een aanvoertem-
peratuur gemaakt. De MC400 heeft een verzamel 
storingscontact (A0) en een extern uitschakelcon-
tact (I3). Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie. Voor meerdere cv-groepen zie pagina 34-35 
of 36-37.

MATERIAALOVERZICHT

Ketels
• Nefit TopLine II HR 50 / 70 / 100
  Diverse types
•  Cascade opstelling samen te stellen via de  

online Cascade selector

Regeling
• MC400
  7738111001
• ModuLine 3000 WA (incl. BV)
  7738112367
• Aanvoersensor T0
  7736700040

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103
• Open verdeler
  Diverse types
• TwinFit open verdeler (bij twinfit max 140kW)
  8718600545

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Belangrijke aandachtspunten:
• Potmeter MC400 instellen op 2 (optimaal)
  Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)
  Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)
  Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)
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186 | Nefit TopLine II 5 tot 8 HR-ketels in cascade

Nefit TopLine II 5 tot 8 HR-ketels in cascade
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187 | Nefit TopLine II in cascade met CC8313 regelaar, beheer op afstand

Nefit TopLine II in cascade met CC8313 regelaar, beheer op afstand
OMSCHRIJVING

cv-groepen apart ingesteld. De TopLine ketels 
worden door de CC8313 modulerend aangestuurd. 
De FM-CM cascade module bepaalt op basis van 
de temperatuurstijgingen en tijd op de 2e, 3e en 
4e HR-ketel wordt bijgeschakeld. Op basis van de 
buitentemperatuur en de stooklijn van de
hoogst vragende cv-groep, wordt er een aanvoer-
temperatuur gemaakt. De mengmodule FM-MM 
stuurt de cv-groep en de mengklep aan om zo de 
gewenste mengtemperatuur te maken.
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketels
• Nefit TopLine II HR 50 / 70 / 100
  Diverse types
•  Cascade opstelling samen te stellen via de  

online Cascade selector

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-CM (incl. FVS)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103
• Open verdeler
  Diverse types
• TwinFit open verdeler (bij twinfit max 140kW)
  8718600545
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)
  Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)
  Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)
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188 | Nefit TopLine II in cascade met CC8313 regelaar, beheer op afstand

Nefit TopLine II in cascade met CC8313 regelaar, beheer op afstand
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189 | Nefit TopLine II 2-4 HR-ketels in cascade met GBS 0-10V

Nefit TopLine II 2-4 HR-ketels in cascade met GBS 0-10V
OMSCHRIJVING

In het gebouwbeheersysteem (GBS) worden 
schakeltijden en stooklijn ingesteld. Afhankelijk 
van de warmtevraag wordt via een 0-10 volt 
signaal vanuit het GBS de MC400 op vermogen 
of aanvoertemperatuur aangestuurd. Afhankelijk 
van het gevraagde vermogen (stand 6 of 7) of de 
gevraagde temperatuur (stand 8 of 9) zal één of 
meerdere TopLine II HR-ketels modulerend aange-
stuurd door de MC400 om zo de gevraagde aan-
voertemperatuur (T0) te maken. Maximaal 8 Nefit 
TopLine HR II in cascade aan te sturen.1-4 ketels 
1xMC400, 5-7 ketels 2xMC400, 8 ketels 3xMC400. 
De MC400 heeft een verzamel storingscontact 
(A0) en een extern uitschakelcontact (I3).
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketels
• Nefit TopLine II HR 50 / 70 / 100
  Diverse types
•  Cascade opstelling samen te stellen via de onli-

ne Cascade selector

Regeling
• MC400
  7738111001
• Aanvoersensor T0
  7736700040

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103
• Open verdeler
  Diverse types
• TwinFit open verdeler (bij twinfit max 140kW)
  8718600545
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)
  Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)
  Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)
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190 | Nefit TopLine II 2-4 HR-ketels in cascade met GBS 0-10V

Nefit TopLine II 2-4 HR-ketels in cascade met GBS 0-10V
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191 | Nefit TopLine II meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 0-10V

Nefit TopLine II meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 0-10V
OMSCHRIJVING

