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Ontsteking/uitschakelen
van de verwarmingsketel
Ontsteking
Controleer of :
• de ketel op elektriciteit is
aangesloten
• de gaskraan open staat. Zet
de schakelaar van de ketel
vervolgens op I.
Uitschakeling : Zet de schakelaar op 0 : de
elektriciteit is nu afgesloten.
Werking zonder
kamerthermostaat

Belangrijk : De instellingen die worden
uitgevoerd op het bedieningspaneel van de
ketel gelden niet voor de kamerthermostaat.
Regel de temperaturen op de bij de ketel
meegeleverde draadloze kamerthermostaat
en volg hiervoor de aanwijzingen van de
handleiding op pagina’s 58 tot 67.

• Garantie
• De regeling
van uw installatie
• Accessoires
• De vragen
die u zich stelt

1

4

56 - 57
58 - 67
68
69 - 70

INSTALLATEURS

1 - Aan/uitschakelaar.
2 - De kamerthermostaat is uitgeschakeld
wanneer de knop brandt.
3 - De waterverwarmingsfunctie is actief
wanneer de knop brandt.
4 - De verwarmingsfunctie is actief wanneer
de knop brandt.
5 - Temperatuurinstelling van de warmwaterleiding.
6 - Temperatuurinstelling van de verwarmingsleiding
7 - Informatiescherm
8 - Groen statuscontrolelampje.
9 - Rood knipperlicht bij storing
10 - Geel indicatorlampje dat de werking van
de brander aangeeft.

• Afmetingen
72
• Installatievoorwaarden
73
• Technische kenmerken 73 -75
• Watertekortbeveiliging 76 - 77

21
t

Andere codes : Druk op de toets OK
van de kamerthermostaat en lees
vervolgens de aanwijzingen op het display.

78 - 79

• Indienststelling
• Regelingen
• Veranderen van gas

88 - 90
91 - 97
97

80
80 - 81

KLANTENDIENST
82
83
84

• Onderhoud
• Ledigen
• Servicemenu’s

98 - 101
101
102 - 103

85

ALGEMEENHEDEN

86

• Beveiligingen
bij werking

104 - 105
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Voorstelling
van de verwarmingsketel
De Isofast
verwarmingsketels
zijn geschikt voor tweevoudig gebruik
(verwarming + onmiddellijk warm water).
Dit is mogelijk door het in de ketel
geïntegreerde voorraadvat van 4l.

Dit systeem biedt tal
van voordelen zoals:
- Installatie mogelijk in een beperkte ruimte
zonder ventilatie;
- Meerdere configuraties mogelijk naargelang
van de beschikbare ruimte.

De Isofast ketels worden standaard geleverd
met een kamerthermostaat

Gascategorie :
BE :
• I2E+, d.w.z. dat de verwarmingsketel
werkt op aardgas (G20/G25),
• I3+, d.w.z. dat de verwarmingsketel
werkt op butaan (G30) of op propaan (G31).

Storingsindicatorlampje
In geval van storing knippert
het rode 9 controlelampje
en verschijnt er een code
op het display 7 van de
ketel. Code 21 : Waterdruk te laag,
draai de blauwe kraan
(t) open, aan de onderkant
van de ketel totdat er een
druk van 1,5 bar wordt
aangegeven.

➡

• Druk op de toets
(de toets wordt verlicht).
• Activeer de verwarmings- en/of waterverwarmingsfuncties door
de knoppen
en/of
in te drukken.
• De warmwater- en verwarmingstemperatuur instellen met behulp van
de toetsen 5 en 6 .
• Als u wilt terugschakelen naar de kamerthermostaatfunctie, drukt u opnieuw de
toets
in (het licht gaat uit).
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7

• Plaatsing van de
verwarmingsketel
• Rookgasafvoer
Isofast C
• Luchtafvoerbuizen
• Ontwerp van het
verwarmingscircuit
• Ontwerp van het
sanitaire circuit
• Montageplaat
• Plaatsing
van de leidingen
• Plaatsing van de
verwarmingsketel
• Elektrische
aansluiting

De Isofast C-ketels
moettenaangesloten zijn op natuurlijke
rookafvoerbuizen (schouw).
De Isofast F-ketels
zijn hermetische verwarmingsketels,
d.w.z. dat rookgasafvoer en
verseluchttoevoer via een geveldoorvoer
gebeuren.

LU :
• I2E, d.w.z. dat de verwarmingsketel
werkt op aardgas (G20).

NB: Montage- und Bedienungsanleitungen sind in deutsch verfügbar
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Welkom
aan de gebruikers
Dank u omdat u gekozen
hebt voor renova bulex,
de Europese leider voor
gaswandketels.
renova bulex waarborgt
dit toestel tegen alle
fabricage- of
materiaalfouten één 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
installatievoorschriften,
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 renova 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
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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 Groothertogdom
Luxemburg. Indien hiervan
wordt afgeweken, zullen
de prestaties van derden
in geen geval door
renova 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.
De geldigheid van de
waarborg is afhankelijk van
de volgende voorwaarden:
• Deze handleiding en haar
etiket met de streepjescode
moeten samen met
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
renova 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 die welke
eventueel uitgevoerd zijn
door personeel dat door
renova bulex erkend is, met
originele renova bulex
wisselstukken,
overeenkomstig de
Belgische keuringseisen van
het toestel.
• Het toestel mag noch
geplaatst worden in een
corrosieve omgeving
(chemische producten,
kapsalons, veverijen 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 :
- Water- of gasbuizen
waarin onzuiverheden zitten,
te lage druk, onaangepastheid
of wijziging van de natuur
en/of kenmerken van water,
gas of elektriciteit;
- Verwarmingsbuizen uit
kunststof 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. Gedurende
de eerste twee maanden
van de garantieperiode is de
verplaatsing gratis, als ze
gerechtvaardigd is. Gedurende
de tien 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. De 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.
Nota 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 fabricageoorsprong 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 renova bulex.
Wij danken u bij voorbaat
voor uw medewerking.

