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AANDACHTIG LEZEN VÓÓR 
GEBRUIK

1 Opmerkingen met betrekking tot 
de documentatie

De volgende instructies maken u wegwijs 
in alle documentatie. 

Andere documenten moeten gelezen 
worden samen met de onderhavige 
beschrijving van het systeem en de 
gebruikershandleiding.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid 
af in geval van schade die te wijten 
is aan het niet respecteren van deze 
instructies.

Toepasselijke documenten

Voor de gebruiker van de installatie:

 - Beschrijving van het systeem en 
gebruikershandleiding

 - Waarborgbon

Voor de gespecialiseerde installateur :

 - Installatiehandleiding

 - Montagehandleiding van de 
zonnepanelen HelioPlan montage 
opbouw/op plat dak
Montage inbouw in het dak

1.1 Bewaren van de documenten

Bewaar deze beschrijving van het 
systeem en de gebruikershandleiding 
evenals alle bijbehorende documenten die 
van toepassing zijn zodat u ze bij de hand 
heeft als u ze nodig heeft.

Geef ze aan de nieuwe gebruiker in geval 
van verhuizing of verkoop van het toestel.

1.2 Gebruikte symbolen

Gelieve de veiligheidsvoorschriften van 
deze gebruikershandleiding van het 
toestel na te leven !

a GEVAAR: risico op letsels.

e
GEVAAR: risico op 
elektrocutie.

b
OPGELET: risico op 
beschadiging van het toestel 
of zijn omgeving.

i
BELANGRIJK: belangrijke 
informatie.

1.3 Geldigheid van de handleiding

De onderhavige systeembeschrijving is 
enkel van toepassing op de volgende 
toestelreferenties :

Type toestel

HelioSet 350SCP 
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BESCHRIJVING VAN HET 
SYSTEEM

2 Beschrijving van het systeem

Deze beschrijving van het systeem 
is bedoeld voor de gebruiker van het 
systeem HelioSet.

Het bevat informatie met betrekking tot het 
systeem en vult de gebruikershandleiding 
aan. De beschrijving van het systeem 
staat in het begin van deze handleiding 
zodat u het zou lezen voor alle andere 
handleidingen.

2.1 Zonne-installatie

De zonne-installatie HelioSet is een 
systeem voor de bereiding van sanitair 
warm water door zonne-energie.

Het bestaat uit een boiler, 2 of 3 
zonnepanelen en een aansluitleiding die 
de boiler verbindt met de panelen.

2.2 Zonneboiler

De meeste onderdelen van de compacte 
zonne-installatie zijn geïntegreerd in de 
zonneboiler. Het systeem omvat een 
geïntegreerde regelaar die toelaat de 
zonne-installatie te bedienen.

Les zonneboiler Bulex 350SCP is een 
zonneboiler die uitgerust is met een 
zonnewisselaar van het type spiraal 
en van een bijverwarming van het type 
spiraal.

Om een lange levensduur te garanderen 
zijn de boilers en verwarmingsspiralen 
aan de kant van het sanitair water 
geëmailleerd. Elke boiler is beschermd 
tegen corrosie door een magnesium 
beschermingsanode. 

Voor een duurzame bescherming tegen 
corrosie moet u deze beschermingsanode 
jaarlijks controleren.

De zonneboilers werken in gesloten 
circuit, dat wil zeggen dat het water in de 
boiler niet in contact komt met de lucht. 
Wanneer u de verdeelkraan van het warm 
water opent, wordt het warm water uit de 
boiler gehaald onder druk van het koude 
water dat in de boiler komt.

De zonnewisselaar bevindt zich onderaan. 
De relatief lage temperatuur van het water 
in het onderste gedeelte garandeert een 
optimale uitwisseling van de warmte van 
het zonnecircuit naar het water van de 
boiler, zelfs in geval van een zwakke 
zonnestraling.

Op het model 350SCP, is het mogelijk, 
indien nodig, een bijverwarming 
te leveren dank zij een tweede 
spiraalwarmtewisselaar die door een 
verwarmingsketel wordt gevoed. 

In tegenstelling tot de 
zonnewarmtewisselaar, vindt de 
bijverwarming van het water door de 
verwarmingsketel in het bovenste 
gedeelte van de zonneboiler plaats. 
Het volume van dit gedeelte bedraagt 
ongeveer 145 l voor het model 350SCP.

In tegenstelling tot de 
zonnewarmtewisselaar, vindt de 
bijverwarming van het warme water door 
de verwarmingsketel in het hogere deel 
van de boiler plaats.

De regeling van het debiet gebeurt door 
de regelaar, dit moet dus niet manueel 
geregeld worden. De enige instelling die 
moet gebeuren op de regelaar is aan te 
geven dat het om een systeem met 2 of 3 
panelen gaat. 



0020098204_01 - 02/10 - Bulex- 4 -

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

2.3 Werkingsprincipe

Het werkingsprincipe van de zonne-
installatie HelioSet verschilt van de vele 
andere zonne-installaties.

De zonne-installatie HelioSet is niet 
gevuld met zonnevloeistof en staat niet 
onder druk. Dat is de reden waarom de 
onderdelen die gewoonlijk geïntegreerd 
zijn in de zonne-installaties, zoals het 
expansievat, de manometer en de 
afl aatkraan zich daar niet op bevinden.
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Verdeling van de zonnevloeistof in geval van 
stilstand van de pompen

Legende
1 Zonnepanelen
2 Retourleiding van de zonne-installatie
3 Bovenste deel van de spiraal
4 Hoofdzonnepomp 
5 Extra zonnepomp
6 Vertrekleiding van de zonne-installatie

Wanneer de pompen (4) en (5) stilstaan, 
wordt de zonnevloeistof verdeeld in de 

verwarmingsspiraal (3), in de pompen 
en in de zonneleidingen ter hoogte van 
de boiler. Daarom is het belangrijk om 
de panelen (1) en alle leidingen van 
het zonnesysteem (2) en (6) zo aan te 
brengen dat de vloeistof uit de panelen 
ongehinderd onder invloed van de 
zwaartekracht naar de boiler kan stromen. 
De zonneleidingen en de panelen worden 
dan gevuld met lucht.

Een speciale bereiding op basis van water 
en glycol vormt de zonnevloeistof De 
boiler is reeds gevuld met deze mengeling 
bij de levering.
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Verdeling van de zonnevloeistof in geval van 
werking van de pompen 

Legende
1 Zonnepanelen
2 Retourleiding van de zonne-installatie
3 Bovenste deel van de spiraal
4 Onderste deel van de spiraal
5 Hoofdzonnepomp 
6 Extra zonnepomp
7 Vertrekleiding van de zonne-installatie

Wanneer de zonneregelaar de pompen 
(5) en (6) in werking stelt, sturen 
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de pompen de zonnevloeistof van 
de verwarmingsspiraal (4) door de 
vertrekleiding (7) in de panelen (1). Het is 
op deze plaats dat de vloeistof verwarmd 
en teruggestuurd wordt naar de boiler 
door de retourleiding (2) van de zonne-
installatie.

Het volume van de vloeistof in de 
zonneleidingen en in de panelen is 
miniem in vergelijking met de inhoud in 
de verwarmingsspiraal van de boiler, 
gezien de geringe dikte van de leidingen 
en de dikte van de spiraal. Zo vermindert 
het niveau van de zonnevloeistof 
slechts heel weinig bij werking van de 
pompen. Het bovenste gedeelte (3) van 
de verwarmingsspiraal vangt de lucht 
op die teruggedrongen wordt door de 
zonneleidingen en de zonnepanelen;

In geval van verwarming van het systeem 
zetten de zonnevloeistof en de lucht 
enigszins uit. De druk van de lucht in 
de zonne-installatie neemt ook lichtjes 
toe. De luchtbel in de installatie vervult 
de functie van een expansievat. Deze 
druk is noodzakelijk en mag in geen 
geval weggenomen worden. Dat is de 
reden waarom geen enkele afl aatkraan 
gemonteerd mag worden op de zonne-
installatie.

