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1

Aanwijzingen bij de documentatie

1.1

Inachtneming van de toepasselijke
documenten

∙ Neem alle gebruikers- en installatiehandleidingen m.b.t.
het toestel, de diverse onderdelen en componenten van het
systeem strikt in acht.

1.2

Bewaren van de documenten

∙ Bewaar deze gebruiksaanwijzing en alle aanvullend geldende
documenten goed, zodat u er over kunt beschikken als u ze
nodig heeft.

1.3

Geldigheid van de handleiding

De installatiehandleiding geldt uitsluitend de volgende
artikelnummers:
Lijst met de types
Product
Examaster individuele
Examaster gemeenschappelijke

2

Artikelnummer
0020128487
0020105462

Veiligheid

2.1
2.1.1

Fundamentele veiligheidsinstructies
Gevaar wegens slecht gebruik
Risico op brandwonden door heet water!

Er is verbrandingsgevaar bij de warmwatertappunten als de
temperatuur van het warme water hoger is dan 60°C. Vooral
jonge kinderen en ouderen lopen extra gevaar, zelfs bij lagere
temperaturen.
∙ Selecteer de temperatuur zodat er voor de gebruikers geen
gevaar is.

2.1.2

Risico op letsels en materiële schade in geval
van slecht onderhoud en reparatie

Alleen vaklui met de passende kwalificatie zijn opgeleid om de
toestellen correct te installeren, te onderhouden, te herstellen en
schoon te maken. Onbevoegde personen kunnen fouten maken
waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstaan, met name
vergiftiging, elektrocutie, brand en explosie. U kunt ook schade
veroorzaken aan goederen, zoals waterschade, brand of explosie.
∙ Vergewis u ervan dat het toestel alleen door een vakman
geïnstalleerd, gecontroleerd en onderhouden wordt.

∙ Raadpleeg uw installateur vooraleer werkzaamheden uit te
voeren.

2.2

Gebruik volgens de voorschriften

Dit is een geavanceerd toestel dat geassembleerd werd
conform erkende veiligheidsregels. In geval van slecht of nietconform gebruik van het toestel, bestaat er altijd een risico op
verwondingen of zelfs de dood van de gebruiker of van derden en
kan de kwaliteit van de goederen aangetast worden.
Het toestel beheert de hele installatie in de woning (verwarming
en sanitair warm water) om zo weinig mogelijk energie te
verbruiken zodat de energiefactuur zo laag mogelijk blijft.
Het conforme gebruik van het toestel bestaat uit de volgende
elementen:
-

het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en
onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere

- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectieen onderhoudsvoorwaarden.
Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (incl.
kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of
met onvoldoende ervaring en/of kennis tenzij ze onder toezicht
staan van iemand die instaat voor hun veiligheid en die de nodige
instructies heeft gekregen over de manier waarop het toestel
werkt.
De kinderen moeten in het oog gehouden om er zeker van te zijn
dat ze niet met het toestel kunnen spelen.
Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik
afwijkt, geldt als niet reglementair.
Als niet-reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel
of industrieel gebruik. De fabrikant of de leverancier kan in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade die
het gevolg zijn van een niet-conform gebruik. Elk risico wordt
volledig door de gebruiker gedragen.
Elk niet-conform gebruik is verboden.

2.3

CE-markering

Het CE-keurmerk geeft aan dat dit toestel werd vervaardigd
volgens de technische veiligheidsvoorschriften.
De conformiteit van het toestel met de te respecteren normen is
gewaarborgd.

3

Beschrijving en werking van het toestel

∙ We verwijzen hiervoor naar de instructies over de snelle
ingebruikneming van het toestel.

∙ Open nooit de kap.

2.1.3

NL

Risico wegens de wijzigingen in de omgeving
van het toestel

Bepaalde situaties in uw woning kunnen de goede werking van
uw toestel beïnvloeden.
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4.1

Recycling
Verpakking

∙ Let erop dat de gekwalificeerde vakman die het apparaat heeft
geïnstalleerd de verpakking recyclet.

4.2

Toestel

∙ Doe het apparaat en zijn accessoires niet bij het huishoudelijk
afval.
∙ Zorg ervoor dat het oude apparaat en zijn accessoires op de
juiste manier worden gerecycled.
∙ Houd u aan de geldende gerecycleerd.

5

Fabrieksgarantie en service

Dit toestel moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd
vakman die kan controleren of alle technische belastingen die
verband houden met de aansluiting van het toestel evenals
de kenmerken van het lokaal waar het geïnstalleerd is, in acht
genomen zijn. Opdat u optimaal zou kunnen gebruik maken
van de prestaties, dient de werking van uw sturingsmodule
gecontroleerd te worden en dient de sturingsmodule afgesteld te
worden in functie van de installatie waaraan de sturingsmodule
aangesloten is.
Bulex waarborgt dit toestel tegen alle fabricatie- of materiaalfouten
gedurende een periode van TWEE jaar vanaf de installatie.
Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd.
Het is gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden door de fabriek).
De installatie moet noodzakelijkerwijs gebeuren door een
oﬃcieel erkende vakman, overeenkomstig het bijgaande
installatievoorschrift, volgens de regels van de kunst en met
inachtneming van de oﬃcieel geldende normen en reglementen.
De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van stukken
die door Bulex als defect erkend worden, evenals de daarbij
horende werkuren, volgens de voorwaarden van de boven- en
onderstaande paragrafen. De waarborg geldt enkel voor de
gebruiker voor zover hij het toestel gebruikt als een goede
huisvader en in de normale omstandigheden die voorzien zijn
in de gebruiksaanwijzing. Behalve bij 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. Indien hiervan afgeweken wordt, zullen
de prestaties van derden in geen enkel geval ten laste van Bulex
genomen worden.