Gereinigd en goed
afgesteld, zal uw ketel
minder verbruiken en
langer meegaan.
Een regelmatig onderhoud
van uw ketel en van de
leidingen is onmisbaar voor
de goede werking van de
centrale verwarmingsinstallatie.
Zo kunt u de levensduur
van het toestel verlengen,
zijn energieverbruik en zijn
vervuilende uitstoot
verminderen.
Dit onderhoud moet aan
een gekwalificeerde vakman
worden toevertrouwd.
Het omvat minimaal:
• Het reinigen van het
verwarmingslichaam, van de
brander en van de zuigventilator;
• De controle van de pomp;
• De controle en de regeling
van de regelorganen;
• De controle van de
veiligheidsmechanismen
• De controle van de
gasdebieten en regeling
van de brander met
analyse van de rookgassen.
Het onderhoud van de
bekleding van uw toestel
moet gebeuren met een met
zeepwater bevochtigde doek.
Gebruik geen
schuurmiddelen of
producten met oplosmiddel
om de bekleding niet te
beschadigen.
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Warmteregeling,
een efficiënt besparingsmiddel
Warmteregeling, een
efficiënt besparingsmiddel
Uw Isofast ketel is in de
fabriek ingesteld om in een
gebruikelijke installatie te
functioneren.
Aangezien er echter vele
specifieke installaties zijn,
aarzel niet om uw
installateur te raadplegen
die de instellingen van de
ketel kan aanpassen
(maximumtemperatuur of
maximumvermogen van de
verwarmingsleiding)
zodat uw installatie
optimaal kan functioneren.
Nadat deze instellingen zijn
uitgevoerd kunt u nog altijd
de temperaturen kiezen
naargelang van uw eigen
behoeften, of u al dan niet
thuis bent of ‘s nachts.
Deze instellingen worden
geregeld op de bij de ketel
meegeleverde
kamerthermostaat: als u
de meest geschikte
temperaturen zorgvuldig
regelt en voor de juiste
momenten, dan zult
u hierdoor veel besparen
op uw gasrekening.

De voornaamste instellingen op een draadloze
kamerthermostaat:
A – De tijd instellen
B – De datum instellen
Met de
weekprogrammafuncties
van de kamerthermostaat
kunt u :

G – 24 uur per dag
dezelfde temperatuur
hebben door het programma
uit te schakelen.
H – Met vakantie gaan en
de gewenste temperaturen
instellen volgens de datum
van vertrek en terugkomst.

D – Over standaard
weekprogramma
beschikken door het in de
fabriek vooringesteld
programma te activeren.

I – U kunt de temperatuur
van uw warmwater regelen
tussen 38°C en 60°C.
Als u echter geen waarde
boven de 50°C instelt, bent
u verzekerd van een beperkt
gasverbruik en een
bescherming tegen
brandwonden.

E – het actieve programma
tijdelijk uitstellen door de
temperatuur op een gegeven
moment van de dag te
verhogen of verlagen.

J – Ontijdige wijzigingen van
de instellingen voorkomen
door het vergrendelen van
de toetsen van de
verwarmingsregelaar.

F – Een aangepast
programma samenstellen
voor elke dag van de week
met 2
temperatuurinstellingen:
• Temperatuur COMFORT,
bijvoorbeeld wanneer u
thuis bent.
• Temperatuur ECO voor ‘s
nachts of voor wanneer u
weg bent.

K – worden geïnformeerd
over storing in de werking
van de ketel en over de
acties die u dan dient te
ondernemen.

C – De verwarmingsfunctie
activeren en desactiveren.

a

b

c

e
f
g

h
i

Controlelampjes voor de
actieve temperatuurinstelling
“COMFORT” (
)
of “ECO “ ( )
(dag/nacht).

Tijdsbestek van
de temperatuurinstelling
COMFORT
tijdweergave

Tijdsbestek van de
temperatuurinstelling ECO

Weergave van de
kamertemperatuur van het
vertrek.
Let op: Deze waarde kan
varieren wanneer men de
thermostaat in de hand
vasthoudt.
Verwarmingsindicator
Beschrijving storing
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a - Display.
b - Storingsindicatorlampje.
c - Terug naar het vorige
menu
d - Valideren.
e - Menu’s oproepen.
f - Van boven naar onder
scrollen
g - Programma
geactiveerd/uitgeschakel
h - Wandhouder
i - Netvoedingsaansluiting

Indicator voor lege batterijen

WATERDRUCK
TE LAAG
BIJVULLEN TOT 1,5 BAR

Waterverwarmingsindicator

Indicator van de ingestelde
verwarmingstemperatuur
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Warmteregeling, een efficiënt
besparingsmiddel
A et

Tijd en datum instellen

B

Werkwijze:

N.B. U kan door toets
C in te drukken
in elk stadium terugkeren naar de vorige stap.

1 - Het gebruikersmenu oproepen
• Druk op

Werkwijze :

N.B. U kunt door toets
C in te drukken in elk
stadium terugkeren naar de vorige stap.

1 - Het weekprogramma activeren
COMFORT T¡ REGELEN
ECO T¡ REGELEN
PROGRAMMA
WARM WATER T¡
ON/OFF VERWARMING
VAKANTIE
UUR REGELEN
DATUM REGELEN

MENU om het volgende menu op te roepen:

• Als u op PROG , drukt, verschijnt het volgende scherm:
ou
• Bij elke druk op PROG ,
wordt er omgeschakeld tussen AAN of UIT

• Kies met behulp van de toetsen

+

OK

• * Druk op

MENU

+

3 - De datum instellen
PROGRAMMA

• Kies met behulp van de toetsen

+

+

De verwarmingsfunctie activeren en desactiveren

+

om het menu "PROGRAMMA"
te kiezen:

PROGRAMMA
WARMWATER T¡ REGELEN
ON/OFF VERWARMING
...