Wanneer de pompen in werking zijn, komt 
de zonnevloeistof in het bovenste deel (3) 
van de verwarmingsspiraal permanent in 
contact met de lucht.

De volgende omstandigheden vloeien 
voort uit het genoemd werkingsprincipe :

 - Gezien de zonne-installatie stilstaat 
tijdens de frisse seizoenen en de 
panelen en de zonneleidingen enkel 
lucht bevatten, is het noodzakelijk 
antivriesmaatregelen te nemen, enkel 

voor de plaats waar de boiler geplaatst 
is.

 - De genoemde installatie van de 
panelen evenals de zonneleidingen 
en meer bepaald de hellingsgraad van 
de leidingen vormt een onmiskenbare 
voorwaarde om een correcte werking 
van de zonne-installatie te garanderen.

 - Het volume van de vloeistof van de 
panelen evenals de zonneleidingen 
moeten perfect aangepast zijn aan 
de zonne-installatie. Dat is de reden 
waarom de zonneleidingen niet 
langer of korter mogen zijn dan de 
genoemde limietwaarden, waarom 
de binnendiameter ervan niet mag 
afwijken en de constructie evenals het 
aantal zonnepanelen niet gewijzigd 
mag worden.

 - De fysische eigenschappen van 
de zonnevloeistof zijn eveneens 
noodzakelijke voorwaarden voor de 
goede werking van de installatie. Als 
de vloeistof vervangen moet worden, 
mag ook uitsluitend de zonnevloeistof 
van Bulex gebruikt worden, zonder 
additieven.

2.4 Functie van de zonneregelaar

De instelling van de zonne-installaties 
HelioSet wordt uitgevoerd op de 
zonneregelaar met microprocessor. De 
instelling laat dus toe een gewenste 
temperatuur en een maximum 
temperatuur van de boiler in te stellen.

De geïntegreerde zonneregelaar is een 
volledig uitgerust regelsysteem voor de 
regeling van 2 of 3 zonnepanelen en een 
boiler.
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De regelaar bestaat uit een scherm 
met overeenkomstige grootte evenals 
bedieningselementen voor de weergave 
van de gegevens en de invoer van alle 
noodzakelijke parameters.

Regeling van het temperatuurverschil

De regelaar stuurt de pompen zodra het 
temperatuurverschil (temperatuur paneel 
– temperatuur boiler) groter is dan het 
verschil van de inbedrijfstelling.

De regelaar stopt de pompen zodra het 
temperatuurverschil (temperatuur paneel 
– temperatuur boiler) kleiner is dan het 
verschil van de buitenbedrijfstelling.

Het verschil in temperatuur bij de 
inbedrijfstelling wordt berekend in functie 
van de parameters die opgeslagen zijn 
in de regelaar; er bestaan verschillende 
krommen voor de installaties, afhankelijk 
of men 2 of 3 panelen gebruikt.

Bijverwarmingsfunctie

De bijverwarmingsfunctie dient 
om de boiler te verwarmen tot de 
gewenste temperatuur tijdens een 
gedefi nieerde tijdsbalk, zelfs wanneer het 
zonnerendement onvoldoende is. Een 
bijverwarming door een verwarmingsketel 
is dus mogelijk. Voor de bijverwarming van 
de zonneboiler kunt u een tijdsprogramma 
instellen (voor meer informatie, zie de 
gebruikershandleiding, hoofdstuk 4.3.6).

Wachttijd van de bijverwarming

Om een onnuttige bijverwarming via 
de verwarmingsketel te vermijden is de 
regelaar uitgerust met een wachttijd van 
de bijverwarming. De bijverwarming wordt 
met max. 30 min. vertraagt als de pompen 
werken en als een zonnerendement 
dus gegarandeerd is. Als de pompen 

stil blijven staan of als de gewenste 
temperatuur van de boiler niet bereikt 
wordt zodra de wachttijd verstreken is, 
wordt de boiler bijverwarmd met behulp 
van de verwarmingsketel.

De bijverwarming wordt bepaald in het 
menu dat voorbehouden is voor de 
installateur.

Anti-legionellabescherming

Voor de anti-legionellabescherming moet 
een omloopleiding en omlooppomp op de 
installatie voorzien worden.

De anti-legionellafunctie dient om kiemen 
te vernietigen in de boiler en in de 
leidingen.

Wanneer de functie actief is, worden 
de boiler en de overeenkomstige 
warmwaterleidingen een keer per week 
(woensdag om 14.00 u of 4.00 u) op een 
temperatuur van 70°C gebracht. 

Vervolgens probeert de functie, 
dankzij het enige zonnerendement, 
de gewenste temperatuur te bereiken 
gedurende 90 min. Als deze temperatuur 
niet bereikt wordt, wordt de anti-
legionellabescherming uitgevoerd 
door de verwarmingsketel. De anti-
legionellabeschermingsfunctie wordt 
gedesactiveerd wanneer een temperatuur 
van ten minste 68°C gemeten wordt 
gedurende 30 min.

De installateur activeert de anti-
legionellabescherming in het menu dat 
voorbehouden is voor de installateur. Dan 
kan hij, in functie van de versie, kiezen of 
de verwarming plaatsvindt woensdag om 
14.00 u of om 4.00 u ’s morgens om, in 
voorkomend geval, gebruik te maken van 
het voordelige nachttarief.
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Antiblokkeringsbescherming van de 
pompen

Alle pompen die aangesloten zijn, worden 
na een stilstand van 23 uur ongeveer 3 
seconden, geactiveerd om een blokkering 
te vermijden.

Kalender

De regelaar is uitgerust met een kalender 
om automatisch over te schakelen naar 
het zomer/winteruur. Om dit te activeren 
volstaat het een keer de huidige datum in 
te geven in het menu dat voorbehouden is 
voor de installateur.

i
BELANGRIJK : Merk op dat 
de regelaar, in geval van een 
stroomonderbreking, slechts 
30 min. autonoom kan werken.
De interne klok stopt na 30 min 
en de kalender start niet 
opnieuw na het herstel van de 
stroomtoevoer.
U moet het uur dan opnieuw 
instellen en de huidige datum 
controleren.

Vul/werkingsmodus

Om de installatie snel te vullen na het 
opstarten van de pomp is de regelaar 
voorzien van een functie “vulmodus”. 
Bij elke opstart werkt de pomp in een 
vulmodus. De differentiële regeling is 
niet actief gedurende deze periode, 
waardoor de pompen niet tot stilstand 
komen ,zelfs onder de drempel van 
de buitenbedrijfstelling. Gedurende de 
eerste 20 sec. versnelt de hoofdpomp 
tot 50% van het vermogen, daarna wordt 
de bijkomende pomp, in werking gesteld 
op 50% van het vermogen. Gedurende 
de volgende 20 sec. versnelt de 
hoofdpomp tot 100% van het vermogen. 

De bijkomende pomp bereikt vervolgens 
ook 100% van het vermogen. De pompen 
werken vervolgens op 100% van hun 
vermogen om te garanderen dat de 
installatie gevuld wordt gedurende de 
resterende duur van de vulmodus.

De werkingsmodus volgt op de vulmodus, 
zodra deze laatste beëindigd is. Om te 
vermijden dat de pompen vroegtijdig tot 
stilstand komen in geval van een zwak 
zonnerendement, werken de pompen 
eerst gedurende een bepaalde tijd in 
minimaal vermogen, en dit onafhankelijk 
van de differentiële regeling. De duur van 
de werking van de pompen wordt bepaald 
door uw installateur bij de montage 
van de zonne-installatie. Nadat deze 
tijd verstreken is, defi nieert de regeling 
de duur van de latere werking en het 
vermogen van de zonnepompen van 
het zonnecircuit. Daarbij versnellen de 
pompen wanneer het temperatuurverschil 
toeneemt tussen paneelvoeler en de 
onderste boilervoeler gedurende de 
werkingsduur of wordt het vermogen 
onder controle gebracht als het 
temperatuurverschil afneemt.