De waarborgbon moet volledig ingevuld, ondertekend, van een
stempel voorzien en gedateerd zijn door de erkende installateur.
Deze moet binnen de veertien dagen na installatie naar Bulex
teruggezonden worden. Indien dit niet gebeurt, begint de
waarborg te tellen vanaf de fabricatiedatum van het toestel en
niet vanaf de installatiedatum.
Het serienummer van het toestel mag niet veranderd of gewijzigd
worden.
Het toestel mag geen enkele wijziging noch aanpassing
ondergaan hebben, buiten deze die eventueel uitgevoerd
zijn door personeel dat door Bulex erkend is, met originele
wisselstukken van Bulex, overeenkomstig de Belgische
keuringseisen van het toestel,
Het toestel mag zich niet bevinden, noch geplaatst zijn in
een corrosieve omgeving (chemische producten, kapsalons,
ververijen, enz.), noch gevoed worden met agressief water (met
toevoeging van fosfaten, silicaten, hardheid lager dan 6°F).
Een tussenkomst onder waarborg brengt geen verlenging van de
waarborgperiode met zich mee.
De waarborg is niet van toepassing wanneer de slechte werking
van het toestel veroorzaakt wordt door:
een installatie die niet conform is met de bovenstaande paragrafen,
- een oorzaak vreemd aan het toestel zoals bijvoorbeeld :
- een abnormaal of verkeerdelijk gebruik, foutieve bediening
door de gebruiker, gebrek aan onderhoud, verwaarlozing,
stoten, vallen, gebrek aan bescherming gedurende het
vervoer, overbelasting, enz.,
- vorst, overmacht enz.,
- tussenkomst van een niet-bevoegde persoon,
- het gebruik van niet originele wisselstukken.
Het bezoek van de dienst na verkoop gebeurt enkel op aanvraag.
Dit is geldig voor zolang de tussenkomst gebeurt tijdens de
kantooruren. Indien de tussenkomst gebeurt na de kantooruren,
is een speciaal tarief van toepassing. De factuur komt ten laste
van de persoon die de tussenkomst aangevraagd heeft; behalve
bij voorafgaande geschreven akkoord door een derde die vraagt
dat de factuur aan hem gericht zou zijn.
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.

De waarborg beperkt zich alleen tot de voorziene prestaties
hierboven beschreven. Om het even welke andere vordering, van
om het even welke aard (bijvoorbeeld: 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.

NL

De geldigheid van de waarborg is afhankelijk van de volgende
voorwaarden:
Deze handleiding en de waarborgbon moeten voorgelegd worden
samen met het toestel dat door de waarborg wordt gedekt; het
verlies ervan doet de waarborg vervallen.
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1
1.1

Aanwijzingen bij de documentatie
Gebruikte symbolen

i
∙

Toelichting
Symbool voor een nuttige tip en informatie
Symbool voor een vereiste handeling

De waarschuwingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en
signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar
ingedeeld:
Waarschuwingsteken

a
e
a
b
1.2

Signaalwoord

Toelichting

Gevaar!

Direct gevaar of gevaar voor
ernstig persoonlijk letsel

Gevaar!

Levensgevaar door een
elektrische schok

Waarschuwing!

Gevaar voor licht letsel

Opgelet!

Kans op materiële schade
of milieuschade

Inachtneming van de toepasselijke
documenten

∙ Neem alle gebruikers- en installatiehandleidingen m.b.t.
het toestel, de diverse onderdelen en componenten van het
systeem strikt in acht.

1.3

Bewaren van de documenten

∙ Geef deze handleiding en alle andere toepasselijke
documenten aan de gebruiker van het systeem.
De gebruiker bewaart de handleidingen en hulpmiddelen opdat
ze indien nodig ter beschikking staan.

1.4

Veiligheid

2.1

Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen verklaard.
Waarschuwingsteken

2

Geldigheid van de handleiding

De installatiehandleiding geldt uitsluitend de volgende
artikelnummers:

Fundamentele veiligheidsinstructies

∙ Alvorens u dit hoofdstuk leest, dient u ook de algemene
veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing te lezen.

2.1.1

Levensgevaar door electrocutie

Het aanraken van spanningvoerende aansluitingen kan ernstig
lichamelijk letsel veroorzaken.
∙ Vooraleer eender welke interventie te doen op het toestel,
moet u de elektrische voeding onderbreken.
∙ Zorg ervoor dat het niet mogelijk is de elektrische voeding
weer onder spanning zetten

2.1.2

Levensgevaar als de veiligheidsvoorzieningen
afwezig of defect zijn

Een slechte werking van de veiligheidsvoorzieningen kan
gevaarlijk zijn en verbrandingen en andere wonden veroorzaken,
bijvoorbeeld door het barsten van leidingen.
De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een
deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.
∙ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
∙ Informeer de gebruiker over de functie en de positie van de
veiligheidsinrichtingen.
∙ Schakel deze veiligheidsvoorzieningen nooit uit.
∙ Probeer ze niet af te regelen.
∙ Neem de betreﬀende nationale en internationale wetten,
normen en richtlijnen in acht.