In het gebouwbeheersysteem (GBS) worden 
schakel tijden en stooklijn ingesteld. Afhankelijk 
van de warmtevraag wordt via een 0-10 Volt 
signaal vanuit het GBS elke ketel apart door de 
MU100 op vermogen of aanvoertemperatuur aan-
gestuurd. Het GBS bepaalt hoeveel Nefit TopLine 
II ketels modulerend worden aangestuurd om zo 
de gevraagde aanvoertemperatuur (AV) te maken. 
Eén MU100 per cv-ketel. De MU100 heeft moge-
lijkheid tot storingsdetectie. Optie: op het GBS 
aansluiten van een gemengde cv-groep (HSM) 
of een ongemengde cv-groep (HS). Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketels
• Nefit TopLine II HR 50 / 70 / 100
  Diverse types
•  Cascade opstelling samen te stellen via de onli-

ne Cascade selector

Regeling
• MU100
  7738110119
• Relais storingscontact
  78079

Accessoires
• Aansluitkopp. set HR50/70
  7746900601
• Aansluitkopp. set HR100
  7746900602
• Aansluitset cv TopLine II
  7736700103
• Open verdeler
  Diverse types
• TwinFit open verdeler (bij twinfit max 140kW)
  8718600545
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Dak- of geveldoorvoer
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Indien opstelvermogen < 140 kW
• TwinFit open verdeler (8718600545)
  Indien opstelvermogen < 175 kW
• 2’’ Open verdeler (75854)
  Indien opstelvermogen < 260 kW
• 2 ½’’ Open verdeler (75855)
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192 | Nefit TopLine II meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 0-10V

Nefit TopLine II meerdere HR-ketels in cascade met GBS en 0-10V
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193 | Bosch Condens 7000F

Bosch Condens 7000F
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien 
van een CV-groep met pomp.
Ketel is voorzien van een standaard MX25 basis 
ketelregelaar met hierin gemonteerd een Bosch 
CR400 regelaar. De MX25 regeling kan hiermee 
het systeem weersafhankelijk (voor)regelen. Via 
de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen mo-
gelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler.
Een optie is het toepassen van de CR400 regelaar 
als ruimteregelaar. Systeempomp kan worden 
aangestuurd vanuit de MX25 regelaar. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263

Accessoires
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



194 | Bosch Condens 7000F

Bosch Condens 7000F
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195 | Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler

Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien 
van een CV-groep met pomp. De installatie is 
voorzien van een indirect gestookte boiler. Het 
is verplicht om een scheidingswisselaar toe te 
passen bij de boiler. Ketel is voorzien van een 
standaard MX25 basis ketelregelaar met hierin 
gemonteerd een Bosch CR400 regelaar. De MX25 
regeling kan hiermee het systeem weersafhanke-
lijk (voor)regelen. Via de CR400 regelaar zijn de 
diverse instellingen mogelijk. Installatie voorzien 
van een buitenvoeler. Een optie is het toepas-
sen van de CR400 regelaar als ruimteregelaar. 
Systeempomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



196 | Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler

Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler

03-2022



197 | Bosch Condens 7000F met 2 cv-groepen

Bosch Condens 7000F met 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien 
van een CV-groep met pomp. Ketel is voorzien 
van een standaard MX25 basis ketelregelaar met 
hierin gemonteerd een Bosch CR400 regelaar. Met 
de MM100 regelmodules kunnen de cv-groepen 
onafhankelijk van elkaar de aanvoertemperatuur re-
gelen. De MX25 regeling kan hiermee het systeem 
weersafhankelijk (voor)regelen. Via de CR400 rege-
laar zijn de diverse instellingen mogelijk. Installatie 
voorzien van een buitenvoeler. Een optie is het toe-
passen van de CR400 regelaar als ruimteregelaar. 
Systeempomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmingsin-
stallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



198 | Bosch Condens 7000F met 2 cv-groepen

Bosch Condens 7000F met 2 cv-groepen
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199 | Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler en 2 cv-groepen

Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler en 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien van 
een CV-groep met pomp. De installatie is voorzien 
van een indirect gestookte boiler. Het is verplicht 
om een scheidingswisselaar toe te passen bij de 
boiler. Ketel is voorzien van een standaard MX25 
basis ketelregelaar met hierin gemonteerd een 
Bosch CR400 regelaar. Met de MM100 regelmodu-
les kunnen de cv-groepen onafhankelijk van elkaar 
de aanvoertemperatuur regelen. Systeempomp 
kan worden aangestuurd vanuit de MX25 regelaar. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



200 | Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler en 2 cv-groepen

Bosch Condens 7000F met indirect gestookte boiler en 2 cv-groepen
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201 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (MC400 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (MC400 regeling)
OMSCHRIJVING

Cascade van 2 stuks Bosch Condens vloerstaan-
de HR-ketels aangesloten op een open verdeler 
voorzien van twee CV-groepen met pomp. Ketels 
zijn voorzien van een standaard MX25 basis ketel-
regelaar met hierin gemonteerd een Bosch CR400 
regelaar. Voor de cascade regeling is een MC400 
cascaderegelaar opgenomen waarmee in combina-
tie met een CR400 regelaar diverse installatie in-
stellingen gedaan kunnen worden. Met de MM100 
regelmodules kunnen de cv-groepen onafhankelijk 
van elkaar de aanvoertemperatuur regelen. Via 
de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler. 
Systeempomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140
• MC400
  7738111001

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



202 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (MC400 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (MC400 regeling)
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203 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen en boilergroep (MC400 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen en boilergroep (MC400 regeling)
OMSCHRIJVING

Cascade van 2 stuks Bosch Condens vloerstaande 
HR-ketels aangesloten op een open verdeler voor-
zien van twee CV-groepen met pomp. De installatie 
is voorzien van een indirect gestookte boiler. Het is 
verplicht om een scheidingswisselaar toe te passen 
bij de boiler. Ketels zijn voorzien van een standaard 
MX25 basis ketelregelaar met hierin gemonteerd 
een Bosch CR400 regelaar. Met de MM100 regel-
modules kunnen de cv-groepen onafhankelijk van 
elkaar de aanvoertemperatuur regelen. Systeem-
pomp kan worden aangestuurd vanuit de MX25  
regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmings- 
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140
• MC400
  7738111001

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



204 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen en boilergroep (MC400 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen en boilergroep (MC400 regeling)
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205 | Bosch Condens 7000F met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien van 
vier CV-groepen met pomp. Ketel is voorzien van 
een CC8313 ketelregelaar met hierin gemonteerd 2 
x een FM-MM module voor onafhankelijke regeling 
van de aanvoertemperatuur van de cv-groepen. De 
installatie is voorzien van een indirect gestookte 
boiler. Het is verplicht om een scheidingswisselaar 
toe te passen bij de boiler. In de CC8313 regelaar 
zijn de diverse instellingen (ook op afstand) mo-
gelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het 
goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245
• Aanvoersensor FZ
  5991376

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PK
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types
• Start/stop relais t.b.v. pompen
  8904252

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



206 | Bosch Condens 7000F met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)

03-2022



207 | Bosch Condens 7000F met 3 cv-groepen en boiler, zonder open verdeler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F met 3 cv-groepen en boiler, zonder open verdeler (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Bosch Condens vloerstaande HR-ketel voorzien van 
drie CV-groepen met pomp. Ketel is voorzien van 
een CC8313 ketelregelaar met hierin gemonteerd 2 
x een FM-MM module voor onafhankelijke regeling 
van de aanvoertemperatuur van de cv-groepen. 
De installatie is voorzien van een indirect gestookte 
boiler. Het is verplicht om een scheidingswisselaar 
toe te passen bij de boiler. In de CC8313 rege-
laar zijn de diverse instellingen (ook op afstand) 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler 
(inclusief bij CC8313 regelaar). Waterzijdig inrege-
len is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245
Aanvoersensor FZ
  5991376