Eenmalige bijverwarming

Door de eenmalige bijverwarmingsfunctie 
te activeren wordt de boiler een enkele 
keer verwarmd tot de gewenste waarde 
door de bijverwarming.
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Functie Vakantie

De activatie van deze functie zet de 
werkingsmodus, voor de ingestelde duur 
van de vakantie (1...99 dagen) op 
. D.w.z. dat het zonne-energiesysteem 
uitgeschakeld wordt.

2.5 Structuur en werking

De zonne-installatie HelioSet is een 
thermische zonne-installatie voor de 
productie van warm water. Wanneer 
de zonne-installatie uitstaat, loopt de 
zonnevloeistof uit de panelen en de 
leidingen van de zonneboiler. Schade 
omwille van vorst of te grote warmte kan 
op die manier vermeden worden. Een 
extra vorstbescherming garandeert de 
doeltreffendheid van de mengeling water-
glycol die de zonnevloeistof vormt.
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Belangrijkste onderdelen van het systeem 
HelioSet met boiler 350SCP (principeschema 
zonder aansluittoebehoren)

Legende
1 Retourleiding van de zonne-installatie
2 Koudwaterleiding 
3 Regeling 
4 SWW-eenheid (sanitair warm water)
5 Warmwaterleiding 
6 Bovenste boilervoeler 
7 Warmtewisselaar verwarming
8 Thermische zonnewisselaar
9 Onderste boilervoeler
10 Geïntegreerde zonnebuizen
11 Veiligheidsgroep
12 Onderste vul- / afl aatkraan 
13 Hoofdzonnepomp 
14 Bovenste vul- / afl aatkraan 
15 Extra zonnepomp
16 Vertrekleiding van de zonne-installatie
17 Paneel
18 Paneelvoeler
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Het systeem bestaat uit drie belangrijke 
elementen :

A: 2 of 3 Panelen, 

B: Duobuis 

C: Een zonneboiler met geïntegreerde 
pompen en bediening.

Panelen A

Dit zijn panelen HelioPlan (17) met 
buisabsorber. Een paneelvoeler (18) die 
vastgemaakt is in het bovenste paneel 
meet de temperatuur van het paneel.

Duobuis

De systeembuizen bestaan uit de 
vertrekleiding (16) en de retourleiding (1). 
In het huis zijn de leidingen geïnstalleerd 
naast elkaar in een isolatie die eveneens 
de kabel voor de paneelvoeler (17) 
bedekt, als u de “duobuis” die als 
toebehoren beschikbaar is, gebruikt. Om 
een verbinding met het dak tot stand te 
brengen worden de koperen leidingen 
ontdaan van hun isolatie, die bijgevolg 
langer worden, individueel geïsoleerd, en 
vastgemaakt op het paneel door middel 
van de knelkoppeling. 

i
BELANGRIJK : Gezien de 
afmetingen van de buizen 
mag u uitsluitend een koperen 
buis gebruiken met een 
binnendiameter van 8,4 mm 
voor de installatie.
Bulex raadt de "duobuis" 
aan, die verkrijgbaar is als 
toebehoren, met een lengte 
van 10 m of 20 m. Deze is 
gemakkelijk te monteren en 
zorgt ervoor dat de installatie 
optimaal en veilig werkt.

Zonneboiler C

De gemengde boilers 350SCP 
bezitten een volume van ongeveer. 
375 l. Zij worden uitgerust met twee 
warmtewarmtewisselaars.

De thermische zonnewisselaar (8) bevindt 
zich onderaan de boiler. Deze wisselaar is 
aangesloten op het circuit van de panelen.
De andere warmtewisselaar (7) in het 
bovenste deel van de boiler dient voor 
de bijverwarming van het water door een 
aangesloten bijverwarmingstoestel in het 
geval dat er niet genoeg zonneschijn is.

De twee boilervoelers (6) en (9) meten 
de temperaturen die aangegeven zijn 
op de regelaar (3), die geïntegreerd is 
in de boiler. De andere onderdelen die 
geïntegreerd zijn in de zonnegboiler zijn 
de pompen (13) en (14), die instaan voor 
de circulatie van de zonnevloeistof in 
het zonnecircuit, een veiligheidsgroep 
(11) en twee vul- en afl aatkranen (12) en 
(14). De boiler dient voor de opslag van 
sanitair water dat binnenkomt door de 
koudwaterleiding (2) en dat wegloopt door 
de warmwaterleiding (5).

Zonnecircuit 

Het zonnecircuit omvat 2 of 3 panelen 
(17) waar de uiteinden van de bovenste 
buis aangesloten zijn op de koperen 
retourleiding van de zonne-installatie (1). 
Het andere uiteinde van deze leiding is 
aangesloten op de bovenste aansluiting 
van de thermische zonnewisselaar (8). De 
onderste aansluiting van de thermische 
zonnewisselaar gaat door een deel van 
de buizen (10) die geïntegreerd zijn in de 
boiler om uit te komen aan de kant van 
de aanzuig van de pompen (13) en (15). 
De pompen sturen de warmtegeleidende 
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vloeistof in de koperen vertrekbuis (16), 
die verbonden is met de aansluiting die 
zich helemaal onderaan de panelen (17) 
bevindt.

De zonnebuizen (10) die geïntegreerd 
zijn in de boiler omvatten eveneens vul- 
en afl aatkranen (12) en (14) evenals de 
veiligheidsgroep (11).

In het zonnecircuit zit een mengeling van 
zonnevloeistof en lucht. De zonnevloeistof 
bestaat uit een bereiding op basis van een 
mengeling van water en glycol en bevat 
eveneens inhibitoren. De hoeveelheid 
zonnevloeistof die toegevoegd wordt, 
moet berekend worden zodat enkel de 
zonnewisselaar (8) de zonnevloeistof zou 
bevatten wanneer de installatie uitstaat. 
De panelen (17) en de leidingen van de 
zonne-installatie (1) en (16) bevatten op 
dat moment enkel lucht.

Het is niet noodzakelijk een expansievat 
te integreren in het zonnecircuit aangezien 
het zonnecircuit niet volledig gevuld is 
met de zonnevloeistof. Het circuit moet 
eerder voldoende lucht bevatten om de 
expansie van het volume aan verwarmde 
zonnevloeistof te compenseren. De lucht 
in het circuit is dus functioneel belangrijk. 
Er wordt geen afvoerleiding op de 
installatie gemonteerd aangezien de lucht 
in de installatie moet blijven.

Werking van de zonne-installatie

Wanneer het temperatuurverschil tussen 
de paneelvoeler (18) en de onderste 
voeler van de boiler (9) groter is dan 
een bepaalde limietwaarde, worden de 
pompen (13) en (15) in werking gesteld. 
Ze duwen de zonnevloeistof van de 
thermische zonnewisselaar (8) door de 
vertrekleiding van de koperen zonnebuis 
(16), door de panelen (17) en door de 
retour van de koperen zonnebuis (1) om 

de vloeistof in de zonnewisselaar van de 
boiler te injecteren.

De lucht die tot dan in de panelen (17) 
zat, wordt uit de panelen geduwd en 
door de retourleiding van de koperen 
zonnebuis (1) in de zonnewisselaar 
(8) gestuurd. De meeste lucht wordt 
vervolgens opgevangen in de bovenste 
windingen van de verwarmingsspiraal 
van de thermische zonnewisselaar. De 
zonnevloeistof wordt in het resterende 
deel van de zonnewisselaar gehouden, 
aangezien de inhoud van de panelen 
(17) en de koperen zonneleidingen (1) en 
(16) kleiner is in volume dan dat van de 
zonnewisselaar (8) in de boiler.

Zodra de panelen (17) en de koperen 
zonnebuizen (1) en (16) gevuld zijn met 
zonnevloeistof, vermindert het toerental 
van de pompen, aangezien de opgaande 
en neergaande vloeistofkolommen 
elkaar compenseren door de heel kleine 
diameter van de koperen zonnebuizen. De 
pompen moeten bijgevolg enkel nog het 
drukverlies van de hydraulische installatie 
overwinnen.