2.1.3

Gevaar wegens slecht gebruik

Elk interventie die uitgevoerd wordt door een leek kan de
installatie beschadigen of letsels veroorzaken.
∙ Werk niet aan het toestel als u daartoe niet bevoegd bent.

2.1.4

Materiële schade door ondeskundig gebruik en/
of ongeschikt gereedschap

Ongeschikt gereedschap en/of ondeskundig gebruik van
gereedschap kan schade veroorzaken.
∙ Om schroefverbindingen vast te draaien of te lossen, gebruikt
u principieel passende steeksleutels, maar geen buistangen,
verlengingen enz.

Lijst met de types

NL

Product
Examaster individuele
Examaster gemeenschappelijke
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2.2

Gebruik volgens de voorschriften

Dit is een geavanceerd toestel dat geassembleerd werd
conform erkende veiligheidsregels. In geval van slecht of nietconform gebruik van het toestel, bestaat er altijd een risico op
verwondingen of zelfs de dood van de gebruiker of van derden en
kan de kwaliteit van de goederen aangetast worden.
Het toestel beheert de hele installatie in de woning (verwarming
en sanitair warm water) om zo weinig mogelijk energie te
verbruiken zodat de energiefactuur zo laag mogelijk blijft.
Het gebruik volgens de bestemming omvat:
- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en
onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere
componenten van de installatie

2.4

CE-merkteken

Het CE-merkteken geeft aan dat de toestellen die in deze
handleiding worden beschreven, voldoen aan de volgende
richtlijnen:
- Europese Richtlijn 2004-108 van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Gemeenschap over
elektromagnetische compatibiliteit
- Europese Richtlijn 2006-95 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Gemeenschap over laagspanning
- Richtlijn over uitrusting voor telecommunicatie (richtlijn R&TTE
99/5/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap)

- de installatie en montage conform de product- en
systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectieen onderhoudsvoorwaarden.
Het is aan te raden om het toestel te installeren op een plaats
waar het niet blootgesteld zal worden aan vochtigheid of aan
spatwater. Neem de elektrische beschermingsgraad (IP) in acht
die opgegeven is in de technische gegevens.
Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik
afwijkt, geldt als niet reglementair.
Als niet-reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel
of industrieel gebruik.

2.3

Regels en reglementeringen (richtlijnen,
wetten, normen)

Bij de installatie en het eerste nazicht van het toestel moeten
de hierna beschreven besluiten, richtlijnen, technische
reglementen, normen en voorschriften nauwkeurig gerespecteerd
worden in hun huidige versie:
Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en
in het bijzonder de verplichte aansluiting op een aarding,
De ARAB voorschriften.

NL
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3

Beschrijving en werking van het toestel

3.1

3.3
Functie

Overzicht

1

2

Prioriteit van de verschillende functies

3

4

5

1

Antivriesbescherming

2

Sanitair warm water

3

Verwarming

4

Montage en installatie

i
4.1

Alle afmetingen van de illustraties zijn weergegeven
in millimeter (mm).

Controle van het geleverde materiaal

∙ Controleer de inhoud van de pakketten.
-

eBUS-controller

- 2 zakjes schroeven en pluggen
- 2 zakjes met 7 connectoren met lostrekbeveiliging
- (een connector met lostrekbeveiliging)

Legende
1
Toets pijltje omlaag
2
Toets terug
3
Toets OK
4
Toets menu
5
Toets pijltje omhoog

3.2
Toetsen

Beschrijving van de toetsen
Beschrijving
De pijlen naar boven en beneden
Met deze toetsen kunt u :
- In de menu’s navigeren.
- De ingestelde waarde verhogen/verlagen.
- De sturingsmodule heropstarten (terug naar
de fabrieksinstellingen door de twee toetsen 10
seconden ingedrukt te houden)
Terug-toets
Met deze toets kunt u :
- Terugkeren naar het vorige menu.
- Terugkeren naar de vorige instelling.
OK-toets
Met deze toets kunt u :
- De selectie of instelling bevestigen.
Menu-toets
Met deze toets kunt u :
- Het installatiemenu openen.
- Het onderhoudsmenu openen.
- Terugkeren naar het installatie- en onderhoudsmenu
(op elk moment).
- Terugkeren naar het hoofdscherm van de gebruiker
door de toets 3 seconden ingedrukt te houden.

NL
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4.2

Plaats van het toestel

4.3

Wandmontage van het toestel

Installeer het toestel :
- in een vorstvrije ruimte,
- op 1,5 meter hoogte (volgens de in voegen zijnde
reglementen) om een comfortabele en leesbare aflezing van de
instrumenten te garanderen.
- in de buurt van generatoren met in achtneming van de
voorwaarden voor toegankelijkheid en veiligheid van de
generator.
Installeer het toestel niet :

290
145
143
,5
3

- dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, schouwmuren,
televisies, zonnestralen,
- onder een fornuis dat stoom en vetten kan vrijgeven,
- in een ruimte met veel stof of in een corrosieve omgeving.

