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Installatie en gebruiksaanwijzingen van de Kit ballon

1. Samenstelling van de kit ballon 

• een geëimailleerde kuip

• een stalen carrosserie bekleed met een gemoffelde lak

• een warmte-isolatie

• een magnesium beschermingsanode

• een regelbare aquastaat tussen 6 en 65°C

• een beschermkap waarin binnen een elektrische aansluitklemmenstrook is aangebracht

2. Afmetingen en capaciteiten

Model Kit ballon 75 Kit ballon 100 Kit ballon 150

Inhoud (liters) 75 100 150

Leeggewicht (kg) �8 33 43

Ø (mm) 505 505 505

A (mm) 780 910 1�56

B (mm) - 500 800

C (mm) 570 748 1048

Ø aansluitingen 3/4”G 3/4”G 3/4”G

Buitenafmetingen van het voorraadvat
In geval van een wandbevestiging moet u tenminste een afstand van 60 cm voorzien tussen de vloer en 
het onderste deel van het voorraadvat om de eventuele onderhoudsbewerkingen te kunnen uitvoeren.

i

Figuur 1. Afmetingen

Capaciteiten

Model
Debiet * 
∆t 30°C

Opwarmingstijd

Kit ballon 75 ��6 l �� min.

Kit ballon 100 �64 l �9 min.

Kit ballon 150 339 l 44 min.

* eerste 10 minuten
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Installatie en gebruiksaanwijzingen van de Kit ballon

3. Installatievoorwaarden

De installatie van de  kit ballon moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd vakman en moet conform 

zijn met de officiële teksten en regels van de kunst met name :

- Bestaande richtlijnen van het watermaatschappij en richtlijnen BELGAQUA

- Richtlijnen RGPT

Aanbeveling : Als de voedingsdruk hoger is dan 5,2 bar, moet een drukreduceertoestel stroomopwaarts op 

de veiligheidsgroep worden aangebracht.  

Opgelet : Er zijn twee mogelijkheden voor de installatie van het voorraadvat.

a) Bevestiging aan de muur

Bevestig het voorraadvat met behulp van de wandophanging voor het reservoir van 75l of met 

twee wandhophangingen voor de reservoirs van 100 en 150l. De gebruikte scheidingswand (muur) 

moet in staat zijn het gewicht van toestel gevuld met water te weerstaan. Bij een voldoende stevige 

wand die echter te dun is, moet u gebruik maken van tegenplaten aan de andere kant van de muur.

b) Bevestiging aan de muur en steun op een draagstoel

Bij een onvoldoende stevige wand, moet u naast de muurbevestigingen ook gebruik maken van een 

draagstoel. 

De bovenste kroon van de draagstoel bevat een uitsparing om de circulatiepompsteun en het leidingwerk 

door te laten.

Circulatiepomp en toebehoren

1 - Circulatiepomp

� - Aansluitstuk 3/4” (� stukken)

3 - T-aansluitstuk 

4 - Verlengstuk

5 - Bocht 90° 

6 - Veiligheidsgroep
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Figuur 2. Circulatiepomp en toebehoren
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Installatie en gebruiksaanwijzingen van de Kit ballon

4. Montage en elektrische aansluiting van de circulatiepomp en zijn toebehoren

Alvorens de waterleidingen aan te sluiten, is het onontbeerlijk om de voedingsleidingen grondig 
te reinigen opdat er geen metalen of andere deeltjes in het voorraadvat terecht zouden komen. 
Het verdeelcircuit moet bij voorkeur worden verwezenlijkt in koperen buizen van 13 x 15mm.