Als het temperatuurverschil tussen 
de paneelvoeler (18) en de onderste 
boilervoeler (9), gedurende een bepaalde 
dienstperiode, kleiner is dan een bepaalde 
temperatuur op basis van de opgeslagen 
parameters, stopt de regeling (3) de 
pompen. De zonnevloeistof gaat dan 
terug naar de thermische zonnewisselaar 
(8) via de vertrekleiding van de zonne-
installatie (16) en de pompen. De 
lucht die daarvoor in het bovenste 
deel van de zonnewisselaar zat, wordt 
tegelijkertijd opnieuw geïnjecteerd door de 
retourleiding van de koperen zonnebuis 
(1), door de panelen (17) en door de 
vertrekleiding (16). 
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Uitrusting 

De zonneboiler wordt volledig 
gemonteerd geleverd en is reeds gevuld 
met zonnevloeistof bij de levering. Hij 
moet dus niet gevuld worden bij de 
inwerkingstelling.

Om een lange levensduur te 
garanderen zijn de opvangleidingen 
en verwarmingsspiralen aan de kant 
van het sanitair water geëmailleerd. 
Een magnesium beschermingsanode 
wordt meegeleverd om de installatie te 
beschermen tegen corrosie. Voor een 
duurzame bescherming tegen corrosie 
moet u deze anode jaarlijks controleren.

Bescherming tegen vorst

Als de boiler gedurende lange tijd buiten 
werking blijft in een niet-verwarmde ruimte 
(bijv. tijdens de wintervakantie), ledig deze 
dan volledig om schade door vorst te 
vermijden. Vergeet niet om eveneens de 
warmtewisselaar van de bijverwarming te 
ledigen, aangezien deze geen anti-vries 
vloeistof bevat.

Preventie tegen brandwonden

De temperatuur van het water in de 
boiler kan, onafhankelijk van het 
zonnerendement en verwarming, 75°C 
bedragen.

a
GEVAAR : Risico op 
brandwonden !Als de 
temperatuur van het water 
dat uit de gebruikspunten 
komt, hoger is dan 60°C, 
bestaat er een gevaar voor 
brandwonden. 
Installeer een thermostatisch 
mengventiel in de 
warmwaterleiding, zoals 
beschreven in de installatie- 
en onderhoudshandleiding. 
Stel het thermostatisch 
mengventiel in op 
<60°C, controleer dan 
de temperatuur aan het 
gebruikspunt van het warm 
water.

Verwarmingsketel voor bijverwarming

Als er niet genoeg zonneschijn is om 
het boilerwater te verwarmen, is het 
gebruik van een bijverwarmingstoestel 
noodzakelijk. Dit bijverwarmingstoestel 
wordt geregeld door de in de boiler 
ingebouwde regeling.

De zonneboiler 350SCP kan in combinatie 
met de verwarmingsketels Bulex gebruikt 
worden.

Het volume van de bijverwarming 
bedraagt ongeveer 145 l voor het model 
350SCP.

2.6 Zonneleidingen

De zonne-installatie Bulex is een 
gesloten hydraulisch systeem 
waarin de warmteoverdracht naar 
de energieverbruikers enkel kan 
gebeuren met behulp van wisselaars, 
en dit omwille van de specifi citeit van 
de warmtegeleidende vloeistof. Zorg 
ervoor dat aan de volgende voorwaarden 
voldaan is om een onberispelijke werking 
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te garanderen en het energieverbruik te 
optimaliseren.

 - Voor de zonneleidingen mag u 
enkel koperen leidingen gebruiken 
met een binnendiameter van 8,4 
mm. De twee koperen buizen die 
de vertrek- en retourleiding vormen 
van de “duobuis” die als toebehoren 
beschikbaar is, zijn reeds geïsoleerd en 
bevatten bovendien de kabel voor de 
paneelvoeler.

 - Enkel de schroefaansluitingen waarvan 
de temperatuur toegelaten door de 
fabrikant 200°C gedraagt, mogen 
gebruikt worden.Ook in dit geval raden 
wij aan knelringen te gebruiken die deel 
uitmaken van de toebehoren "duobuis", 
lengte 10 m, en de "duobuis", lengte 
20 m!

e
GEVAAR : Levensgevaar 
door elektrocutie. Verbind 
het zonnetraject aan 
de aarde teneinde de 
veranderingen van potentiaal 
te vermijden. Monteer 
daartoe bijvoorbeeld 
aardingsbanden op 
de leidingen van het 
zonnecircuit en sluit deze 
eerste aan met behulp van 
een koperen kabel van 16 
mm² op een equipotentiaal
verbindingsrail.

Wanneer uw huis reeds voorzien is van 
een bliksemafl eider, sluit de panelen daar 
dan op aan.

2.7 Eigenschappen van de 
zonnevloeistof

De onderstaande gegevens hebben 
betrekking op de zonnevloeistof Bulex.

De zonnevloeistof Bulex is 
een gebruiksklaar antivries- en 
anticorrosieproduct. Het is bestand 
tegen zeer grote thermische schokken 
en kan gebruikt worden samen met de 
zonnepanelen Bulex.

De zonnevloeistof heeft bovendien een 
hoge thermische capaciteit.

De inhibitoren garanderen een 
doeltreffende anticorrosiebescherming 
op alle gebruikte metalen (gemengde 
installaties).

b
OPGELET : Risico op 
beschadiging.De vervanging 
van de zonnevloeistof van 
Bulex door water of andere 
vloeistoffen kan leiden tot de 
vernietiging van de panelen 
of andere onderdelen van 
de installatie door vorst of 
corrosie.Vul de installatie 
enkel met de zonnevloeistof 
van Bulex.

U kunt de zonnevloeistof van Bulex 
oneindig lang bewaren in een gesloten en 
luchtvrij recipiënt.

Contact van het product met de huid 
is in principe ongevaarlijk, in geval van 
contact met de ogen kan er een lichte 
vorm van irritatie optreden, spoel de 
ogen onmiddellijk met water. Raadpleeg 
de technische veiligheidsfi che, zie 
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paragraaf 3.1.2 van de installatie- en 
onderhoudshandleiding.

2.8 Antivries- en 
anticorrosiebescherming van het 
zonnecircuit

Om de zonne-installatie op een 
betrouwbare manier te beschermen tegen 
vorst en corrosie, wanneer het circuit 
gevuld of bijgevuld moet worden, gebruik 
uitsluitend de verdunde zonnevloeistof van  
Bulex.

i
BELANGRIJK : Een installatie 
gevuld met de zonnevloeistof 
Bulex is bestand tegen 
temperaturen tot -28°C. 
Zelfs in geval van een lagere 
buitentemperatuur, veroorzaakt 
de vorst geen onmiddellijke 
schade omdat het 
uitzettingseffect van het water 
verminderd is. Controleer de 
antivriesbescherming eerst na 
het vullen van de installatie, 
vervolgens een keer per jaar.

Voor een snelle en eenvoudige controle 
raden wij aan de zonnevloeistof tester van 
Bulex te gebruiken. 

Het is bovendien mogelijk een klassieke 
antivriesbeschermingstester te gebruiken.

Volg hiervoor de desbetreffende 
gebruikersinstructies.
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AANDACHTIG LEZEN VÓÓR 
GEBRUIK

1 Opmerkingen met betrekking tot 
de documentatie

De volgende instructies maken u wegwijs 
in alle documentatie. 

Andere documenten moeten gelezen 
worden samen met de onderhavige 
beschrijving van het systeem en de 
gebruikershandleiding.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid 
af in geval van schade die te wijten 
is aan het niet respecteren van deze 
instructies.