2

23

1

128

2

145

126
,5
290

150
0

Legende
1
Sturingsmodule eBUS
2
Onderste bevestigingsopeningen
3
Bovenste bevestigingsopeningen

264
45

NL
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4.3.1

Muurbevestiging
Stap 1

Stap 2

8

7

6

A

4

5

3

2

5
1

4
B

A
B

6

3

5
1

E
D

2

1

C

Legende
1
Schroeven voor bevestiging onderaan
2
Sturingsmodule
3
Schroeven voor bevestiging bovenaan
4
Bovenste bevestigingsopening
5
Plug
6
Doorboring

∙ Verwijder de eBUS-controller (2) door hem langs de muur te
verschuiven om te boren (A).
Legende
1
Schroeven voor afsluiting
2
Afdekplaat van de elektrische aansluitingen
3
Onderste bevestigingsopeningen
4
Sturingsmodule
5
Bovenste bevestigingsopeningen
6
Schroeven voor bevestiging bovenaan
7
Plug
8
Doorboring

∙ Bevestig het toestel (B).

4.3.2

Bevestiging op DIN rail

2

∙ Bevestig het toestel volgens verwerkingsvoorschriften van (A)
tot (E).

1
3
A

1

4

Legende
1
Schroeven voor bevestiging onderaan
2
Sturingsmodule
3
DIN Rail (niet bijgeleverd)
4
DIN bevestiging (niet bijgeleverd)

NL
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4.4

Elektrische installatie

e
e
e

4.4.1

Gevaar !
Gevaar voor electrocutie ten gevolge van een
verkeerde aansluiting !
Onjuiste installatie kan leiden tot electrocutie of
beschadiging van het toestel.
• De elektrische aansluiting van het toestel mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde
technicus.

Beschrijving van de aansluitingen
Individuele installatie

Gemeenschappelijke installatie

EBUS

7
8

6
5

Gevaar !
• Gebruik kabels van 0,75 mm² voor de elektrische
aansluitingen op de sturingsmodule.

4

4

Gevaar !
• Risico voor elektrocutie.
Breek enkel de kabeldoorvoeren noodzakelijk voor
de doorgang van kabels.

230V

230V
1

2

3

3

IN
OUT
NTC
2

3

1

EBUS

IN
OUT
NTC
2

6

Legende
1
Connector
2
Elektrische draden
3
Kabelmantel

∙ Laat een afstand van maximum 20 mm tussen de connector en
de kabelmantel.

EBUS
1

Legende
1
eBUS-aanluiting met draad
2
Ingang/uitgang en voelers
3
Elektrische voeding 230 V
4
Draadloze eBUS-koppelingen van de eBUS-regelaar
5
Draadloze buitentemperatuurvoeler
6
draadloze of bedrade eBUS-kamerthermostaat
7
Batterijen
8
Buitentemperatuurvoeler met draad

NL

0020148684_00 - 11/12 - Bulex

- 11 -

INSTALLATIEHANDLEIDING
4.4.2

Externe aansluiting

24V connectoren

3

2

IN2
1

2

IN3
1

2

1 2

1 2

1

2

1 2

1 2

1

NTC1 NTC2 NTC3 NTC4

EBUS EBUS EBUS

1

+

-

2

2

1

2

1

2

1

+

-

+

-

2

Legende
1
Connectoren (2 pinnen) :
OUT1, OUT2, OUT3, IN2, IN3, NTC1, NTC2, NTC3 en NTC4
2
Connectoren eBUS (2 pinnen)

Voorbeeld van meervoudige aansluitingen op een eBUSconnector
EBUS EBUS EBUS
-

+

1 2

+

-

+

1 2

2

De stekker RJ9 eBUS (4) wordt gebruikt voor diagnostiek van de
installatie.

1

4.4.3

1

2

De antenne wordt gebruikt voor de draadloze verbinding met de
kamerthermosta(a)t(en) en de buitenvoeler.

2

1

Het elektrisch circuit van de sturingsmodule wordt beschermd
door de smeltzekering (2).

1

1 2

De elektrische schakelaar (1) wordt gebruikt om de
stroomtoevoer te verbreken voor het uitvoeren van aanpassingen
aan de elektrische aansluiting.