OK

ON
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OK

OK

COMFORT

ECO

COMFORT

23:00 >> 7:00 >> 23:00
COMFORT TEMPERATUUR : 19°C

OK

OK

Tijdelijke uitstelling van het weekprogramma E

• Door één van de cursortoetsen in te drukken,
voor de kamertemperatuur:

roept u het instelmenu op

STEL KAMER T¡ IN
22¡C

2 - De verwarming desactiveren
ON/OFF VERWARMING

OK

Het weekend
ECO

ECO TEMPERATUUR : 16°

E
OFF

COMFORT

23:00 >> 6:00 >> 8:00 >> 16:00 >> 23:00

1 - De verwarming aanschakelen
ON/OFF VERWARMING

AAN

• Verlaat het menu door op C
te drukken. Hierdoor wordt het standaard weekprogramma
geactiveerd, dat in de fabriek is ingesteld:

OK

ECO

• Druk op MENU

CONFORT T¡ REGELEN
ECO T¡ REGELEN
PROGRAMMA
...

OORSPRONKEL. PROG.
MAANDAG

het menu "Datum instellen":
DIN 14/JAN/ 03

OK

OK

om het menu "PROGRAMMA"
te kiezen:

Van maandag tot vrijdag

C

PROGRAMMA

UIT

2 - Het beginprogramma oproepen

het menu "Tijd instellen":
17 :23

OK

DATUM REGELEN

PROGRAMMA

• Als u bij AAN 5 seconden wacht, zal het scherm terugkeren naar zijn normale positie en uw
keuze automatisch bevestigen.

2 - De tijd instellen

UUR REGELEN

Het oorspronkelijk programma activeren

D

ON

OFF

OK

STEL KAMER T¡ IN
OK
20¡C
GELDIGMAKEN D.
Deze instelling wordt automatisch geannuleerd, zodra het programma de temperatuurinstelling
Eco/Comfort wijzigt
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F

Het aangepaste weekprogramma instellen
N.B. U kunt door toets C in te drukken in elk stadium
terugkeren naar de vorige stap.

Werkwijze:

1 - Het weekprogramma activeren
• Als u op PROG drukt, verschijnt het volgende scherm van de kamerthermostaat::
ou

• Bij elke druk op PROG ,
wordt er omgeschakeld tussen AAN ou UIT

PROGRAMMA

UIT

PROGRAMMA

3 - De temperatuurinstelling Comfort regelen
COMFORT T¡ REGELEN

OK

19.0¡C

4 - De temperatuurinstelling Eco regelen
ECO T¡ REGELEN

20.0¡C
19.5¡C
18.5¡C

OK

16.0¡C

OK

• Druk op

OK

19.5

Druk op PROG om over
te schakelen van COMFORT naar ECO.

23:00
19.5
WIJZIGEN
TIJDBEREIK : /
KEUZE T¡ : PROG

6:00
16.5
WIJZIGEN
TIJDBEREIK : /
KEUZE T¡ : PROG

Dit symbool geeft de
modus aan waarin de
zwarte vierkanten worden
verwijderd om plaats te
maken voor tijdsbestekken
van de ECO
temperatuurinstelling
met behulp van de toetsen.
/ .
Bijvoorbeeld: iin het geval
van de afbeelding
hiernaast, wordt er bij elke
druk op een wit vierkant
toegevoegd vanaf 6.00,
wat overeenkomt met een
extra verwarmingsperiode
van 30 minuten op 16,5°C

OK om uw daginstellingen te bevestigen.

• Ga op dezelfde wijze te werk voor elke weekdag afzonderlijk of gebruik de
functie programmaduplicatie die hieronder wordt beschreven.

/...

(hiermee regelt u de gewenste nachttemperatuur
of de temperatuur in uw afwezigheid)

17.0¡C
16.5¡C
16.0¡C

Dit symbool geeft
de modus aan waarin
perioden kunnen worden
toegevoegd van de
COMFORT
temperatuurinstelling
(zwarte vierkanten) met
behulp van de / .
Bijvoorbeeld: in het
geval van de afbeelding
hiernaast, wordt er bij
elke druk op een wit
vierkant toegevoegd
vanaf 23.00, wat
overeenkomt met een
extra verwarmingsperiode
van 30 minuten op
19,5°C .

/...

(hiermee regelt u de gewenste
dagtemperatuur)

COMFORT T¡ REGELEN
ECO T¡ REGELEN
PROGRAMMA
...
/...

om het volgende menu op te roepen:

/...

• Druk op MENU

De vierkanten geven
de tijdsbestekken aan waarin de
verwarmingsketel een temperatuur
ECO
levert (bijv. : 16,5°C tussen 8:00 en
16:00 en tussen 23:00 en 6:00)

AAN

• Als u bij AAN 5 seconden wacht, zal het scherm terugkeren naar zijn normale positie en uw keuze
automatisch bevestigen

2 - Het gebruikersmenu oproepen

De vierkanten geven
de tijdsbestekken aan waarin de
verwarmingsketel een temperatuur
CONFORT
levert. : 19,5°C tussen 16:00 en
23:00 en tussen 6:00 en 8:00)

5 - Programma
PROGRAMMA

OK

(hiermee stelt u
de tijdsbestekken in
voor de temperatuurinstellingen
Comfort of Eco)
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MAANDAG
OK
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
OORSPRONKEL. PROG.

WIJZIGEN
KOPIŁREN NAAR

OK

Programmaduplicatie
• U kunt om tijd te winnen de instellingen naar een andere dag kopiëren met het menu:
MAANDAG
DINSDAG

OK

WIJZIGEN
KOPIŁREN NAAR

OK

MAANDAG
DINSDAG

OK

63

GEBRUIKERS
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G

Verwarmingstemperaturen instellen buiten de Programmamode

Werkwijze:

N.B. U kunt door toets C in te drukken
in elk stadium terugkeren naar de vorige stap.

De warmwatertemperatuur instellen

I

N.B. U kunt door toets C in te drukken in elk stadium
terugkeren naar de vorige stap.

Werkwijze:

1 - Het weekprogramma desactiveren
1 - Het gebruikersmenu oproepen

AAN

PROG

UIT

PROG

• Druk op

MENU

• Laat de thermostaat op UIT. Als u 5 seconden wacht, zal het scherm terugkeren naar zijn
normale positie en deze keuze automatisch bevestigen.

