
NIBE™ EMINENT
Elektrische RVS boilers

Kenmerken NIBE™ EMINENT

Leverbaar met een inhoud van 35, 55, 100 en 120 liter

Voorzien van hoogwaardig RVS boilervat en RVS verwarmings
element

Alle typen kunnen zowel hangend als liggend worden  geplaatst

Moderne vormgeving, eenvoudige bediening

Door de rechthoekige vorm kan de boiler strak tegen de muur 
worden bevestigd

Hoogwaardige isolatiemantel, afgewerkt met een witgelakte 
metalen buitenmantel

NIBE EMINENT
De NIBE Eminent elektrische boiler bewijst al jarenlang een 
degelijk Zweeds kwaliteitsproduct te zijn. Door de RVS uit-
voering is de boiler zeer onderhoudsarm. Het rechthoekige 
ontwerp van de mantel, de verdiepte tapwaterzijdige aan-
sluitingen en de kunststof kappen in twee tinten grijs aan 
de boven- en onderzijde geven de boiler bovendien een 
fraai uiterlijk.

Als groot voordeel geldt dat alle boilertypen uit deze serie 
zowel hangend als liggend kunnen worden geplaatst. Zeker 
bij een beperkte opstellingsruimte is het ideaal dat de boi-
ler horizontaal – zo hoog mogelijk tegen het plafond – kan 
worden geplaatst. Vooral bewoners van een appartement 
kunnen dit vaak zeer waarderen.

De boiler is voorzien van een RVS elektrisch verwarmings-
element dat zowel 1 kW als 3 kW warmte kan leveren. 
Standaard wordt de NIBE Eminent boiler geleverd met een 
aansluitsnoer met stekker voor een 230V aansluiting, waar-
bij het element 1 kW warmte levert. Wordt hetzelfde ele-
ment op 400V (2 fasen) aangesloten, dan levert het 3 kW 
warmte.
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Productlabel Eminent 55,  
100 en 120

Productlabel Eminent 35



NIBE Energietechniek B.V. 

Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB) Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)

Telefoon: +31(0)168 477 722 Fax: +31(0)168 476 998 

E-mail: info@nibenl.nl Internet: www.nibenl.nl

Deze folder is een uitgave van NIBE Energietechniek.
Alle productillustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd 
op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring 
van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke 
onjuistheden en/of zetfouten. ©NIBE 2016

Technische specificaties
NIBE™ EMINENT

M11965 NBD NL 1621-1

Type Eminent RVS 35 Eminent RVS 55 Eminent RVS 100 Eminent RVS 120

Inhoud l 35 55 100 120

Kw/ww-aansluiting mm 15

Hoogte mm 565 750 1120 1304

Breedte mm 467

Diepte mm 455

Gewicht (leeg) kg 17 22 31 34

Elektrische voeding 230V (1F) / 400V (2F)

Vermogen elektrisch element kW 1 / 3

Opwarmtijd 10–60 °C h 2 / 0,7 3,2 / 1,1 5,8 / 1,9 7 / 2,3

Max. werkdruk bar 9

Productlabel B C

Capaciteitsprofiel tapwater S M L

 

Tapwater elektrisch verwarmen wordt interessanter 
De ontwikkelingen op het gebied van duurzame stroomopwekking 
– bijvoorbeeld met behulp van pv-panelen en windturbines – geven 
het gebruik van elektriciteit nieuwe impulsen. De tendens om het 
gebruik van aardgas te beperken – onder meer door het verlagen 
van belastingen op elektriciteit en het verhogen van belastingen op 
aardgas – werkt hier uiteraard aan mee. De elektrische boiler als 
bron van warmtapwater wordt hierdoor – zeker in ‘all-electric’ con-
cepten – steeds interessanter.

Praktische eigenschappen
•  Temperatuur instelbaar tot 75 °C

•  Hogere temperatuurinstelling geeft tot 25% extra warmte- 
inhoud

•  Het 1 kW element geeft een beperkte belasting op een 
elektriciteitsgroep

•  Levering inclusief:

  – Ophangbeugel

  – Handige boormal voor eenvoudige montage van de 
ophangbeugel

  – Netsnoer met stekker

De NIBE Eminent boiler is bovendien vervaardigd van een hoogwaar-
dige kwaliteit RVS (type 1.4521). Dit materiaal biedt een hoge cor-
rosiebestendigheid en is onderhoudsarm. Kortom: een uitstekende 
keuze voor tapwatersystemen zoals boilers.

Breed toepasbaar
Boilers uit de NIBE Eminent-serie zijn toepasbaar als warmtapwater-
voorziening in tal van situaties. Bijvoorbeeld:
•  In nieuwbouwwoningen, gebouwd volgens het ‘all-electric’ 

concept

•  In bestaande woningen, ter vervanging van een bestaande 
elektrische boiler

•  In bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor keukens of 
nooddouches

•  Aan boord van schepen

•  Als close-in boiler in een keuken (NIBE Eminent 35)

Ideaal voor liggende montage
Dankzij de uitgekiende positie van het elektrisch element en de 
koud- en warmwaterbuizen in de boiler kan de NIBE Eminent in 
standaarduitvoering ook liggend worden geplaatst. Dit biedt in 
sommige situaties meer mogelijkheden om de boiler praktischer te 
installeren dan hangend aan een wand, zoals:
• Boven een verlaagd plafond in een appartement

•  Bovenop een rij keukenkastjes (bijvoorbeeld bij 
geiservervanging)

•  Onder het schuine dak op zolder