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



208 | Bosch Condens 7000F met 3 cv-groepen en boiler, zonder open verdeler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F met 3 cv-groepen en boiler, zonder open verdeler (CC8313 regeling)
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209 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Installatie met cascade van twee stuks Bosch 
Condens 7000F vloerstaande HR-ketels voorzien 
open verdeler met twee CV-groepen met pomp. 
Ketels zijn voorzien van een CC8313 ketelregelaar 
met een FM-CM voor de cascaderegeling en een 
FM-MM module voor onafhankelijke regeling van 
de aanvoertemperatuur. Met de BFU-units kan met 
eventueel de groepen ter plaatse van de installatie-
zones beïnvloeden / naregelen. In de CC8313 re-
gelaar zijn de diverse instellingen (ook op afstand) 
mogelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-CM (incl. FVS)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245
• Aanvoersensor FZ
  5991376

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Ethernetkabel 10m
  8732900968
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PK
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types
• Start/stop relais t.b.v. pompen
  8904252

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



210 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)
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211 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen, zonder open verdeler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen, zonder open verdeler (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Installatie met cascade van twee stuks Bosch 
Condens 7000F vloerstaande HR-ketels voorzien 
open verdeler met twee CV-groepen met pomp. 
Ketels zijn voorzien van een CC8313 ketelregelaar 
met hierin gemonteerd een FM-CM voor de casca-
deregeling en een FM-MM module voor onafhan-
kelijke regeling van de aanvoertemperatuur van de 
cv-groepen. Met de BFU-units kan met eventueel 
de groepen ter plaatse van de installatiezones be-
invloeden / naregelen. In de CC8313 regelaar zijn 
de diverse instellingen (ook op afstand) mogelijk. 
Installatie voorzien van een buitenvoeler (inclu-
sief bij CC8313 regelaar). Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-CM (incl. FZ)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Ethernetkabel 10m
  8732900968
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



212 | Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen, zonder open verdeler (CC8313 regeling)

Bosch Condens 7000F 2 tot 4 in cascade met 2 cv-groepen, zonder open verdeler (CC8313 regeling)
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213 | Bosch Condens 7000F met GBS (0-10V sturing)

Bosch Condens 7000F met GBS (0-10V sturing)
OMSCHRIJVING

Bosch Condens 7000F vloerstaande HR-ketel 
voorzien van twee CV-groepen met pomp.
Ketel is voorzien van een standaard MX25 basis 
ketelregelaar met hierin gemonteerd een Bosch 
CR400 regelaar. Vanuit een GBS kan met behulp 
van een 0-10V signaal de ketel modulerend wor-
den aangestuurd. De GBS verzorgt hierbij ok de 
regeling van de cv-groepen. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363

Accessoires
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



214 | Bosch Condens 7000F met GBS (0-10V sturing)

Bosch Condens 7000F met GBS (0-10V sturing)
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215 | Bosch Condens 7000F in cascade met GBS (0-10V sturing)

Bosch Condens 7000F in cascade met GBS (0-10V sturing)
OMSCHRIJVING

Cascade van 2 stuks Bosch Condens 7000 F 
vloerstaande HR-ketels aangesloten op een open 
verdeler voorzien van twee CV-groepen met pomp. 
Ketels zijn voorzien van een standaard MX25 basis 
ketelregelaar met hierin gemonteerd een Bosch 
CR400 regelaar (separaat bestellen). Voor de 
cascade regeling is een MC400 cascaderegelaar 
opgenomen welke vanuit een GBS systeem met 
een 0-10V signaal modulerend kan worden aange-
stuurd. Het GBS verzorgt hierbij ook de regeling 
van de cv-groepen. Ketelpomp kan worden aange-
stuurd vanuit de MX25 regelaar.
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Condens 7000F (75-300kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MC400
  7738111001

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Veiligheidsset 3bar (75/100kW)
  7736602644
• Veiligheidsset 3bar (150/150kW)
  7736602646
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

03-2022



216 | Bosch Condens 7000F in cascade met GBS (0-10V sturing)

Bosch Condens 7000F in cascade met GBS (0-10V sturing)
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217 | Bosch Uni Condens 8000F met 2 cv-groepen (CC8311 regeling)