2 - De warmwatertemperatuur instellen

2 - Het gebruikersmenu oproepen
MENU

3 - De kamertemperatuur instellen
KAMER T¡ REGELEN

OK

WARMWATER T¡ REGELEN

OK

50`C

(hiermee regelt u de gewenste
warmwatertemperatuur)

52¡C
51¡C
49¡C

OK

/...

KAMER T¡ REGELEN
...

om het volgende menu op te roepen:

ECO T¡ REGELEN
PROGRAMMA
WARMWATER T¡ REGELEN
...

/...

• Druk op

+

om het volgende menu op te roepen:

/....

• Met elke druk op PROG activeert of desactiveert u de programmamode:

20.0¡C
19.5¡C
18.5¡C

19.0¡C

OK

/...

(hiermee regelt u de gewenste
temperatuur zonder onderbreking)

J

De toetsen van de thermostaat blokkeren/deblokkeren

• Als u de toetsen

C

en

OK

3 seconden lang ingedrukt houdt,
kunt u de toetsen van de kamerthermostaat blokkeren.

3 seconden indrukken
• Ga op dezelfde wijze te werk voor het deblokkeren van de toetsen

Vakantieprogramma

H

1 - Het gebruikersmenu oproepen
• Druk op

MENU

+

WARMWATER T¡ REGELEN
ON/OFF VERWARMING
VAKANTIE
...

om het volgende menu op te roepen:

2 - Het vakantieprogramma activeren
• Stel de gewenste temperaturen in afhankelijk van uw datum van vertrek en van terugkomst.
VAKANTIE

OK

VERTREKDATUM
RETOUR DATUM
T¡ VAKANTIE

+

OK

ANNULATIE
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Verklarende woordenlijst
van het gebruikersmenu

• In geval van storing gaan de rode controlelampjes

op de ketel en de kamerthermostaat

knipperen en verschijnt er een pictogram op de kamerthermostaat:
• Druk op de toets

Kamer T° regelen

Storingslampjes

K

,

,

T° comfort instellen

of

OK van de kamerthermostaat:

De kamertemperatuur regelen wanneer het
programma niet is geactiveerd (Programma niet-actief).
De Comfort temperatuur instellen voor bepaalde
perioden met het menu "Programma".

T° Eco instellen

Een lagere temperatuur instellen voor bepaalde
perioden met het menu "Programma".

Programma

Tijdbestekken instellen voor de
temperatuurinstellingen Comfort en Eco voor
elke weekdag.

Buiten T°

Weergave van de buitentemperatuur wanneer er
een buitenvoeler is geïnstalleerd.

Warmwater T°

De warmwatertemperatuur instellen

Verwarming ON/OFF

De verwarming Aan of Uitzetten
ON = Warm water + verwarming
OFF = Alleen Warm water
Volgens Buiten T° = Verschijnt als er een
buitenvoeler is aangesloten. Als u "Afh van Buiten
T°" kiest, zal de ketel de verwarming automatisch
uitschakelen, zodra de temperatuur
boven de 18°C is (fabrieksinstelling).

Radiator T° instellen
of
Vloer T° instellen

Verschijnt als uw installateur de optie " handmatig"
heeft gekozen in het menu "Verwarming regelen"
van het menu "Installateur".

Vakantie

Instelling van de kamertemperatuur tijdens een
periode van afwezigheid.

Tijd instellen

De tijd instellen

Datum instellen

De datum instellen.

1e storingsniveau
• De kamerthermostaat geeft u de nodige aanwijzingen :
WATERDRUK
TE LAAG
BIJVULLEN TOT 1,5 BAR

•Tegelijkertijd verschijnt op het scherm van de ketel
de overeenkomstige storingcode:

21
2e storingsniveau
• De kamerthermostaat geeft aan dat u de klantendienst moet bellen
en de storingcode opgeven die op het scherm van de ketel
verschijnt om te helpen bij de diagnosestelling.

STORING WATERBEBIET
KONTAKT KD
TEL 00 00 00 00 00

• Tegelijkertijd verschijnt op het scherm van de ketel
de overeenkomstige storingscode:

23
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GEBRUIKERS
De vragen
die u zich stelt…

Voor nog meer
comfort en besparing
heeft renova bulex
een gamma optionele
accessoires ontworpen.

Ik zou graag
de ventilatieopeningen
boven en onder afdichten
in het vertrek waar zich
mijn verwarmingsketel
bevindt, omdat er veel
koude lucht naar binnen
komt !
U moet dit vooral niet doen,
omdat dit gevaarlijk is !
Ze zijn nodig voor de goede
werking van uw ketel.
Als u ze afdicht, kunnen de
verbrande gassen niet
worden afgevoerd en kan er
verstikkingsgevaar
ontstaan.

De kamerthermostaat
Zone 2 is eendraadloze
wandthermostaat bedoeld
om een tweede
verwarmingsgebied te
beheren.
De Isofloor
wordt achter de ketel
geplaatst en levert warm
water van lage temperatuur
bestemd voor
vloerverwarming.

Renova Bulex biedt
tevens een buitenvoeler
aan waarvan de voeler op
de noordelijke of noordwestelijke gevel van het
huis wordt geïnstalleerd
en die temperatuur
Schommelingen anticipeert.
Met de Exadial
kunt u de werking van uw
verwarmingsketel op
afstand regelen via
de telefoon.

Ik moet in de badkamer
altijd lang wachten voordat
er warm water uit de kraan
komt !
Ongeacht de efficiëntie van
uw verwarmingsketel is het
warm water uit de kraan
afhankelijk van
de hoeveelheid koud water
in de leidingen.
Als uw badkamer 10 meter
van uw ketel verwijderd is,
dan kunnen de enkele
tiende seconden die nodig
zijn voordat het warm water
uit de kraan komt soms wat
lang lijken!

Ik hoor water stromen in de
radiatoren.
Er zit misschien lucht in
de leidingen. Ontlucht uw
radiatoren door de aftapplug
aan de zijkant los te draaien.
Na het ontluchten moet u
altijd de druk herstellen,
zoals hieronder wordt
uitgelegd. Als de storing
aanhoudt, neemt u contact
op met de klantendienst.

De ketel is in
de veiligheidsstand omdat
er gebrek aan water in de
installatie is geconstateerd.