2

1 2

1

1 2

OUT1 OUT2 OUT3

2

Legende
1
Elektrische schakelaar On (I) / Oﬀ (O)
2
Smeltzekering
3
Antenne
4
Stekker RJ9 eBUS
5
Stekker RJ11eBUS

1

5

1 2

1

1 2

4

2

2

Interne aansluiting
230V connectoren

3

BUS
BUS

REL3
L
1

3

1

2

N

REL4 REL5
L

3

N

N

L

1

3

1

3

1

1

REL2
L

1 2

N

L

N

L

IN1
N

1 2

REL1

N

L
2

230V~

N L

1

BUS

16A

5

4

Legende
1
Kamerthermostaat met draad
2
eBUS-connectoren (2 klemmen)
3
Aansluitblok
4
Kamerthermostaat met draad
5
Verwarmingsketel

3

Legende
1
230V voedingsconnector
(3 pinnen : aarding/nulgeleider/fase)
2
Connectoren (3 pinnen : aarding/nulgeleider/fase) :
REL1, REL2 en REL3
3
Connectoren (2 pinnen : nulgeleider/fase) :
REL4, REL5 en IN1

NL

Met de connector (1) kan de elektrische voeding worden
aangesloten.
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4.4.4

Aansluiting op de elektrische voeding
(netaansluiting)

4.4.5

b

Opgelet !
Beschadigingsgevaar door verkeerde
aansluitspanning.
Als de netspanning hoger is dan 253 V, kunnen
elektrische onderdelen beschadigd worden.
• Zorg ervoor dat de nominale spanning
van het stroomnet 230 V bedraagt.

∙ Raadpleeg de systeemhandleiding voor het uitvoeren van de
elektrische aansluitingen na installatie.

∙ Verbreek de stroomtoevoer van de installatie voordat u de
elektrische aansluiting maakt.
∙ Bescherm de elektrische installatie door de eigenschappen
aangegeven in het hoofdstuk "Technische kenmerken" te
volgen.
Gevaar !
• De lengte van de stroomkabel van het toestel moet
korter zijn dan 10 meter.

e

∙ Voorzie de mogelijkheid in de elektrische installatie van de
woning om de stroomtoevoer naar het toestel af te breken
met een elektrische schakelaar of een smeltzekering met een
minimumafstand van 3mm tussen de open contactpunten.
Elektrische voeding 230V

Andere aansluitingen volgens het
bedradingsschema van de installatie

∙ Bescherm de toegang tot de onderdelen onder spanning, klem
alle elektrische kabels op de sturingsmodule vast met stekkers
met trekontlasting.

5

Ingebruikname

Bij de eerste aansluiting op de netspanning verschijnt het
installatiemenu.
∙ Raadpleeg de systeemhandleiding om verder te gaan met de
installatie en het systeem in gebruik te nemen.

5.1

Koppeling met een draadloze buitenvoeler

∙ Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenvoeler om
de instelling uit te voeren.

6

Informatie voor de gebruiker

Na het voltooien van de installatie:

5

∙ Leg de werking van het systeem uit aan de gebruiker.
∙ Vestig meer bepaald de aandacht op de veiligheidsinstructies
die de gebruiker moet respecteren.

4
3

∙ Informeer de gebruiker over de noodzaak om ervoor te
zorgen dat het systeem geregeld wordt onderhouden
(onderhoudscontract).

2
1

∙ Beantwoord de vragen die de gebruiker u kan stellen.

7

A
B

i
7.1

C
D

Problemen oplossen
De defecten die in dit hoofdstuk worden beschreven,
moeten worden behandeld door een bevoegde technicus en indien nodig door de dienst na verkoop.

Foutdiagnose

Voer de volgende controles uit alvorens verder te gaan met de
specifieke diagnose:
- Controleer of de stroomtoevoer niet is onderbroken en of de
sturingsmodule correct is aangesloten.

Legende
1
Stroomkabel 230V
2
Kabeldoorvoer
3
Stekker met trekontlasting
4
Voedingsconnector
5
Sturingsmodule eBUS

NL

∙ Voer de aansluiting van het toestel uit volgens de handelingen
(A) tot (D).
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7.2

Foutcodes van het systeem

Individuele installatie

Gemeenschappelijke installatie

De status van het defect kan "inactief" zijn als de fout is
verdwenen of "actief" als de fout nog steeds invloed heeft op de
installatie. De installatie kan gedeeltelijk functioneren met een
«actieve»foutmelding. Dit hoeft de werking niet te beïnvloeden.
Een alarm (niet bijgeleverd) kan toegevoegd worden om bepaalde
foutmeldingen aan te geven. De foutcodes van het systeem zijn
beschreven in de tabel met de foutcodes van het systeem (zie
hoofdstuk 10.2).

7.3

Defecten aan de sturingsmodule eBUS

Beschrijving

Geen
weergave op
het scherm

7.4

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De elektrische
voeding is defect.
De smeltzekering is
buiten gebruik.

Controleer of er geen
onderbreking is in de elektrische
stroomtoevoer.
Controleer de voeding van
de sturingsmodule in de
zekeringkast van de woning.
Controleer de positie van de
elektrische schakelaar van de
sturingsmodule.
Controleer de smeltzekering van
de sturingsmodule.

De sturingsmodule resetten

- Controleer de goede werking van de externe componenten
(kamerthermostaat, buitenvoeler,...).

7.6

Onderhoudsmenu
Toegang tot het onderhoudsmenu

∙ Houd toets "menu" 7 seconden ingedrukt.
∙ Voer de toegangscode voor onderhoud in (35).
∙ Bevestig met de toets ok .
Individuele installatie

Gemeenschappelijke installatie

Met deze functie kunt u de sturingsmodule resetten (terug naar
de fabrieksinstellingen).
Deze bewerking maakt het mogelijk de installatieassistent te
herstarten.
Opgelet !
• Het terugkeren naar de fabrieksinstellingen kan
niet worden ongedaan gemaakt. De aangepaste
configuratie van de sturingsmodule wordt gewist.

b

∙ Houd de toetsen ▾ ▴ gedurende 10 seconden ingedrukt.
∙ Bevestig door op de toets ok te drukken.