Bosch Uni Condens 8000F met 2 cv-groepen (CC8311 regeling)
OMSCHRIJVING

Bosch Uni Condens 8000F is een vloerstaande 
HR-ketel voorzien van 2 cv-groepen. Ketel is 
voorzien van een CC8313 ketelregelaar met hierin 
gemonteerd 2 x een FM-MM module voor onafhan-
kelijke regeling van de aanvoertemperatuur van 
de cv-groepen. De installatie is voorzien van een 
indirect gestookte boiler. Het is verplicht om een 
scheidingswisselaar toe te passen bij de boiler. 
In de CC8313 regelaar zijn de diverse instellingen 
(ook op afstand) mogelijk. Installatie voorzien van 
een buitenvoeler (inclusief bij CC8313 regelaar). 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Bosch Uni Condens 8000F (800-1200kW)
  Diverse types
• Brander, type brander in overleg
  Diverse types

Regeling
• CC8311 (incl. FA)
  7736602638
• FM-CM (incl. FZ)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Ethernetkabel 10m
  8732900968
• Veiligheidsset
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Gesloten opstelling / bovenaansluitset
  Diverse types

03-2022



218 | Bosch Uni Condens 8000F met 2 cv-groepen (CC8311 regeling)

Bosch Uni Condens 8000F met 2 cv-groepen (CC8311 regeling)
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219 | Buderus Logano Plus GB402

Buderus Logano Plus GB402
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van enkele CV-groep met pomp. Ketel is voorzien 
van een standaard MX25 basis ketelregelaar met 
hierin gemonteerd een CR400 regelaar. De MX25 
regeling kan hiermee het systeem weersafhanke-
lijk (voor)regelen. Via de CR400 regelaar zijn de 
diverse instellingen mogelijk. Installatie voorzien 
van een buitenvoeler. Een optie is het toepas-
sen van de CR400 regelaar als ruimteregelaar. 
Systeempomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263

Accessoires
• Pomp PC0
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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220 | Buderus Logano Plus GB402

Buderus Logano Plus GB402
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221 | Buderus Logano Plus GB402 met indirect gestookte boiler

Buderus Logano Plus GB402 met indirect gestookte boiler
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van enkele CV-groep met pomp. Ketel is voorzien 
van een standaard MX25 basis ketelregelaar met 
hierin gemonteerd een CR400 regelaar. De instal-
latie is voorzien van een indirect gestookte boiler. 
Het is verplicht om een scheidingswisselaar toe te 
passen bij de boiler. De MX25 regeling kan hier-
mee het systeem weersafhankelijk (voor)regelen. 
Via de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler. 
Een optie is het toepassen van de CR400 regelaar 
als ruimteregelaar. Systeempomp kan worden 
aangestuurd vanuit de MX25 regelaar. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functioneren 
van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 met indirect gestookte boiler
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Buderus Logano Plus GB402 met 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van twee CV-groepen met pomp achter een open 
verdeler. Ketel is voorzien van een standaard 
MX25 basis ketelregelaar met hierin gemonteerd 
een Bosch CR400 regelaar. Door toepassen van 
twee stuks MM100 modules kunnen de cv-groe-
pen achter de open verdeler onafhankelijk van 
elkaar regelen. Via de CR400 regelaar zijn de 
diverse instellingen mogelijk. Installatie voorzien 
van een buitenvoeler. Een optie is het toepassen 
van de CR400 regelaar als ruimteregelaar voor 
één van de cv-groepen. Ketelpomp kan worden 
aangestuurd vanuit de MX25 regelaar. Waterzijdig 
inregelen is essentieel voor het goed functione-
ren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
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Buderus Logano Plus GB402 met 2 cv-groepen
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Buderus Logano Plus GB402 met 2 cv-groepen en indirect gestookte boiler
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van twee CV-groepen met pomp achter een 
open verdeler. De installatie is voorzien van een 
indirect gestookte boiler. Het is verplicht om een 
scheidingswisselaar toe te passen bij de boiler. 
Ketel is voorzien van een standaard MX25 basis 
ketelregelaar met hierin gemonteerd een Bosch 
CR400 regelaar. Door toepassen van twee stuks 
MM100 modules kunnen de cv-groepen achter de 
open verdeler onafhankelijk van elkaar regelen. 
Via de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler. 
Een optie is het toepassen van de CR400 regelaar 
als ruimteregelaar voor één van de cv-groepen. 
Ketelpomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140
• Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
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Buderus Logano Plus GB402 met 2 cv-groepen en indirect gestookte boiler
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Buderus Logano Plus GB402 met 4 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van vier CV-groepen met pomp achter een open 
verdeler. Ketel is voorzien van een standaard 
MX25 basis ketelregelaar met hierin gemonteerd 
een Bosch CR400 regelaar. Door toepassen van 
vier stuks MM100 modules kunnen de cv-groepen 
achter de open verdeler onafhankelijk van elkaar 
regelen. Via de CR400 regelaar zijn de diverse 
instellingen mogelijk. Installatie voorzien van een 
buitenvoeler. Een optie is het toepassen van de 
CR400 regelaar als ruimteregelaar voor één van de 
cv-groepen. Ketelpomp kan worden aangestuurd 
vanuit de MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140
• ModuLine 3000
  7738112366
• ModuLine 1010
  7738112303