Toepasselijke documenten

Voor de gebruiker van de installatie:

 - Beschrijving van het systeem en 
gebruikershandleiding

 - Waarborgbon

Voor de installateur :

 - Beschrijving van het systeem en 
gebruikershandleiding

 - Gebruikershandleiding

 - Montagehandleiding zonnepaneel 
HelioPlan montage opbouw/op plat dak
Montage inbouw in het dak

Gelieve bij het gebruik van de 
zonne-installatie HelioSet alle 
gebruiksaanwijzingen van alle onderdelen 
van de installatie te respecteren. Deze 
gebruiksaanwijzingen zijn meegeleverd 
met de verschillende onderdelen en 
bijkomde uitrustingen van de installatie.

1.1 Bewaren van de documenten

Bewaar deze beschrijving van het 
systeem en de gebruikershandleiding 
evenals alle bijbehorende documenten die 
van toepassing zijn zodat u ze bij de hand 
heeft als u ze nodig heeft. Geef ze aan de 
nieuwe gebruiker in geval van verhuizing 
of verkoop van het toestel.

1.2 Gebruikte symbolen

Gelieve de veiligheidsvoorschriften van 
deze gebruikershandleiding van het 
toestel na te leven !

a GEVAAR: risico op letsels.

e
GEVAAR: risico op 
elektrocutie.

b
OPGELET: risico op 
beschadiging van het toestel 
of zijn omgeving.

i
BELANGRIJK: belangrijke 
informatie.

1.3 Geldigheid van de handleiding

De onderhavige systeembeschrijving is 
enkel van toepassing op de volgende 
toestelreferentie :

Type toestel

HelioSet 350SCP
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1.4 Kenplaat

De kenplaatjes van de zonneinstallatie 
HelioSet zijn aangebracht op de panelen 
en de zonneboiler.

1.5 CE-keurmerk

Het CE-keurmerk verklaart dat de 
zonne-installatie HelioSet voldoet 
aan de elementaire vereisten van de 
Europese richtlijnen.

2 Veiligheid

De zonne-installaties Bulex HelioSet 
zijn ontworpen volgens de geldende 
technieken en veiligheidsvoorschriften. 
Ondoelmatig gebruik kan echter de 
volgende gevolgen hebben : het kan een 
gevaar met zich meebrengen voor het 
leven en de gezondheid van de gebruiker 
of van een derde ; het kan schade 
veroorzaken aan het toestel en aan 
andere constructies.

b
OPGELET : De toestellen 
mogen uitsluitend gebruikt 
worden voor de verwarming 
van sanitair water.

Montage

Enkel een gekwalifi ceerd installateur, 
die de inachtneming van de geldende 
voorschriften, regels en richtlijnen 
garandeert,mag de zonne-installatie 
HelioSet installeren.

Om van de fabriekswaarborg te kunnen 
genieten moet het toestel geïnstalleerd 
worden door een gekwalifi ceerd en 
erkend installateur. 
Hij is eveneens verantwoordelijk voor de 
controle/het onderhoud, de herstellingen 
en de wijzigingen die aangebracht zijn 
aan de boilers.

Veiligheidsgroep en afl aatkraan

Bij het verwarmen van het warm water 
in de boiler neemt het volume water toe. 
Elke boiler moet dus voorzien zijn van een 
veiligheidsgroep en een afl aatleiding.

Tijdens de verwarming kan er water uit de 
veiligheidsgroep komen.

i
BELANGRIJK : Indien een 
expansievat voor het warm 
water voorzien is, komt er 
geen water uit de afl aatleiding 
tijdens het verwarmen.

b
OPGELET : Risico op 
beschadiging.Als de 
veiligheidsgroep gesloten 
is of als de afl aatleiding 
gesloten is, kan er een 
overdruk plaatsvinden in de 
zonneboiler die de boiler kan 
beschadigen.

a
GEVAAR : Risico op 
brandwonden !De 
temperatuur van het water 
dat uit de veiligheidsgroep 
of de afl aatleiding komt kan 
75°C bedragen. 
Als u deze elementen of het 
water dat uit deze elementen 
komt aanraakt, loopt u risico 
op brandwonden!

Risico op bevriezing.

Als u de boiler lange tijd (bv. tijdens de 
wintervakantie, enz.) ongebruikt laat in 
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een onverwarmde ruimte, moet de boiler 
op voorhand volledig geledigd worden.

Wijzigingen

Het is strikt verboden de componenten 
van het systeem te wijzigen (met 
uitzondering van de wijzigingen die 
beschreven zijn in de onderhavige 
handleiding).

b
OPGELET : Risico op 
beschadiging in geval van 
ondoelmatige wijzigingen!
Voer nooit zelf interventies 
of manipulaties uit op 
de boiler of de regeling, 
op de waterleidingen 
en stroomkabels, op 
de afl aatleiding, op de 
veiligheidsgroep voor het 
water van de boiler of op 
andere onderdelen van de 
installatie.

Lekken 

In geval van lekken in de zone van de 
warmwaterleiding tussen de boiler en het 
gebruikspunt, moet de afsluitkraan van het 
koud water die ter plaatse gemonteerd is 
op de boiler, gesloten worden, en moeten 
de dichtheidsgebreken door uw erkend 
installateur hersteld worden.

3 Opmerkingen met betrekking tot 
de werking

3.1 Fabriekswaarborg

Wij bieden u waarborg op de Bulex-
toestellen binnen de geldende wetgeving.

Om van een wettelijke waarborg van 5 
jaar op de kuip van de boiler en 2 jaar op 
de overige onderdelen te genieten, moet 
het systeem geïnstalleerd worden door 
een erkende vakman, volgens de regels 
van de kunst en de geldende normen. De 
waarborg vervalt als de incidenten het 
gevolg zijn van een ondoelmatig gebruik 
van ons materiaal en in het bijzonder in 
het geval van fouten bij de aansluiting, 
montage of onderhoudsfouten. 

Voor deze waarborg moet verplicht 
jaarlijks een onderhoud uitgevoerd worden 
door een erkende vakman vanaf het 
eerste jaar van gebruik.

3.2 Algemene richtlijnen

Verzekering

Het wordt aangeraden de zonne-installatie 
aan te geven bij de verzekering als 
een voorwerp met hoge waarde en het 
expliciet te verzekeren tegen schade 
veroorzaakt door blikseminslag. Een 
verzekering tegen schade veroorzaakt 
door hagel is verstandig als u in een 
gebied woont waar dit vaak voorkomt.
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Zonneboiler en zonne-installatie

a
GEVAAR : Risico op 
brandwonden. De 
geleidende onderdelen 
van de zonnevloeistof 
zoals de panelen en de 
zonneleidingen, evenals de 
warmwaterleidingen zijn 
heel heet in de zonnemodus. 
Controleer de temperatuur 
alvorens deze onderdelen 
aan te raken.

GEVAAR : Risico op 
verwondingen in geval van 
ondoelmatige wijzigingen.
Elke ondoelmatige wijziging 
op de zonne-installatie 
kan ervoor zorgen dat er 
damp vrijkomt, waardoor 
er een risico is op explosie 
of beschadiging van de 
installatie. Voer geen 
enkele wijziging uit op 
de boiler of de regelaar, 
de waterleidingen 
en stroomkabels (in 
voorkomend geval), 
de afl aatleiding en de 
veiligheidsgroep.

De installatie werkt autonoom na 
de afstelling van de regeling. De 
instelmogelijkheden van de regeling zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. 

Gelieve de volgende instructies te volgen 
voor de correcte werking van uw zonne-
installatie Bulex:

• Sluit of open geen enkel ventiel.

• Schakel de installatie nooit uit, zelfs 
wanneer u op vakantie vertrekt of als u 
een storing vermoedt. 
Gebruik voor meer informatie de 

opmerkingen van het hoofdstuk 4.6 en 
4.7, Herstelling.

• Verwijder de zekering niet.

• Vul het circuit van de panelen in geen 
geval zelf.

3.3 Conform gebruik van het toestel

b
OPGEPAST: De onderdelen 
van de HelioSet mogen 
uitsluitend gebruikt worden 
voor het verwarmen van 
sanitair water.

De zonne-installatie Bulex HelioSet 
is ontworpen volgens de geldende 
technieken en veiligheidsvoorschriften.