Mijn ketel werkt niet en het
rode controlelampje en de
code 21 knipperen !

En de kamerthermostaat
geeft de volgende melding
weer:21

21

En de kamerthermostaat
geeft de volgende melding
weer :
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WATERDRUCK
TE LAAG
BIJVULLEN TOT 1,5 BAR

➡

Hoogwaardige
accessoires

U hoeft dan slechts water
toe te voeren door de
blauwe kraan aan de
onderkant van de ketel open
te draaien totdat u
voldoende druk hebt tussen
(1 en 2 bar op het display
van de ketel). De ketel wordt
automatisch weer in werking
gesteld, zodra de druk
voldoende is. Als de ketel te
vaak moet worden bijgevuld,
dan is er misschien een lek
aanwezig in uw installatie. In
dat geval neemt u contact
op met de klantendienst.
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GEBRUIKERS
De vragen die
u zich stelt...
Ik ga enkele dagen weg. Zou
de vorst mijn installatie kunnen beschadigen?
De kamerthermostaat zorgt
automatisch voor de
bescherming van uw
installatie tegen vorst, door
een minimumtemperatuur
van 6°C te handhaven.

Persoonlijke
aantekeningen
de knop
van de ketel
niet mag branden en de
batterijen van de
kamerthermostaat niet leeg
mogen zijn. Gebruik eventueel een 230 V netsnoer.

In geval u enkele dagen
afwezig bent, gebruikt u het
vakantieprogramma van uw
kamerthermostaat en voert
u de datum vertrek en
terugkomst en de gewenste
temperatuur in.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Het gebruikersmenu oproepen door op
Deze bescherming wordt
uitgevoerd door de kamerthermostaat, zolang deze
actief is. Dat wil zeggen dat

.....................................................................

VAKANTIE

OK

En cas d’absence
de quelques jours, utilisez

MENU

drukken +
.....................................................................

VERTREKDATUM
RETOURDATUM
T¡ VAKANTIE
ANNULATIE

+

OK

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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INSTALLATEURS
Installatievoorwaarden
Afmetingen
De verwarmingsketel
wordt in twee afzonderlijke
colli’s geleverd :
- De verwarmingsketel en
de draadloze thermostaat;

- De montageplaat
en de bevestigingsstrip
Voor de ketel van het type F
zullen de verschillende
aansluitstukken besteld

LET OP : VERGEET NIET DE
KAMERTHERMOSTAAT TE
VERWIJDEREN die zich in het onderste
stuk polystyreen bevindt.

23

De installatie van deze
verwarmingsketel moet
door een bevoegde
installateur worden
uitgevoerd en voldoen aan
de van kracht zijnde officiële
teksten en reglementeringen,
meer bepaald aan :

worden in functie
van de
installatieconfiguratie.

2

• De normen NBN D 51003,
D 30003 en D 61001;
• Het Algemeen Reglement
op de Elektrische Installaties
(AREI) en in het bijzonder de
verplichting van een
aansluiting met aarding.

De wand waaraan
de verwarmingsketel wordt
opgehangen, moet brandvrij
zijn en de verwarmingsketel
moet zich op voldoende
afstand van brandbaar
materiaal bevinden.

Technische kenmerken
Debiet/druk curve

De levering bestaat uit :
- 1 draadloze thermostaat
- 1 wandhouder
- 3 alkaline batterijen van 1,5 V type LR6
- 1 klep voor toegang tot het batterijenvak

Beschikbare opvoerhoogte (kPa)
tussen vertrek en retour verwarming

890

60

1

50

2
3

40

4

30

5

20

7

6

10
0
500

0

1000

1500

51
0

2

1/4 toer opengedraaid

3

1/2 toer opengedraaid

4

1 toer opengedraaid

5

2 toeren opengedraaid

Snelh. II 6

1/2 toer opengedraaid

Snelh .I 7

1/2 toer opengedraaid

I

F 35 E
50
54

Bypass gesloten

II

72

(kg)
(kg)

C 35 E
47
52

1

III

Isofast
Nettogewicht
Brutogewicht

8

41

Snelheid III

Debiet in het verwarmingscircuit (l/h)

De pompschakelaar
is in de fabriek op II
ingesteld. Voor minder
geluidshinder kunt u een
lagere snelheid kiezen
en de schakelaar
op I zetten.
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INSTALLATEURS
Technische kenmerken
Isofast
Verwarming

F 35 E

C 35 E

F 35 E

34,6

34,6

Ø inspuiter brander

(mm)

1,20

1,20

en... (kW)

11,7

12,2

Ø diafragma

(mm)

7,3

7,3

(%)

90,1

91

Toevoerdruk

(mbar)

20

20

Max. temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding(°C)

87

87

Max. druk brander

(mbar)

12,7

13,0

Min. temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding(°C)

38

38

Nuttige inhoud expansievat verwarmingscircuit

(l)

12

12

Min. druk brander

(mbar)

2,1

1,8

Max. inhoud installatie bij 75°C

(l)

275

1275

Debiet bij maxi vermogen

(m3/h)

4,06

4,02

Veiligheidsklep, max. werkdruk

(bar)

3,0

3,0

Debiet bij mini vermogen

(m3/h)

1,48

1,48

Rendement op stookwaarde

Aardgas (G 25)

C 35 E

F 35 E

C 35 E

F 35 E

Verwarmingsvermogen varieert automatisch tussen... (kW)

34,6

34,6

Ø inspuiter brander

(mm)

1,20

1,20

warm water

11,7

12,2

Ø diafragma

(mm)

7,3

7,3

(°C)

60

60

Toevoerdruk

(mbar)

25

25

Drempeldebiet bij werking sanitair warm water

(l/min.)

1

1

Max. druk brander

(mbar)

15,9

16,2

Specifiek debiet (bij ∆T van 25°C)

(l/min.)