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
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Buderus Logano Plus GB402 met 4 cv-groepen
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Cascade van 2 stuks Buderus GB402 vloerstaan-
de HR-ketels aangesloten op een open verdeler 
voorzien van twee CV-groepen met pomp. Ketels 
zijn voorzien van een standaard MX25 basis ketel-
regelaar met hierin gemonteerd een Bosch CR400 
regelaar. Voor de cascade regeling is een MC400 
cascaderegelaar opgenomen waarmee in combi-
natie met een CR400 regelaar diverse installatie 
instellingen gedaan kunnen worden. De MM100 
regelmodules kunnen bij de cv-groepen onafhan-
kelijk van elkaar de aanvoertemperatuur regelen. 
Via de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler. 
Ketelpomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MC400
  7738111001
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met boilergroep
OMSCHRIJVING

Cascade van 2 stuks Buderus GB402 vloerstaande 
HR-ketels aangesloten op een open verdeler voor-
zien van twee CV-groepen met pomp. De installatie 
is voorzien van een indirect gestookte boiler. Het is 
verplicht om een scheidingswisselaar toe te passen 
bij de boiler. Ketels zijn voorzien van een standaard 
MX25 basis ketelregelaar met hierin gemonteerd 
een Bosch CR400 regelaar. De MM100 regelmo-
dules kunnen bij de cv-groepen onafhankelijk van 
elkaar de aanvoertemperatuur regelen. Ketelpomp 
kan worden aangestuurd vanuit de MX25 regelaar. 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MC400
  7738111001
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (TW1)
  87145000340
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met boilergroep
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Buderus Logano Plus GB402 4 in cascade met 2 cv-groepen
OMSCHRIJVING

Cascade van 4 stuks Buderus GB402 vloerstaan-
de HR-ketels aangesloten op een open verdeler 
voorzien van twee CV-groepen met pomp. Ketels 
zijn voorzien van een standaard MX25 basis ketel-
regelaar met hierin gemonteerd een Bosch CR400 
regelaar. Voor de cascade regeling is een MC400 
cascaderegelaar opgenomen waarmee in combi-
natie met een CR400 regelaar diverse installatie 
instellingen gedaan kunnen worden. De MM100 
regelmodules kunnen bij de cv-groepen onafhan-
kelijk van elkaar de aanvoertemperatuur regelen. 
Via de CR400 regelaar zijn de diverse instellingen 
mogelijk. Installatie voorzien van een buitenvoeler. 
Ketelpomp kan worden aangestuurd vanuit de 
MX25 regelaar. Waterzijdig inregelen is essentieel 
voor het goed functioneren van de verwarmings-
installatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MC400
  7738111001
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363
• Buitenvoeler
  7716780263
• MM100
  7738110140