Niettemin kan bij ondeskundig of niet 
doelmatig gebruik gevaar ontstaan voor 
het leven of de fysieke gezondheid van 
de gebruiker en/of een derde en kan er 
ook gevaar ontstaan voor schade aan de 
installatie of andere constructies. 

De componenten van de zonne-
installatie zijn niet bedoeld voor gebruik 
door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde fysische, sensorische of 
intellectuele capaciteiten of zonder 
voldoende ervaring en/of kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan van een persoon die 
hun veiligheid kan garanderen of tenzij 
ze een vorming gekregen hebben over 
het gebruik van de componenten van de 
zonne-installatie.

Kinderen moeten in het oog gehouden 
worden opdat ze niet met de componenten 
van de zonne-installatie zouden spelen.

De zonne-installatie Bulex HelioSet 
mag uitsluitend gebruikt worden voor 
drinkwater dat geproduceerd wordt tot 
75°C in privé- en professionele gebouwen, 
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in overeenstemming met de normen 
betreffende het drinkwater. 

Elk ander gebruik zal beschouwd worden 
als ongeoorloofd gebruik. De producent 
/ leverancier is niet aansprakelijk voor 
hieruit volgende schade. Alleen de 
gebruiker draagt het risico.

Het conform gebruik van het toestel 
omvat eveneens het in acht nemen van 
de montage- en bedieningsvoorschriften, 
evenals het in acht nemen van alle 
documenten die daarmee verband houden 
en het naleven van de controle- en 
onderhoudsvoorwaarden.

b
OPGELET : Elk ondeskundig 
gebruik is verboden !

a
GEVAAR : Risico op 
brandwonden !In geval van 
de zonneboiler Bulex kan de 
temperatuur van het water 
dat uit de afl aatkraan komt 
75°C zijn. 
Vermijd contact met het 
water dat eruit loopt.

3.4 Keuze van de locatie

De plaats van montage moet 
volledig beschermd zijn tegen vorst. 
Als u deze bescherming niet kunt 
garanderen, neem dan de volgende 
beschermingsmaatregelen tegen vorst .

i
BELANGRIJK : Bovendien 
is een ruimte die het toestel 
scheidt van brandbare 
materialen of elementen die 
gemaakt zijn uit brandbare 
materialen niet noodzakelijk, 
aangezien de temperatuur van 
het oppervlak van het toestel 
niet hoger kan zijn dan de 
toegelaten temperatuur van 
75°C.

Een ruimte van ten minste 35 centimeter 
moet vrij zijn boven de zonneboiler om 
de magnesium beschermingsanode te 
kunnen vervangen tijdens het jaarlijks 
onderhoud van het toestel.

3.5 Reiniging

Reinig de buitenste elementen van de 
zonneboiler met behulp van een vochtige 
doek (eventueel gedrenkt in zeepwater).

i
BELANGRIJK : Om de 
bekleding van uw toestel niet 
te beschadigen, gebruik nooit 
agressieve reinigingsproducten 
of solventen (eender welk 
schurend product, brandstof, 
enz.).

De panelen moeten niet gereinigd 
worden. De zonnepanelen worden even 
vuil als dakvensters. De regen is echter 
op zichzelf een doeltreffend en natuurlijk 
reinigingsmiddel.
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3.6 Recyclage en afvalverwerking

Uw zonne-installatie bestaat grotendeels 
uit recycleerbare grondstoffen.

3.6.1 Toestel

Uw zonneboiler HelioSet mag, net zoals 
alle toebehoren, niet weggegooid worden 
met het huishoudelijk afval. Controleer dat 
het versleten toestel en de geïnstalleerde 
toebehoren conform de geldende 
voorschriften weggegooid worden.

3.6.2 Verpakking

Laat de recyclage van de 
transportverpakking over aan de 
installateur die het toestel geïnstalleerd 
heeft.

i
Gelieve de wettelijke 
voorschriften te respecteren 
die van toepassing zijn in uw 
land / regio.

3.7 Advies inzake energiebesparing

Een matig waterverbruik kan bijdragen 
tot een aanzienlijke vermindering van de 
verbruikskosten.

Bijvoorbeeld: neem een douche in plaats 
van een bad. Met een moderne douche, 
die uitgerust is met een waterbesparende 
kraan, verbruikt u slechts een derde van 
150 liter water, dat nodig is om een bad te 
vullen.

Bovendien: Een lekkende kraan betekent 
een jaarlijkse verspilling tot 2000 liter 
water, een toilet dat blijft doorspoelen, 
4000 liter. Een nieuwe afdichting 
daarentegen kost slechts enkele 
centiemen.
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HOE UW TOESTEL GEBRUIKEN

4 Gebruik

4.1 Overzicht van de 
bedieningselementen

5

3

4

2

1

Bedieningspaneel

Legende
1 Toets "-"
2 Toets "+"
3 Toets "modus"
4 Toets speciale functies
5 Scherm

4.2 Te nemen maatregelen voor de 
inbedrijfstelling

Bij de inbedrijfstelling van uw zonneboiler 
(bv. nadat deze uitgeschakeld en afgetapt 
is omwille van een lange afwezigheid), 
gaat u als volgt tewerk:

• Open, voor de eerste ingebruikname 
van het zonnesysteem, een 
gebruikspunt voor warm water om te 
controleren of de boiler gevuld is met 
water en of de afsluitkraan van de 
koudwaterleiding niet gesloten is.

1

Afl aatkraan voor de boiler voor sanitair 
water

• Als er geen water uit de het 
gebruikspunt van het warm water 
komt, controleer dan of de afl aatkraan 
(1) van de boiler gesloten is en open 
vervolgens de afsluitkraan van de 
koudwaterleiding.

• Open een gebruikspunt van het warm 
water en laat de lucht uit de leiding tot 
er in het water dat uit het gebruikspunt 
komt geen luchtbellen meer zitten.

i
BELANGRIJK : Zorg er, in 
geval van een lek op de 
warmwaterleidingen tussen het 
toestel en de gebruikspunten, 
voor dat u de afl sluitkraan van 
het koud water onmiddellijk 
sluit die gemonteerd moet 
worden door de klant op de 
koudwaterleiding. Laat lekken 
dichten door uw erkende 
vakman.
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4.3 Inbedrijfstelling

4.3.1 Overzicht van het scherm

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Scherm

Legende
1 Programmeringsmenu
2 Installatiemenu
3 Bijverwarming
4 Programmering van de 

bijverwarmingsuren van de zonneboiler
5 Informatie
6 Opvangen van zonne-energie 

(weergegeven en knippert indien in 
werking)

7 Temperatuur van het paneel
8 Instelcursor 
9 Weergavezone multifunctie
10 Dag van de lopende week
11 Temperatuur van het warm water: 

gewenste t° en werkelijke t°
12 Werkingsmodus 
13 Speciale functies

4.3.2 Weergave van het hoofdmenu

Bij de eerste inbedrijfstelling van het 
toestel heeft de installateur de datum (dag 
en jaar) en het uur geprogrammeerd.

Bij de eerste aansluiting op de 
netspanning verschijnt het hoofdmenu.

1

2

4

5

6

3

Scherm

Legende
1 Opvangen van zonne-energie 

(weergegeven en knippert indien in 
werking)

2 Werkelijke temperatuur van het 
zonnepaneel

3 Huidig uur of LEG voor legionellafunctie 
wanneer deze geactiveerd is

4 Dag van de lopende week
5 Werkelijk temperatuur van de boiler
6 Huidige werkingsmodus

4.3.3 Keuze van de gewenste 
temperatuur van de zonneboiler

Keuze van de gewenste temperatuur van de 
zonneboiler

• Om de gewenste temperatuur van 
het warm water van de zonneboiler te 
wijzigen, drukt u op toets  of  : de 
gewenste waarde wordt getoond en 
knippert na 3 seconden.