2

1
34

5

Figuur 3. Montage van de kit circulatiepomp   
en toebehoren op het voorraadvat

1 - Inlaat koud water
� - Naar aansluiting sanitaire koud water 
     op de ketel
3 - Terugloop van sanitaire warm water 
      van de ketel
4 - Warm water aftapping 
5 - Aansluiting aan de riolering

Belangrijk :

a) De installatie van de veiligheidsgroep moet aan de volgende principes voldoen:
  - stromingsrichting : ingang en uitgang van het water aagegeven door pijlen
 - positie  : aflaatopening verticaal naar beneden gericht
 - niveau  : de voorziening moet lager worden aangebracht dan de ingang 
      van het koud water van de ketel (indien niet het geval is, moet u 
      een aflaatkraan voorzien in het laagste punt van de leiding 
      tussen de groep en de ketel).

b) De veiligheidsgroep moet verbonden worden met een afvoerleiding die veronden is met 
    de riolering en dit via een sifon

c) Wanneer het voorraadvat en de ketel op een afstand van elkaar geïnstalleerd moeten
     worden (maximum 5m), dan moeten de leidingen goed geïsoleerd worden om nutteloze  
     energieverspilling te voorkomen.

Figuur 4. Elektrische aansluiting  van de 
circulatiepomp op het voorraadvat



1�

Installatie en gebruiksaanwijzingen van de Kit ballon

5. Onderhoud van het voorraadvat

U moet zich periodiek ten minste een keer per maand vergewissen van de goede werking van de 
veiligheidsgroep door het enkele seconden in de aflaatstand te zetten.

Om het ledingen uit te voeren:
- draai de kraan dicht die toekomt in de veiligheidsgroep door de hendel  naar beneden te 
   plaatsen(1)
- open de aflaatkraan (�)
- open een warmwaterkraan (of een aflaatkraan) om lucht binnen te laten

Laat regelmatig om het jaar de staat van de anode controleren. Indien zijn diameter keiner of gelijk is 
aan 10mm, zelfs op sclechts een enkele plaats, dan moet de anode worden vervangen. In het geval 
van erg kalkrijk water is het ook nodig het voorraadvat jaarlijks te ontkalken (ketelsteen verwijderen).

Belangkrijk
gebruik geen waterstofchloorzuur of ander gelijkaardig product, zelfs ook geen met-
alen voorwerp om de ketelsteen aan de wanden van het reservoir te verwijderen. 
Het periodiek onderhoud van de carrosserie van het voorraadvat kan gebeuren met 
behulp van een in een sopje bevochtigde vod. Gebruik geen schurende producten of pro-
ducten op basis van een oplosmiddel die de bekleding van de carrosserie kunnen aantasten.

6. Waarborg en voorwaarden

Welkom aan de gebruikers
Dank u omdat u gekozen hebt voor Bulex, de Europese leider voor wandgasketels. 

Bulex waarborgt dit toestel tegen alle fabricage- of materiaalfouten twee jaar vanaf de installatie. 
Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd. 
Het is gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden in de fabriek). De installatie moet noodzakelijkerwijs 
gebeuren door een officieel erkende vakman, overeenkomstig de bijgevoegde installatievoorschrift-
en, volgens de regels van de kunst en met naleving van de officiële normen en geldende reglementen.

De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van stukken die door Bulex als defect 
worden erkend, alsook het bijbehorende handwerk. De waarborg geldt enkel voor de 
gebruiker voor zover hij het toestel als goede huisvader gebruikt en in normale omstandigheden die 
voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing. Behalve na bijzondere schriftelijke overeenkomst, is 
enkel onze «dienst na verkoop» Bulex service gemachtigd om de waarborg te verzekeren en dit 
enkel op het grondgebied van België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Indien hiervan wordt 
afgeweken, zullen de prestaties van derden in geen geval door Bulex ten laste worden genomen.

De garantie beperkt zich alleen tot de voorziene prestaties. Om het even welke andere 
vordering, ongeacht de aard ervan (bij voorbeeld: schadevergoeding voor om het even 
welke kosten of schade t.a.v. de koper of t.a.v. gelijk welke derde enz.) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Figuur 5. Veiligheidsgroep
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De geldigheid van de waarborg is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