7.5

Installatiemenu

Het installatiemenu blijft toegankelijk na ingebruikneming. De
menu’s en functies zijn beschreven in de tabel met de menu’s en
functies (zie hoofdstuk 10.1).
Toegang tot het installatiemenu
∙ Houd toets menu 7 seconden ingedrukt.
∙ Voer de toegangscode in voor installatie door een vakman
(96).
∙ Bevestig met toets ok .

Het onderhoudsmenu bevat dezelfde functies als het
installatiemenu met daarbij 2 extra functies :
- "Testmenu", in het onderhoudsmenu,
- "DNV-info", in de parameters.

7.6.1

Testmenu

In dit menu kunt u de werking van alle toestellen en systemen
testen (verwarmingsketel, WP, kleppen,...) die zich in de
installatie bevinden.
De algemene werking van elk onderdeel kan worden
gecontroleerd door de normale functie of een component ervan te
activeren.
Door het testmenu te openen geeft de sturingsmodule de
waarschuwing "het systeem wordt gestopt" weer. De regeling van
de verwarming wordt stopgezet. De regeling van de verwarming
begint opnieuw als u het menu sluit.

NL
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7.6.2

9

DNV-info

In dit menu krijgt u toegang tot de informatie van de dienst na
verkoop :
- de datum waarop de professionele menu’s het laatst werden
geopend,
- de naam en de organisatie die de service verzorgt,
- de naam en het telefoonnummer van het bedrijf dat de dienst
na verkoop verzorgt.

7.7

Vervangen van de smeltzekering
4

B
C

3
A
D
2

E

1

F

Legende
1
Smeltzekering
2
Sturingsmodule
3
Elektrische schakelaar On (I) / Oﬀ (O)
4
Zekeringhouder

∙ Stel de sturingsmodule (2) buiten spanning door de
elektrische schakelaar (3) in positie (O) te zetten.
∙ Stel de elektrische voeding van de sturingsmodule (2) buiten
spanning in de zekeringkast van de woning.

Technische kenmerken

Beschrijving
Eenheid
Sturingsmodule eBUS
Emissie-/ontvangstfrequentie
MHz
868
Communicatiefrequentie
MHz
15
met de buitenvoeler
Communicatiefrequentie
MHz
10
met de kamerthermostaat
m
100
Maximum bereik van het
draadloos signaal in een open
ruimte (*)
Gemiddeld bereik van het
m
25
draadloos signaal in een woning
(*)
Afmetingen van het toestel :
Hoogte
mm
264
Breedte
mm
290
Diepte
mm
45
(*) Variabel in functie van de installatieomstandigheden en de
elektromagnetische omgeving
Elektrisch
Voedingsspanning
VAC/Hz
230/50
Doorsnede van de elektrische
mm²
3 x 0.75
voedingskabels
Doorsnede van de kabels voor de mm²
2 x 0.75
eBUS-aansluitingen
Maximum toelaatbare
A
4.35
Trage zekering
A
1
Elektrische beschermingsgraad
IP20
Elektrische klasse
I
Overspanningscategorie
II
Vervuilingsgraad
2
A
8
Uitgang relaiscontact
V
230
Relaistype
type 1.C

∙ Vervang de smeltzekering volgens de handelingen (A) tot (F).
∙ Stel de voeding van de sturingsmodule (2) onder spanning in
de zekeringkast van de woning.
∙ Stel de sturingsmodule (2) onder spanning door de elektrische
schakelaar (3) in positie (I) te zetten.

8
8.1

Recycling
Verpakking

∙ Sorteer het afval zodat wat kan gerecycleerd worden (karton,
kunststoﬀen...) gescheiden wordt van wat niet gerecycleerd
kan worden (omleggen van hoepels...).
∙ Verwijder dit afval volgens de van kracht zijnde
reglementering.

8.2

Toestel

∙ Doe het toestel en zijn toebehoren niet bij het huishoudelijk
afval.

NL

∙ Zorg ervoor dat het oude toestel en zijn toebehoren op de
juiste manier worden gerecycleerd.
∙ Houd u aan de geldende regelgeving.
0020148684_00 - 11/12 - Bulex
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10 Bijlage
10.1

Menu’s en functies
( =beschikbaar volgens het
schema)
Recirculatieprogramma

Tabel met de menu’s en de functies

De beschikbare instellingen verschillen naar gelang het
installatieschema en de geselecteerde opties.
Menu’s en functies
( =beschikbaar volgens het
schema)
Installatie
Aanpassing installatie (*)
In dit menu kan het
schemanummer worden
gewijzigd bij een wijziging van de
installatieconfiguratie.
Aanpassingsopties (*)
In dit menu kunt u de beschikbare
opties in het gekozen
installatieschema activeren of
deactiveren.
Installatie (*)
Via dit menu kunt u de
sturingsmodule herinitialiseren
en de installatieassistent opnieuw
opstarten (fabrieksregeling).
Een schemanummer wordt
toegewezen aan elke installatie
die mogelijk is met verschillende
beschikbare opties. De
schemanummers worden vermeld
in de systeemhandleiding samen
met het overeenkomstige schema.
Thermostaat/voeler
Thermosta(a)t(en) aansluiting

