Hesi
Premium2

Met de Hesi Premium2 haalt u de nieuwste generatie HR-CV ketel in huis.
De Premium2 (ontwikkeld door Nefit) is uitgerust met de High Speed
warmtewisselaar en intelligente software. De ketel bezit de nieuwste techniek
voor extra energiebesparing en een hoger rendement. Deze compacte
hoogwaardige ketel geeft u royaal warm water. De CW6 uitvoering is zelfs
uitgerust met een 40 liter voorraadboiler voor eindeloos warm water plezier.
Het huren van de Premium2 heeft als voordeel dat u voor een laag
maandbedrag altijd zorgeloos warmte heeft. Het onderhoud en de service
zijn volledig inbegrepen, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt
te staan. Wat een zekerheid en geruststelling!
Wilt u liever kopen? Met onze vakkundige installatie van de Premium2 en
het afsluiten van een all-in onderhoudscontract bent u verzekerd van een
optimaal werkend toestel.
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specificatie

Hesi Premium2
De Hesi Premium2 is de ideale HR-CV ketel met optimaal
comfort. Een ketel die ‘meevoelt’ door de intelligente

Premium2 CW5

software en zichzelf programmeert naar het patroon van
uw warm watergebruik. Zo haalt u de toekomst in huis!
U bent verzekerd van een energiezuinig en betrouwbaar
cv toestel, die zijn werk fluisterstil uitvoert. De
Premium2 is voorzien van de best presterende cv pomp
die er is. De CW6 heeft zelfs de hoogste prestaties en
rendement in zijn klasse. Met zijn 40 liter voorraadboiler

Premium2 CW6
(met 40 ltr. warmwater boiler)

staat deze garant voor snel en veel warm water.

Specificaties Premium2

CW5

CW6 met 40 ltr. warmwater boiler

CV-vermogen 80/60˚C

29,5 kW

29,9 kW

Taphoeveelheid warm water l/min bij 60˚C

10

13**

Taphoeveelheid warm water l/min bij 40˚C

17

23***

Afmetingen (hxbxd)

69,5 x 44 x 34,4 cm

100,7 x 44 x 52,5 cm

Gewicht

34 kg

34 + 28 kg

Cw-Klasse*

5

6

Pomp

Low energy pomp

Low energy pomp

Rendement (cv)

109,9%

109,9%

Rendement warm water

95,2

87,1

*

Het gaskeur CW-label geeft het warm water comfort aan:
Cw6 is de hoogste klasse.
** 10 minuten, daarna continu 9,5 l/min.
*** 10 minuten, daarna continu 16 l/min.

Energie labels:
Centrale verwarming
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Warmwater
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Hesi werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten.
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.
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