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 4 in cascade met 2 cv-groepen
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Buderus Logano Plus GB402 met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van vier CV-groepen met pomp. Ketel is voorzien 
van een CC8313 ketelregelaar met hierin gemon-
teerd 2 x een FM-MM module voor onafhankelij-
ke regeling van de aanvoertemperatuur van de 
cv-groepen. De installatie is voorzien van een 
indirect gestookte boiler. Het is verplicht om een 
scheidingswisselaar toe te passen bij de boiler.
In de CC8313 regelaar zijn de diverse instellingen 
(ook op afstand) mogelijk. Installatie voorzien van 
een buitenvoeler (inclusief bij CC8313 regelaar). 
Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed 
functioneren van de verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-CM (incl. FVS)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245
• Aanvoersensor FZ
  5991376

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Ethernetkabel 10m
  8732900968
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PK
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 met 4 cv-groepen en indirect gestookte boiler (CC8313 regeling)
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)
OMSCHRIJVING

Cascadeopstelling van twee stuks Buderus GB402 
vloerstaande HR-ketels voorzien open verdeler met 
twee CV-groepen met pomp. Ketels zijn voorzien 
van een CC8313 ketelregelaar met hierin gemon-
teerd een FM-CM voor de cascaderegeling en een 
FM-MM module voor onafhankelijke regeling van 
de aanvoertemperatuur van de cv-groepen. Met de 
BFU-units kan men eventueel de groepen ter plaat-
se van de installatiezones beïnvloeden / naregelen. 
In de CC8313 regelaar zijn de diverse instellingen 
(ook op afstand) mogelijk. Waterzijdig inregelen 
is essentieel voor het goed functioneren van de 
verwarmingsinstallatie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• CC8313 (incl. FA)
  7736602636
• FM-CM (incl. FVS)
  7736602633
• FM-MM (incl. FV)
  8718598828
• BFU
  30002245
• Aanvoersensor FZ
  5991376

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Boilersensor (FB)
  8738803453
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Ethernetkabel 10m
  8732900968
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PK
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 2 tot 3 in cascade met 2 cv-groepen (CC8313 regeling)
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Buderus Logano Plus GB402 met GBS (0-10V sturing)
OMSCHRIJVING

Buderus GB402 vloerstaande HR-ketel voorzien 
van een CV-groep met pomp en boilergroep. De 
ketel wordt via een MX25 regelaar door de GBS 
aangestuurd door middel van een 0-10V signaal. 
Ketel voorzien van een standaard MX25 basis 
ketelregelaar met hierin gemonteerd een Bosch 
CR400 regelaar. De GBS verzorgt hierbij ook de 
regeling van de cv-groep en boilergroep. 
Aansturing van de ketelpompen vanuit de MX25 
regelunits. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 met GBS (0-10V sturing)
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Buderus Logano Plus GB402 2 in cascade met indirect gestookte boiler en GBS (0-10V sturing)
OMSCHRIJVING

Cascadeopstelling van twee stuks Buderus GB402 
vloerstaande HR-ketels voorzien van een CV-groep 
met pomp. Achter open verdeler is tevens een 
boilergroep aangesloten. Cascade wordt via een 
MC400 cascaderegelaar door de GBS aangestuurd 
door middel van een 0-10V signaal. Ketels zijn 
voorzien van een standaard MX25 basis ketelre-
gelaar met hierin gemonteerd een Bosch CR400 
regelaar. De GBS verzorgt hierbij ook de regeling 
van de cv-groep en boilergroep.
Aansturing van de ketelpompen vanuit de MX25 
regelunits. Waterzijdig inregelen is essentieel voor 
het goed functioneren van de verwarmingsinstal-
latie.

MATERIAALOVERZICHT

Ketel
• Buderus Logano GB402 (395-620kW)
  Diverse types

Regeling
• MC400
  7738111001
• MX25
  7736603294
• CR400
  7738112363

Boiler
• Indirect gestookte boiler
  Diverse types
• Scheidingsunit 70kW
  74533

Accessoires
• Open verdeler
  Diverse types
• Pomp PC0
  Diverse types
• HS pompunit / HSM mengunit
  Diverse types

Rookgasafvoer
• Rookgasafvoer materiaal
  Diverse types
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Buderus Logano Plus GB402 2 in cascade met indirect gestookte boiler en GBS (0-10V sturing)
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