
Brink HRE/HReco  
cv-ketel
Energiezuinige warmwatervoorziening

Royaal warm water in de gewenste 
temperatuur

Brink HRE/HReco cv-ketel
De Brink HRE/HReco cv-ketel zorgt ervoor dat het 
warme water altijd wordt naverwarmd. U heeft daarmee 
altijd meteen water in de gewenste temperatuur, ook als 
de eventuele boiler even niet genoeg warm water heeft. 
Als alternatief kan dit ook worden verzorgd door een 
warmtepomp-chiller of stadsverwarming. 
Het toestel is leverbaar in diverse uitvoeringen en  
heeft een energiezuinige warmwatervoorziening.  
Dit alles met een jaartaprendement tot maar liefst 
95,8%. In dit compacte toestel bevindt zich de nieuwe 
technologie die ‘dubbel HR’ wordt genoemd.  
Dankzij deze technologie combineert de Brink HRE/
HReco cv-ketel hoog rendement op tapwater met  
hoog rendement op verwarming.

Als u wilt, gaat alles automatisch
De Brink HRE/HReco cv-ketel is voorzien van een 
traploos modulerende regeling, die ervoor zorgt dat 
het vermogen automatisch wordt aangepast aan de 
warmtebehoefte. Bovendien is de cv-ketel voorzien 
van een zelflerende ECO-comfortschakelaar die de 
warmhoudfunctie van de warmwatervoorziening 
automatisch in- of uitschakelt. Handig als u ‘s nachts of 
bij langdurige afwezigheid geen warm water nodig heeft.

In alle opzichten verantwoord
Dankzij de zuinige werking van de Brink HRE/HReco 
cv-ketel draagt u ook bij aan de zorg voor het milieu. 
Door het hoge gebruiksrendement voor verwarming en 
warm water is er een forse positieve invloed op de EPN 
(EnergiePrestatieNorm). 

Onderhoud
De cv-ketel is onderhoudsvriendelijk. Alle onderdelen 
van het toestel zijn eenvoudig via de voorzijde te bereiken 
om onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken.

MIT-regeling
De Brink HRE/HReco cv-ketel maakt het mogelijk om 
in combinatie met luchtverwarming altijd te zorgen voor 
een comfortabele temperatuur van de toevoerlucht.  
Ook als er warm water wordt getapt, wordt de 
binnenkomende lucht op een comfortabele temperatuur 
gebracht. Tussen de cv-ketel en de Elan luchtverwarmer 
wordt een zogenaamde MIT-regeling geïnstalleerd. 
MIT staat voor Minimale Inblaas Temperatuur. Op de 
thermostaat heeft u de mogelijkheid deze ‘comfort’-
regeling aan en uit te schakelen.

De voordelen op een rij
Altijd warm water in de juiste temperatuur

Dubbel HR: tapwater én verwarming

MIT-regeling voor communicatie met luchtverwarmer Elan 

Onderhoudsvriendelijk

Brink HRE cv-ketel