19,8

19,8

Min. druk brander

(mbar)

2,6

2,3

4

4

Debiet bij maxi vermogen

(m3/h)

4,32

4,27

Debiet bij mini vermogen

(m3/h)

1,57

1,57

Sanitair
en… (kW)

Max. warmwatertemperatuur

Nuttige inhoud expansievat

(l)

Veiligheidsklep, maxi. werkdruk

(bar)

10

10

Min. toevoerdruk

(bar)

0,7

0,7

Max. toevoerdruk

(bar)

10

10

Verbranding
Rookgasafvoer

C 35 E
via schoorsteenaansluiting Ø (mm)

Verse luchttoevoer

C 35 E

F 35 E

(mm)

0,73

0,73

Ø diafragma

(mm)

7,3

7,3

140

_

_

60

Toevoerdruk

(mbar)

29

29

via geveldoorvoerbuis Ø (mm)

–

100

Max. druk brander

(mbar)

25,1

24,8

(m3/h)

72,9

59,3

Min. druk brander

(mbar)

3,8

3,4

(g/s)

26,7

21,9

Debiet bij maxi vermogen

(kg/h)

3,03

2,99

Debiet bij mini vermogen

(kg/h)

1,10

1,10

Rookgasafvoerdebiet
Temperatuur van de rookgassen
Samenstelling van de verbrandingsproducten

(°C)

131

139

CO (ppm)

40

45

CO2 (%)

5,6

7,1

Propaan (G 31)

C 35 E

F 35 E

NOx (ppm)

82

80,4

Ø inspuiter brander

(mm)

0,73

0,73

Ø diafragma

(mm)

7,3

7,3

Toevoerdruk

(mbar)

37

37

Max. druk brander

(mbar)

32,0

31,6

Min. druk brander

Elektriciteit
Voedingsspanning

F 35 E

Butaan(G 30)
Ø inspuiter brander

via geveldoorvoer Ø (mm)
Verseluchtdebiet (1013 mbar - 0°C)

(V)

C 35 E

F 35 E

230

230
0,91

Stroomsterkte

(A)

0,7

Max. opgenomen vermogen

(W)

160

210

(mbar)

4,5

4,2

IPX4D

IPX4D

Debiet bij maxi vermogen

(kg/h)

2,98

2,95

1

1

Debiet bij mini vermogen

(kg/h)

1,09

1,09

Elektrische beveiliging
Klas
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Aardgas (G 20) - (ref. 15°C - 1013 mbar)

C 35 E
regelbaar tussen... (kW)

Nuttig verwarmingsvermogen
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INSTALLATEURS
Watertekortbeveiliging
Isofast C

Isofast F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- TTB
- Trekonderbreker
- Warmtewisselaar verwarmingscircuit
- Oververhitting-beveiligingsthermostaat
- Verbrandingskamer
- Verwarming expansievat
- Vlamcontrole-elektrode
- Aansteekelektrode
- Brander
- Temperatuurvoeler retour
verwarming
4
- Verwarming circulatiepomp
- Temperatuurvoeler vertrek
6
7
verwarming
- Elektronische ontsteking
- By-pass
- Gasmechanisme
11
10
- Watertekortbeveiliging
- Warmtewisselaar sanitair
circuit
- Driewegkraan
16
- Ledigingsschroef
- Debietdetector
19 20
- Sanitaire temperatuurvoeler
- Veiligheidsklep afgesteld 3 bars
23
- Filter in koudwateraansluiting
- Vuleenheid
25
- Afsluitkraan
27
26
- Filter in verwarmingcircuit
30
- Afsluitkraan
- Afsluitkraan
A
B
- Afsluitkraan
- Afsluitkraan
- Voorraadvat
- Temperatuurvoeler voorraadvat
- Weerstand voor temperatuurhandhaving
- Sanitaire klep 10 bars

1

2
31
3

32

5

11
12

8
9

33

13

12

15

14

13
14
15
16
17

34
18

17

21
22
24

28

C

29

D

E

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A
B
C
D
E
76

-

Retour verwarming
Koudwateraansluiting
Vertrek verwarming
Vertrek warm water
Gastoevoer

A
B
C
D
E

- Ventilator met tachometer
- Luchtpressostaat
- Warmtewisselaar verwarmingscircuit
- Oververhitting-beveiligingsthermostaat
- Verbrandingskamer
Luchttoevoer
- Verwarming expansievat
- Vlamcontrole-elektrode Rookgassen
- Aansteekelektrode
- Brander
- Temperatuurvoeler retour
verwarming
- Verwarming circulatiepomp
- Temperatuurvoeler vertrek
verwarming
- Elektronische ontsteking
4
- By-pass
- Gasmechanisme
6
7
- Watertekortbeveiliging
- Warmtewisselaar sanitair
circuit
- Driewegkraan
11
10
- Ledigingsschroef
- Debietdetector
- Sanitaire temperatuurvoeler
- Veiligheidsklep afgesteld 3 bars
16
- Filter in koudwateraansluiting
- Vuleenheid
19 20
- Afsluitkraan
- Filter in verwarmingcircuit
23
- Afsluitkraan
- Afsluitkraan
25
- Afsluitkraan
27
26
- Afsluitkraan
30
- Voorraadvat
- Temperatuurvoeler voorraadvat
A
B
- Weerstand voor
temperatuurhandhaving
- Sanitaire klep 10 bars
-

1

2

31
3

32

5
8
9

33

13

12

15

14

34
18

17

21
22
24

28

C

29

D

E

Retour verwarming
Koudwateraansluiting
Vertrek verwarming
Vertrek warm water
Gastoevoer
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INSTALLATEURS
Plaatsing van de
verwarmingsketel

15 kg mini

• Ervoor zorgen dat
de verwarmingsketel
aan een stevige wand
bevestigd wordt
(gewicht van de ketel
ongeveer 120 kg).

15 kg mini

22 kg mini

• De verwarmingsketel
niet plaatsen boven een
toestel waarvan het gebruik
schadelijk kan zijn
(kookfornuis dat vette
dampen produceert, enz ...)
of in een ruimte waarvan
de lucht corrosief
of erg stoffig is (Isofast C).

78

22 kg mini
17 kg mini

17 kg mini

2

23
160

2
36

22 kg mini

308

102

70

510
17 kg mini

36

GAS
GAZ

70

22 kg mini

160

890

De montageplaat wordt
geleverd met een

Ø 105
118

De installatie wordt
gerealiseerd met behulp van
de montageplaat, die het
tevens mogelijk maakt
dichtheidsproeven uit te
voeren zonder dat de ketel
is geïnstalleerd.