• Deze handleiding en haar etiket met de streepjescode moeten samen met het overeenkomstige 
  toestel worden voorgelegd; het verlies ervan doet de garantie teniet.
• De garantiebon – te vinden op het laatste luik van deze handleiding –moet volledig ingevuld,  
  ondertekend, van een stempel voorzien en gedateerd worden door de erkende installateur,
• Hij moet binnen 14 dagen na installatie naar Bulex worden teruggezonden. 
  Als dit niet gebeurt, begint de waarborg te tellen vanaf de fabricagedatum van het toestel, en niet 
  vanaf de installatiedatum.
• Het serienummer van het toestel mag niet worden veranderd of gewijzigd,
• Het toestel mag geen enkele wijziging noch aanpassing ondergaan hebben, buiten de welke die 
  eventueel uitgevoerd zijn door personeel dat door Bulex erkend is, met originele Bulex 
  wisselstukken, overeenkomstig de Belgische keuringseisen van het toestel.
• Het toestel mag zich niet bevinden, noch geplaatst worden in een corrosieve omgeving 
  (chemische producten, kapsalons, ververijen enz.), noch gevoed worden met agressief water 
  (met toevoeging van fosfaten, silicaten of met een hardheid van minder dan 6°F).
  Een tussenkomst onder waarborg brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.

De garantie telt niet wanneer de slechte werking van het toestel veroorzaakt wordt door:

• een installatie die niet conform is,
• een oorzaak vreemd aan het toestel, bijvoorbeeld:
- Waterbuizen waarin onzuiverheden zitten, te lage druk, onaangepastheid of wijziging van de 
   natuur en/of kenmerken van water of elektriciteit;
- Verwarmingsbuizen uit kuntstof zonder toevoeging van een inhibitor, 
- Een abnormaal of verkeerd gebruik, foutieve bediening door de gebruiker, gebrek aan 
   onderhoud, kalkaanslag, verwaarlozing, stoten, vallen, gebrek aan bescherming gedurende het  
   vervoer, overbelasting enz.;
- Vorst, overmacht enz.;
- Tussenkomst van een niet-bevoegde werkman;
- Elektrolyse;
- Het gebruik van niet-originele wisselstukken.

Het bezoek van de «dienst na verkoop» gebeurt enkel op aanvraag. Gedurended eerste twee 
maanden van de garantieperiode is de verplaatsing gratis, als ze gerechtvaardigd is. Gedurende de
tweeëntwintig volgende maanden zullen forfaitaire verplaatsingskosten, gelijk aan 50 % van de 
forfaitaire kosten van een verplaatsing voor een reparatie, gefactureerd worden door de «dienst 
na verkoop» Bulex service. Het factuur is voor rekening van de persoon die de tussenkomst heeft 
aangevraagd; behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord door een derde die vraagt dat de
factuur aan hem gericht zou worden.

In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het 2e Kanton te Brussel, de rechtbank 
van eerste aanleg of de handelsrechtbank, en, zo nodig, het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.

Noot voor de landen van de Europese Unie: 

Dit toestel werd ontworpen, goedgekeurd en gecontroleerd om te beantwoorden aan de eisen van 
de Belgische markt. Het kenplaatje dat aan de binnenkant van het toestel is aangebracht, waarborgt 
de fabricage-oorsprong en het land waarvoor dit product bestemd is. 

Als u een inbreuk tegen deze regel zou vaststellen, vragen wij u contact op te nemen met het 
dichtstbijzijnde agentschap van Bulex. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.



Bulex service centres d’info et service après-vente
Bulex service dienst na- verkoop en info centra

Bruxelles - Brussel
Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tel. 02 555 13 13 - Fax 02 555 13 14

Antwerpen - Anvers
Middelmolenlaan 19 - 23 - 2100 Deurne
Tel. 03 237 56 39 - Fax 03 237 22 72

Gent - Gand
L. Van Houttestraat 55 B - 9050 Gent
Tel 09 231 12 92 - Fax 09 232 20 67

Hasselt
Maastrichtersteeenweg 139 a - 3500 Hasselt
Tel 011 22 33 55 - Fax 011 23 11 20

Liège - Luik
Rue de Herve 128 - 4030 Grivegnée
Tél 04 365 80 00 - Fax 04 365 56 08

Namur - Namen
Route de Hannut 113b - 5004 Bouge
Tél 081 22 43 12 - Fax 081 22 43 41

Siège social - Hoofdkantoor

Bruxelles - Brussel
Chaussée de Mons 1425 - 1070 Bruxelles
Bergensesteenweg 1425 - 1070 Brussel
Tel. 02 555 13 13 - Fax 02 555 13 14
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