Installatie
individuele Gemeenschappelijke

-

-

-

-

Voeleraansluiting

-

Buitentemperatuurcorrectie
Externe voeler (met draad)
Buitentemperatuurcorrectie
Automatische test
eBUS-ingangen

-

NTC-ingangen
de draadloze verbinding van de
kamerthermosta(a)t(en)
Verbinding met draad
kamerthermosta(a)t(en)
de draadloze verbinding van de
buitenvoeler
Uitbreidingskaart
Parameters
Verwarming

-

-

Programmatie
Max. verwarmingstemperatuur.
Min. verwarmingstemperatuur.
-

Manuele verwarmingscurve

NL

Geprogrammeerde verwarming

-

Warm water
Programmatie
Warm water - max. temperatuur

Anti-legionellaprocedure
Beheer Z11
Fabrieksregeling naspoelen van
de circulatiepomp
Beheer warmtepomp
Buitentemperatuur stoppen
warmtepomp
Energiekeuze
Fabrieksregeling
energieverhouding
De parameter resetten
Het terugkeren naar de
fabrieksinstellingen kan niet
worden ongedaan gemaakt. De
aangepaste configuratie van de
sturingsmodule wordt gewist.
Ingebruikname
Met dit menu kunt u de
noodzakelijke handelingen
uitvoeren op de toestellen bij de
installatie (vulling, ontgassing,
debietcontrole, ...).
Het systeem starten
De installatie starten
Informatie onderdelen (**)
Met dit menu kunt u het volgende
in realtime raadplegen :
- de staat van het toestel als
antwoord op een instelling (ON/
OFF),
- verschillende beschikbare
gegevens over het toestel
(temperatuur, druk, debiet,...),
- het overzicht van de 5 laatste
geregistreerde foutmeldingen
voor elk toestel (datum, uur,
code, staat en beschrijving van de
foutmeldingen),
- het nulstellen van het
defectenoverzicht.
Opties

-

-

-

Datum

(***)

Tijd
Winter-/zomertijd automatisch
omzetten
Talen

(***)

Scherm (lichtsterkte en contrast)
Over het systeem
Deze functie geeft de versies weer
van de verschillende elektronische
componenten aangesloten aan de
sturingsmodule eBUS.

Uitschakelingstemperatuur

T° ventilatorconvector
Vast commando vertrekleiding
ventilatorconvector
Autom. verwarmingscurve

Installatie
individuele Gemeenschappelijke

(*) Bij het binnenkomen in de menu's voor de wijziging van de
installatie en voor het wijzigen van de opties en de installatie,
waarschuwt de sturingsmodule dat "het systeem "afsluit ". De
regeling van de verwarming wordt stopgezet. ... Eenmaal uit deze
menu’s zal het systeem weer normaal functioneren.
(**) Zie rubriek "Foutcodes" voor de beschrijving van de op het
scherm weergegeven storingscode.
(***) In een individuele installatie met kamerthermostaat, worden
datum en uur ingesteld vanaf de kamerthermostaat.

-

Recirculatieprocedure
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10.2
Code

Tabel met de foutcodes van het systeem
Installatie
individuele

Gemeenschappelijke

Beschrijving

-

002

-

003

-

eBUS-communicatiefout met de
hydraulische module

-

Communicatiefout met de I/O-kaart
voor het beheer van de mengkraan
(uitbreidingsprint)

-

eBus-communicatiefout met de
elektronische stuurkaart van zone 1

005

-

eBus-communicatiefout met de
elektronische stuurkaart van zone 2

006

-

eBus-communicatiefout met de
elektronische stuurkaart van zone 3
Storing temperatuurvoeler in de
vertrekleiding van de verwarmingskring
(open kring)

010

011
012

-

013

-

Storing temperatuurvoeler in de
vertrekleiding van de cv-kring
(kortsluiting)
Storing temperatuurvoeler in de
vertrekleiding van de verwarmingskring
op lage temperatuur (open kring)
Storing temperatuurvoeler in de
vertrekleiding van de verwarmingskring
op lage temperatuur (kortsluiting)

014

Storing bovenste temperatuurvoeler
boiler sanitair warm water (open kring)

015

Storing bovenste temperatuurvoeler
boiler sanitair warm water (kortsluiting)

016

-

Storing onderste temperatuurvoeler
boiler sanitair warm water (open kring)

017

-

Storing onderste temperatuurvoeler
boiler sanitair warm water (kortsluiting)

020

021

-

Oplossing

Het toestel is niet op de
regelkast aangesloten
eBUS.
De polariteit van de kabel
is omgekeerd.
Het toestel is
uitgeschakeld.

Controleer of het toestel
verbonden is met de
sturingsmodule eBUS.
Ga de polariteit (+/- ) van de
aansluiting na.
Controleer of de elektrische
spanning niet is uitgevallen en
of de verwarmingsketel correct is
aangesloten en onder spanning
staat.