Gebruik twee of drie plugs
om de bevestigingsstrip vast
te zetten en vier plugs voor
de montageplaat.
De capaciteiten van de
plugs moeten minstens
overeenkomen met de
waarden die op de
afbeeldingen hieronder
worden aangegeven. Als de
ketel niet onmiddellijk wordt
geïnstalleerd, dekt u de
verschillende aansluitingen
af zodat gips en verf de
dichtheid ervan niet kunnen
schaden.

750

• Een minimumhoogte
van 1,80 m voorzien
voor de onderkant
van de trekonderbreker,
indien deze voor
de ventilatie bovenaan
de kamer zorgt (Isofast C).
Om aan deze voorwaarde
te voldoen wordt
de bevestigingshaak
op 2,10 m van de vloer
vastgemaakt.

Herinnering: de
ventilatieopeningen boven
en onder mogen in géén
geval afgedicht worden.

bevestigingsstrip en een
montagemal. De installatie
van het geheel moet
volgens de tekening op de
mal worden uitgevoerd.
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• Een minimumafstand
van ongeveer 50 mm langs
beide kanten van het toestel
vrijlaten om de toegang
tot de verwarmingsketel
mogelijk te maken.

In hetzelfe lokaal als de
verwarmingsketel (Isofast C)
geen toestellen plaatsen die
de luchttoevoer kunnen
beïnvloeden (afzuigkap,
droogkast).

2,10 m minimum ten opzichte van de vloer (voor modellen van het type C)

De positie van de
verwarmingsketel bepalen
waarbij met het volgende
rekening moet gehouden
worden :

115
50
20 mini
mini

17 kg mini
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INSTALLATEURS
Rookgasafvoer
Isofast C
Concentrische horizontale geveldoorvoer Ø 60 en Ø 100 mm
(installatie type C12)
Maximumdrukverlies: 80 Pa.
Dit maximumdrukverlies wordt bereikt bij een concentrische
aansluiting (L) van 2 m lengte en een aansluitbocht.*
L

Dichting

Bovendien moet het
horizontale gedeelte
van de afvoerbuis een helling
naar boven hebben
van ten minste 3 %,
tenzij dit gedeelte korter
is dan 1 meter.

A = afstand tot deze
zijmuur of luifel
B = lengte van de zijmuur
of luifel A ≥ B als A kleiner
is dan 1 meter.
H = hoogte vanaf de grond :
- 2,2 m t.o.v. de begaanbare weg
- 0,5 m op gesloten terrein

L

L
2,5 m

A

1 m 0,7 m

80

∆H

0,5

5m

0,5

m
2,5

2,5 m

0,5

L

m
0,3
0,5

Verticale geveldoorvoer Ø 80 en Ø 125 mm
(installatie type C32)
Maximumdrukverlies: 80 Pa.
Deze maximale waarde wordt bereikt bij een aansluiting met een
lengte (L) van 4,5 m en het aanpassingsstuk.*

A
B

0,6

m

H
0,6 m

0,5 m

∆H

B

1m

Uitmonding t.o.v.
verluchtingsopeningen :
- boven een
verluchtingsopeninig
0 < ∆H < 0,5 m L = 2 m
0,5 < ∆H < 1 m L = 1 m
- onder een
verluchtingsopeninig
L + ∆H > 4 m

bijkomende inlichtingen over
andere aansluitmogelijkheden
en toebehoren.

2
L

80

Hierna volgen enkele
voorbeelden. Aarzel niet
om uw dichtstbijzijnde
verdeler te raadplegen voor

L1

Ø

Verschillende geveldoorvoerconfiguraties zijn mogelijk
op uw renova bulex-toestel.

Geveldoorvoer met 2 parallelle buizen van Ø 80 mm
(installatie type C52)
Nota: dit type geveldoorvoerbuis vereist kit nr.7045678.
Maximumdrukverlies: 80 Pa.
Deze maximale waarde wordt bereikt
bij een parallelle aansluiting met een
lengte (L1 + L2) van 19 m,
Dichting
2 aansluitbochten en een parallel
aansluitstuk.*

80

Geveldoorvoerconfiguraties
Isofast F

De geveldoorvoerbuizen moeten een helling
naar buiten hebben van circa 1 % om eventueel
condensatiewater af te voeren.

Ø

De afvoerleiding moet
zodanig zijn dat er in geen
enkel geval condensatiewater
afkomstig van deze leiding
in de verwarmingsketel
kan sijpelen.

0,03 m

NB : * Voor elke bijkomende bocht van 90° (of 2 van 45°) moet deze
maximumlengte met 1 meter worden verminderd.
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INSTALLATEURS
Ontwerp
van het verwarmingscircuit
De Isotwin
verwarmingsketels kunnen
aan alle types installaties
worden gekoppeld: tweepijpsysteem, éénpijpsysteem
in serie of met aftakkingen,
vloerverwarming...
De verwarmingslichamen
zijn radiatoren, convectors
of warmeluchtblazers.
Opgelet: indien verschillende
materialen worden gebruikt,
en voornamelijk by het
gebruik van kunstoffen buizen
kunnen corrosieverschijnselen
ontstaan. In dit geval
is het aangeraden een
corrosiewerend product aan
het water van het
verwarmingscircuit toe te
voegen, waarbij de
hoeveelheden vermeld door
de fabrikant in acht moeten
worden genomen om
de vorming van gassen en
oxides te verhinderen.
Dit is zeker aan te raden wanneer de verwarmingsbuizen
uit kunststof bestaan.
De doorsneden van de
leidingen moeten volgens
de gebruikelijke methoden
aan de hand van de
debiet/drukkromme worden

82

berekend (blz 73).
Het verdeelnet wordt
berekend aan de hand
van het debiet dat met het
werkelijk vereiste vermogen
overeenstemt zonder
rekening te houden met het
maximumvermogen dat de
verwarmingsketel kan leveren.
Het is echter aangewezen
een voldoende debiet
te voorzien, zodat het
temperatuurverschil tussen
uitgaande leiding en
retourleiding lager ofgelijk
aan 20°C wordt.
Het minimumdebiet
bedraagt 500 l/h.
Bij het uittekenen van het
traject van de leidingen
moeten alle nodige
voorzorgen worden getroffen
om luchtbellen te vermijden
en de permanente ontluchting
van de installatie te
bevorderen. Op de hoogste
punten van de installatie
en op alle radiatoren moeten
ontluchters worden voorzien.
Het totale watervolume dat
voor het verwarmingscircuit
is toegestaan, hangt o.m.
af van de statische druk
in koude toestand.