• Stel de gewenste temperatuur in door 
op de toets  of  te drukken. Het 
hoofdscherm wordt automatisch na 
enkele seconden opnieuw getoond.
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b
OPGELET : Deze instelling 
heeft geen invloed op de 
temperatuur van het water 
van de boiler dat bereikt kan 
worden (tot 75°C wanneer 
de zonnepomp in werking 
is), het is dus noodzakelijk 
thermostatische 
mengventielen te gebruiken 
om een gevaar op 
brandwonden te vermijden 
(zie hoofdstuk "6.5 Afstelling 
van het thermostatisch 
mengventiel" in de 
installatiehandleiding).

4.3.4 Programmering van de functies 
van het hoofdmenu

• Respecteer de volgende volgorde van 
programmering :

 - de gewenste temperatuur van de 
zonneboiler

 - de werkingsmodus :

 bijverwarming in automatische modus 
– zonnesysteem geactiveerd

 bijverwarming in continue werking – 
zonnesysteem geactiveerd

 bijverwarming gedesactiveerd – 
zonnesysteem geactiveerd

 bijverwarming gedesactiveerd – 
zonnesysteem gedesactiveerd

 - huidige dag van de week

 - huidig uur

4.3.5 Keuze van de werkwijze

• Druk, in het hoofdmenu, op toets  
om het menu “Programmering” weer te 
geven.

De volgende werkwijzen verschijnen:

 -   bijverwarming in automatische 
werking – zonnesysteem geactiveerd

 -  bijverwarming in continue werking – 
zonnesysteem geactiveerd

 -  bijverwarming gedesactiveerd – 
zonnesysteem geactiveerd

 -   bijverwarming gedesactiveerd – 
zonnesysteem gedesactiveerd

• Het symbool  knippert.

• Gebruik de toetsen  en  om de 
werkingsmodus van uw installatie te 
kiezen.

Het symbool van de gekozen 
werkingsmodus knippert.

4.3.6 Instelling van de dag van de 
lopende week

Druk nogmaals op toets  en gebruik 
de toetsen  en  om de dag van de 
lopende week in te stellen.

De geselecteerde dag knippert.
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4.3.7 Instelling van het huidige uur

Druk nogmaals op toets  en gebruik 
de toetsen  en  om het uur in te 
stellen.

• Druk twee keer op de toets 
, om terug te keren naar het hoogste 
gebruiksniveau.

i
BELANGRIJK : Als u de 
functie van het menu 
" programmering " wilt instellen, 
druk dan op toets . Zo 
niet keert de weergave na 5 
minuten automatisch terug naar 
het hoofdmenu

4.4 Programmering van de functies 
van het menu “programmering” 

• Druk 5 keer op toets  om het 
menu " programmering " te openen .

Het scherm toont het menu 
" programmering "  om de tijdsbalk(en) 
van de functie te kunnen instellen :

 -  bijverwarming van de zonneboiler

De tijdsbalk " H1 " knippert en u kunt de 
bijverwarmingsfunctie van de zonneboiler 
programmeren.

1

2

4
5

6

3

7

programmeringsmenu

Legende
1 Symbool Programmeringsmenu
2 Programmering tijdsbalk voor 

bijverwarming van de zonneboiler
3 Einduur 
4 Beginuur 
5 Dag of groep dagen :

MA = Maandag, DI = Dinsdag
WOE = Woensdag, DO = Donderdag
VR = Vrijdag, ZA = Zaterdag
ZO = Zondag

6 Cursor (geeft de te wijzigen waarde aan)
7 Tijdsbalk

• Kies de gewenste tijdsbalk met behulp 
van de toetsen  en .

Tijds-
balk

Dag van 
de week / 

Groep 
dagen

Beginuur Einduur

H1 Ma-Zo 06:00 22:00

H2 - - -

H3 - - -

U kunt tot 3 tijdsbalken instellen : H1/H2/
H3 per functie.
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b
OPGELET : De uren van de 
3 tijdsbalken mogen elkaar 
niet overlappen.

• Voorbeelden van combinaties:

 - H1 : de hele dag

 - H1 : ‘s morgens en H2 : ‘s avonds

 - H1 : ‘s morgens, H2 : s middags en 
H3 : ‘s avonds

• Druk nogmaals op toets  en kies, 
met behulp van toetsen  en  , de 
dag van de week of de gewenste groep 
dagen voor deze tijdsbalk volgens de 
onderstaande tabel:

Volledige 
week

Week-
end

Van ma-
andag 
tot vrij-

dag

Voor elke 
dag van 
de week

MA/DI/
WOE/DO/
VRIJ/ZA/
ZO

ZA/ZO
MA/DI/
WOE/
DO/VRIJ

MA
DI
WOE
enz. 

• Druk nogmaals op de toets  en kies, 
met behulp van de toetsen  en  , 
het beginuur en daarna het einduur van 
de tijdsbalk. 

• Druk nogmaals op toets  om 
de volgende tijdsbalk(en) te 
programmeren.

• Herbegin de voorgaande 
programmeringen.

• Druk op toets  om terug te keren 
naar het hoofdmenu.

4.5 Programmering van de functies 
van het menu "Speciale functies"

1

2
3

Scherm speciale functies

Legende
1 "AAN" = functie geactiveerd "UIT" = 

functies gedesactiveerd
2 Cursor die de geselecteerde functie 

aangeeft
3 Symbool van de geselecteerde functie

4.5.1 Functie “Party”

De activatie van de functie “Party” 
deblokkeert de functie van de 
bijverwarming van de zonneboiler, dat wil 
zeggen dat de gewenste temperatuur van 
de boiler behouden wordt tot de volgende 
tijdsbalk van de bijverwarming..

• Druk een keer op de toets  : het 
symbool  knippert en de functie 
" Party " wordt na 10 seconden 
geactiveerd.

Het hoofdmenu wordt opnieuw getoond en 
het symbool  wordt weergegeven.

De functie wordt automatisch 
gedesactiveerd zodra de volgende 
tijdsbalk van de bijverwarming bereikt is.

• Om de functie manueel te desactiveren 
drukt u een keer op de toets  .
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Het hoofdmenu wordt opnieuw getoond 
en het symbool   wordt niet meer 
weergegeven.

De functie kan enkel geactiveerd 
worden in de werkingsmodus van de 
“bijverwarming in automatische werking” 

 .

4.5.2 Functie “Eenmalige 
bijverwarming”

Door de speciale functie "Eenmalige 
bijverwarming" te activeren, wordt de 
zonneboiler verwarmd om de ingestelde 
gewenste temperatuur te bereiken.

• Druk tweemaal op de toets  : het 
symbool  knippert en de functie 
" Eenmalige bijverwarming " wordt na 
10 seconden geactiveerd.

Het hoofdmenu wordt opnieuw getoond.

Het symbool   wordt weergegeven als 
de gewenste temperatuur hoger is dan de 
temperatuur van de boiler van het sanitair 
warm water.

Zodra de gewenste temperatuur 
bereikt is, wordt de functie "Eenmalige 
bijverwarming"  automatisch 
gedesactiveerd.

• Om de functie manueel te desactiveren 
drukt u tweemaal op de toets   .

Het hoofdmenu wordt opnieuw na 10 
seconden getoond en het symbool  
wordt niet meer weergegeven.

4.5.3 Functie “Vakantie”

De activatie van deze functie zet de 
werkingsmodus, voor de ingestelde 
duur van de vakantie (1...99 dagen) op 

. Het zonnesysteem, maar ook de 
bijverwarmingsfunctie van de zonneboiler, 
worden zo gedesactiveerd.

• Druk driemaal op de toets  : het 
symbool  knippert ongeveer 10 
seconden.

• Druk op de toets  om het aantal 
dagen te selecteren dat u op vakantie 
bent.

De functie wordt vervolgens geactiveerd 
voor de geprogrammeerde periode.

Zodra de duur van de geprogrammeerde 
vakantie bereikt is, wordt de 
functie " Vakantie "  automatisch 
gedesactiveerd.

• Om de functie manueel te desactiveren 
drukt u een keer op de toets  .