Fout in eBUS-communicatie met de
verwarmingsketel
Fout in eBUS-communicatie met de
warmtepomp

001

004

Mogelijke oorzaak

Drukopnemer defect

Druk te laag < 0,5 bar

De voeler is defect of is niet
correct aangesloten op de Controleer de aansluitingen van
sturingsmodule eBUS of de de voeler.
Controleer of de positie en de
hydraulische module.
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
De voeler is kortgesloten.
voeler.
De voeler is defect of niet
correct aangesloten op de
sturingsmodule eBUS
De voeler is kortgesloten.

Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler.

De voeler is defect of niet
correct aangesloten op de
sturingsmodule eBUS
De voeler is kortgesloten.
De voeler is defect of niet
correct aangesloten op de
sturingsmodule eBUS
De voeler is kortgesloten.

Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler.

De voeler is defect of is
niet correct aangesloten op
de sturingsmodule of de
hydraulische module.
Er is een lek in de
Controleer of er geen lekken zijn.
verwarmingskring.
Ontlucht de verwarmingskring.
Het ontgassen is niet
Vul de installatie.
correct gebeurd.

NL
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Code

Installatie
individuele

Gemeenschappelijke

Beschrijving

030

-

Communicatiefout met de
kamerthermostaat van zone 1

031

-

Communicatiefout met de
kamerthermostaat van zone 2

032

-

Communicatiefout met de
kamerthermostaat van zone 3

Mogelijke oorzaak

Draadloze
kamerthermostaat :
De kamerthermostaat
bevindt zich te ver van de
sturingsmodule eBUS.
Er is een probleem met
de batterijen van de
kamerthermostaat.
Kamerthermostaat met
draad :
De voeler is defect of niet
goed aangesloten op de
sturingsmodule.

Communicatiefout met de draadloze
buitenvoeler

De buitenvoeler staat te
ver van de sturingsmodule
eBUS.

-

Fout in de communicatie met de
buitenvoeler (kortsluiting)

De voeler is kortgesloten.

037

-

Fout in de communicatie met de
buitenvoeler (kortsluiting)

De voeler is kortgesloten.

040

-

eBus-communicatiefout met de ketel 1

041

-

eBus-communicatiefout met de ketel 2

042

-

eBus-communicatiefout met de ketel 3

043

-

eBus-communicatiefout met de ketel 4

044

-

eBus-communicatiefout met de ketel 5

045

-

eBus-communicatiefout met de ketel 6

046

-

eBus-communicatiefout met alle ketels

047

-

Fout bij alle ketels

050

-

Storing temperatuurvoeler in zone 1
(open kring)

051

-

Storing temperatuurvoeler in zone 1
(kortsluiting)

052

-

Storing temperatuurvoeler in zone 2
(open kring)

053

-

Storing temperatuurvoeler in zone 2
(kortsluiting)

054

-

Storing temperatuurvoeler in zone 3
(open kring)

055

-

Storing temperatuurvoeler in zone 3
(kortsluiting)

-

036

Het toestel is niet op de
regelkast aangesloten.
De polariteit van de kabel
is omgekeerd.
Het toestel is
uitgeschakeld.

De voeler is defect of is
niet correct aangesloten op
de sturingsmodule of de
hydraulische module.
De voeler is kortgesloten.
De voeler is defect of is
niet correct aangesloten op
de sturingsmodule of de
hydraulische module.
De voeler is kortgesloten.
De voeler is defect of is
niet correct aangesloten op
de sturingsmodule of de
hydraulische module.
De voeler is kortgesloten.

Oplossing
Draadloze kamerthermostaat :
Controleer de plaats van de
kamerthermostaat.
Controleer of de batterijen van
de kamerthermostaat goed
werden aangebracht in het
batterijcompartiment.
Controleer of de polariteit van de
batterijen niet is omgekeerd.
Controleer of batterijen niet leeg
zijn.
Als dit het geval is, vervang ze dan
door nieuwe.
Kamerthermostaat met draad :
Controleer de aansluitingen van
de kamerthermostaat.
Controleer de plaats van de
buitenvoeler. De elektrische
voeding van de voeler wordt
verzekerd door een fotovoltaïsche
cel. De buitenvoeler bevat dan
ook geen batterijen die vervangen
moeten worden.
Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler
Controleer of de hydraulische
module aangesloten is op de
regelkast.
Ga de polariteit (+/- ) van de
aansluiting na.
Controleer of de elektrische
spanning niet is uitgevallen en
of de verwarmingsketel correct is
aangesloten en onder spanning
staat.
Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler.
Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler.
Controleer de aansluitingen van
de voeler.
Controleer of de positie en de
werking van de voeler juist zijn.
Controleer de weerstand van de
voeler.

NL

- 18 -

0020148684_00 - 11/12 - Bulex

2703317 REV0
Onder voorbehoud van technische wijzigingen
0020148684_00 - 11/12

Leverancier / Fabrikant
BULEX
Chaussée de Mons, 1425
Bergensesteenweg, 1425
1070 Bruxelles - Brussel

Tél./ Tel. : 02 555 13 13
Fax : 02 555 13 14

www.bulex.be

Altijd aan uw zijde

