
Dichterbij biedt mensen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen op diverse locaties in 
Gelderland, Brabant en Limburg een thuis waar het fijn en zo gewoon mogelijk leven is. Service Vonk 
Groep (SVG) verzorgt voor deze klant de vervanging en het onderhoud van installaties in diverse 
kleinschalige complexen voor beschermd of begeleid wonen. Vijftien verouderde ketels werden er 
vervangen door Nefit TrendLine II AquaPower Plus HR-ketels.

Verwarming van complexen 
Dichterbij voor beschermd of 
begeleid wonen

Referentieproject

15 x Nefit TrendLine II AquaPower Plus 
HR-ketel is bewuste keuze

Complexen die mogelijk in de toekomst  
worden afgestoten of gesloopt:

 Vervanging van verouderde HR-ketels
  Energiebesparing met Nefit TrendLine II AquaPower Plus
 Nieuwe generatie HR-ketels
 Warmtecomfort + ruime warmwatervoorraad



Nefit TrendLine II AquaPower Plus
 

  Topcomfort: direct warm water tot 65°C
  Betere comfortprestaties dan gewone boilers 
met meer inhoud

  Meerdere tappunten tegelijk: tot 23 liter  
per minuut

  Meest energiezuinige CW6-oplossing:  
hoogste jaartaprendement: 90,6% 

  Low Energy cv-pomp: tot 75% zuiniger  
(ErP/EuP 2015 Ready)

  Laag energieverbruik: 1,5 watt (standby)
  High Speed warmtewisselaar: 15 jaar garantie
  Zelflerende, energiebesparende software
  Meest compacte HR-combitoestel met warm 
water op voorraad: 99,5 x 44 x 52 cm

  Past precies op de plek van uw oude  
Nefit-toestel

  Flexibel: CW6-upgrade ook achteraf mogelijk

TYPE HRC 25 HRC 30

Gaskeur CW-klasse CW6 CW6

Liters per minuut van 60 °C 13* 13*

Liters per minuut van 40 °C 23** 23**

Norminaal vermogen cv bij 80/60 °C in kW 24,4 29,9

Inhoud voorraadboiler in liters 40 40

Hoogte in mm 1007 1007

Breedte in mm 440 440

Diepte in mm 525 525

Installatiegewicht in kg 34 + 28 34 + 28
Communicatieprotocol EMS EMS
Energielabel

* 10 minuten, daarna continu 9,5 l/min.
** 10 minuten, daarna continu 16 l/min.

Nefit TrendLine II Aquapower Plus
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Postbus 3, 7400 AA Deventer
Nefit Bosch SupportLine
T. 0570 602 602
E. verkoopnederland@nefit.nl
www.professioneel.nefit-bosch.nl

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

De werkzaamheden die SVG verzorgt, vinden plaats in de 
complexen die eigendom zijn van Dichterbij. Steeds vaker 
stoten dit soort organisaties hun complexen af en gaan 
over op de huur van panden die in bezit zijn van bijvoor-
beeld woningcorporaties of vastgoedbedrijven. SVG 
werkt via meerjarenonderhoudsplannen. Richting het 
einde van de levensduur van een installatie wordt grondig 
gekeken naar wat de beste keuze is: kun je op basis van 
de onderhoudshistorie met de bestaande HR-ketel 
zonder al te ingrijpend onderhoud nog enkele jaren voort? 
Of lopen de kosten daarvoor te hoog op en is de investe-
ring in een nieuwe installatie financieel en wat betreft 
betrouwbaarheid en comfort gunstiger?’

Meerjarenonderhoudsplan
Daarbij wordt door SVG nadrukkelijk gekeken naar de 
toekomstplannen van de klant voor het bewuste complex. 
Staat het op de nominatie om op korte termijn verkocht of 
- en dat kan soms ook - gesloopt te worden? In de meeste 
gevallen is het dan niet rendabel om nog in een warmte-
pomp of een andere duurzamere oplossing te investeren. 
We hebben het hier over een segment waarin je met de 
HR-ketel nog prima uit de voeten kunt. 

Energiebesparing
En dus viel bij de vervanging van vijftien verouderde ketels 
de keuze op de Nefit TrendLine II AquaPower Plus HR-ke-
tel. Een energiezuinige, compacte oplossing met een ruime 
warmwatervoorraad aan boord. De ideale oplossing voor 
klein bemeten installatieruimtes in complexen waar toch al 
snel vijf à zes bewoners plus hun begeleiders wonen, 
afwassen, wassen draaien en douchen. En waar tegelijker-
tijd diverse leef- en slaapruimtes comfortabel warm 
gestookt moeten kunnen worden.

Betrokken partijen:
 Opdrachtgever: Dichterbij
 Installateur: Service Vonk Groep (SVG)
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