Het hoofdmenu wordt opnieuw getoond 
en het symbool  wordt niet meer 
weergegeven.

Als de functie " anti-
legionellabescherming " geactiveerd is, 
wordt deze de laatste dag van de vakantie 
uitgevoerd.
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4.6 Probleemoplosser

i
BELANGRIJK : sluit de 
afsluitkraan van het koud 
water van de boiler in geval 
van lekken ter hoogte van 
de waterleidingen tussen de 
boiler en de kraan. Zo niet, 
kan er waterschade optreden. 
Laat het lek dichten door uw 
erkende vakman.

De afsluitkraan van het koud water bevindt 
zich ter hoogte van de aansluiting van de 
leidingen tussen de algemene koudwater 
toevoer en de boiler (aansluiting koud 
water), in de buurt van de boiler.

a
GEVAAR : Gevaar voor 
letsels in geval van 
ondoelmatige interventies. 
Alle werkzaamheden die niet 
correct uitgevoerd zijn op 
de zonne-installatie kunnen 
leiden tot zware letsels. 
Probeer uw zonne-installatie 
niet zelf te herstellen. Doe 
beroep op een erkende 
vakman in geval van een 
defect.

4.7 Foutmeldingen

In geval van een defect toont de 
zonneregelaar de foutmeldingen in de 
informatiezone van de cursor.

b
OPGELET : Probeer 
uw toestel niet zelf te 
onderhouden of te herstellen 
en stel het toestel enkel 
opnieuw in werking wanneer 
het defect opgelost is door 
een erkende vakman.
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Defect Oorzaak Oplossing

Het scherm is uit Onderbreking van de 
stroomtoevoer

Controleer of de elektrische netspanning niet is 
uitgevallen en of het toestel juist is aangeslo-
ten. Zodra de elektrische voeding hersteld is, 
begint het toestel automatisch weer te werken. 
Als de storing blijft bestaan, dient u contact op 
te nemen met een gekwalificeerde vakman.
In geval van lange afwezigheid of stroomonder-
breking moet de datum, de dag van de week 
en het uur opnieuw geprogrammeerd worden.
Belangrijk : De datum en het jaar mogen enkel 
geprogrammeerd worden door een gekwalifi-
ceerde vakman.

Er lopen druppels 
zonnevloeistof uit het 
zonnecircuit

Lek van zonnevloeistof Vang de zonnevloeistof op in een bak en neem 
contact op met een gekwalificeerde vakman.

Er loopt veel water uit 
de veiligheidsgroep 
van de buizen van het 
sanitair water.

Storing van de rege-
ling

Opmerking : Het is normaal dat er druppels 
water lopen uit de veiligheidsgroep tijdens het 
bijverwarmen van de boiler. Neem contact op 
met een gekwalificeerde vakman.

De ruit van een 
paneel is gebroken

- Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

De boiler levert niet 
voldoende warm 
water (tijdens zonnig 
weer en in de zomer)

Slechte regeling van 
de gewenste tempera-
tuur van het warm 
water van de boiler of 
van het thermostatisch 
mengventiel. Storing 
van de regeling

Controleer dat de regeling van de gewenste 
temperatuur van het warm water van de boiler 
en van het thermostatisch mengventiel correct 
is. Als de regeling correct is, is er waarschijnlijk 
kalkaanslag op de boiler. Neem contact op met 
een gekwalificeerde vakman.

Het warm water van 
de boiler wordt niet 
verwarmd tijdens de 
tijdsbalk van de ver-
warming van de boiler

Storing van de rege-
ling

Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

NTCA Err Fout van de tempera-
tuurvoeler van het zon-
nepaneel

Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

TAC1 Err Fout van de tempera-
tuurvoeler van het 
sanitair warm water

Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

TAC2 Err Fout van de tempera-
tuurvoeler van het ver-
trek van de zonnevlo-
eistof

Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

Andere storingen Neem contact op met een gekwalificeerde vak-
man.

Problemen oplossen
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4.8 Buitendienststelling

• Selecteer de werkingsmodus  in de 
hoofdbediening (zie hoofdstuk 4.3.5.). 
Als u de installatie uitschakelt tijdens 
de koudste seizoenen van het jaar, 
lees dan de informatie betreffende de 
antivriesbescherming, zie hoofdstuk 
4.9.

4.9 Antivriesbescherming

• Als uw zonneboiler geïnstalleerd is in 
een ruimte die niet beschermd is tegen 
vorst en die niet verwarmd is, kan deze 
bevriezen tijdens de winter. Ledig uw 
zonneboiler in dat geval tijdens de 
winter.

• Stel de boiler buiten werking zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.8.

• Sluit de afsluitkraan van de 
toevoerleiding van het koud water van 
de boiler.

Ledigen van de boiler

• Bevestig een geschikte buis op de 
afl aatkraan van de boiler.

• Leidt het vrije uiteinde van de buis naar 
een geschikte plaats om het water te 
doen wegstromen.

• Open de afl aatkraan.

• Open het hoogste gebruikspunt van 
het warm water van het circuit om de 
zonneleidingen volledig te ledigen.

a
GEVAAR : Risico op 
brandwonden !
In geval van de zonneboiler 
Bulex kan de temperatuur 
van het water dat uit de 
afl aatkraan komt 75°C zijn.

• Als al het water weggestroomd is, sluit 
dan de afl aatkraan en het gebruikspunt 
van het warm water.

• Haal de buis van de afl aatkraan.
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4.10 Onderhoud

De zonne-installatie HelioSet moet 
regelmatig gecontroleerd/onderhouden 
worden door een technicus om de 
werking, duurzame betrouwbaarheid en 
een lange levensduur te garanderen.

b
OPGELET : Risico op 
beschadiging in geval van 
onjuist onderhoud.Een 
herstel of onderhoud dat 
niet goed uitgevoerd is, kan 
uw toestel beschadigen.
Probeer uw toestel nooit 
zelf te herstellen of te 
onderhouden. Laat dit 
over aan een erkend 
installateur. Wij raden u aan 
een onderhoudscontract af 
te sluiten voor uw zonne-
installatie bij uw erkende 
installateur.

a
GEVAAR : Als de controles/
onderhoudswerkzaamheden 
niet uitgevoerd zijn, kan de 
veiligheid van het toestel in 
het gedrang komen en kan 
het leiden tot schade aan het 
materiaal en personen.

Het is mogelijk dat het rendement van 
de installatie niet langer voldoet aan de 
verwachtingen.

i
BELANGRIJK : Wanneer er 
veel kalk in het water zit, wordt 
het aangeraden de boiler 
regelmatig te ontkalken.

4.10.1 Onderhoud van de boiler

Net zoals voor het volledige systeem 
garanderen een jaarlijkse controle / 
onderhoud van uw Bulex-boiler, uitgevoerd 
door een vakman, een duurzame werking 
en veiligheid, een echte betrouwbaarheid 
en lange levensduur.

Bij de Bulex-boiler wordt een magnesium 
beschermingsanode geleverd. Een 
erkende installateur moet de graad van 
corrosie controleren tijdens het jaarlijks 
onderhoud / controle. De gebruiker moet 
de magnesium anode vervangen, en dit 
mag enkel vervangen worden door een 
origineel wisselstuk.

i
BELANGRIJK : Wanneer er 
veel kalk in het water zit, wordt 
het aangeraden de boiler 
regelmatig te ontkalken. Als 
uw boiler niet gevuld is met 
voldoende warm water, kan dit 
op kalk wijzen. Laat de boiler 
ontkalken door een erkende 
installateur.

4.10.2 Onderhoud van de zonne-
installatie

De zonnevloeistof moet elke drie jaar 
vervangen worden. Dit valt normaal onder 
het onderhoudscontract dat afgesloten is 
met Bulex service. 

4.10.3 Controle van de 
veiligheidsgroep

Er is een veiligheidsgroep geïnstalleerd 
in de buurt van de boiler, op de 
toevoerleiding van het koud water.

• Controleer de goede werking van de 
veiligheidsgroep regelmatig, door deze 
eens te openen.
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