Ontwerp
van het sanitaire circuit
Het in de verwarmingsketel
ingebouwde expansievat
wordt met een voordruk van
0,5 bar geleverd (statische
druk 5 mWK); dit laat een
maximumvolume van 275
liter toe bij een gemiddelde
temperatuur in het
radiatorencircuit van 75°C
en een maximale werkdruk
van 3 bar.
Bij de indienststelling is het
mogelijk, in geval van hogere
statische druk, de druk in
het expansievat te wijzigen.

Voor de leidingen van het
sanitaire warmwatercircuit
worden bij voorkeur koperen
buizen gebruikt. Vermijd
zo veel mogelijk drukverlies:
beperk het aantal bochten,
gebruik kraanwerk met

een grote doorlaatopening
om een voldoend debiet
door te laten.

maar dan is het debiet wel
redelijk klein. Een toevoerdruk
vanaf 1 bar biedt een groter
gebruikscomfort.

De verwarmingsketel
functioneert bij een minimale
toevoerdruk van 0,7 bar,

Een aftapkraan op het
laagste punt van de
installatie plaatsen.
Bij gebruik van
thermostatische kranen
niet alle radiatoren hiermee
uitrusten; zorg ervoor dat
deze kranen in kamers
geplaatst worden waar
reeds een aanzienlijke vrije
warmtetoevoer heerst,
maar nooit in het lokaal
waar de kamerthermostaat
hangt. Indien het om een
oudere installatie gaat,
is het noodzakelijk het
radiatorencircuit te
spoelen, alvorens de
nieuwe verwarmingsketel
te installeren.
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Montageplaat

Plaatsing
van de leidingen

Schroef de bij de montageplaat meegeleverde aansluitbochten vast:
A - Terugloop verwarming met afsluitschroef (t) en (u).
B - Koudwatertoevoer met afsluitschroef (v) en debietbegrenzer van 12 l/min.
C - Vertrek verwarming met afsluitschroef (w).
D - Vertrek sanitair warm water.
E - Gastoevoor met afsluitschroef (x)
debietbegerenzer
12 l/min.

B

t
v

D

0

7
x

2

0

1

E

G 3/4”

R 3/4”

2 - Aansluitingen
“sanitair”
mannelijke 15 x 21
(1/2" gaz)

s2

0

7
1

1
Drukmeetnippel

5
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1

C
w

• Het aansluitstuk van de
retourleiding van de
verwarming bevat een filter
die men kan bereiken door
de moer aan het uiteinde
los te schroeven.
• De testdruk kan worden
afgelezen op een
drukmeter die is
vastgeschroefd op de
plaats van de moer aan het
uiteinde van het aansluitstuk
van de retourleiding (A).

3
2

1 - Aansluitingen
“verwarming”
mannelijke 20 x 27
(3/4" gaz)

A
u

Enkel de met het
toestel bijgeleverde
oorspronkelijke
dichtingen gebruiken.
De ter plaatse gemonteerde aansluitstukken niet
solderen, want dit kan
de dichtingen en de kranen
beschadigen.

A
u

Een manometer mag
aangesloten worden in
plaats van de eerste moer
van de aansluiting.

3 - Aansluitingen “gas”
KVB-goedgekeurde gaskraan
R 3/4” - G 3/4”.

s1

Sluit de
veiligheidsventiel van
de verwarming en de vulset
aan een afvoerleiding
die verbonden is met
de riolering met behulp
van transparante buizen en
de meegeleverde
elleboogmoffen.

t
Filter op de
retourleiding
van de
verwarming (A)

85

INSTALLATEURS
Plaatsing
van de verwarmingsketel
Herinnering
De installatie van deze
verwarmingsketel moet door
een bevoegde installateur
worden uitgevoerd.
Vooreerst moeten
de leidingen met behulp
van een aangepast product
zorgvuldig worden gereinigd
om vuildeeltjes zoals vijlsel,
soldeersel, olieresten en
andere vetten te verwijderen.
Deze stoffen kunnen
in de verwarmingsketel
terechtkomen
en er de goede werking
van verstoren.
N.B.: oplosmiddelen kunnen
het circuit beschadigen.

1

• Verwijder het houten
dwarsstuk aan de
achterkant van de ketel.

Voeding 230 V
Sluit de voedingskabel
van de verwarmingsketel
op het eenfasige
230V-net + aarding aan.

Plaatsing
• Plaats de ketel boven de
bevestigingsbeugel.
• Laat de ketel zakken en
op de montageplaat
rusten.
• Installeer de afdichtingen
op de verschillende
aansluitingen. Draai
de aansluitingen tussen de
ketel en de montageplaat
vast.
• Niet vergeten om het
blauwe verlengstuk op de
vulset te plaatsen (zie
illustratie hierboven).

Plaats de ketel op de bevestigingsstrip.

2

Volgens de geldende
normen gebeurt
de aansluiting via een
tweepolige schakelaar
met een contactopening
van minstens 3 mm.

Attentie: het in de ketel
ingebouwde voedingssnoer
is specifiek. Als u dit wenst
te vervangen, kunt u het
alleen bestellen bij een
erkende "dienst na verkoop"
van renova bulex.

Laat de ketel zakken en op de montageplaat rusten.

De aanslagpin komt voor
de rand van de plaat.

De zekering van 200 mA
van de elektronische kaart
wordt op neutraal gezet.

➡

➡
86

Elektrische
aansluiting
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INSTALLATEURS
Indienststelling
Gastoevoer
• Draai de kraan
van de gasmeter open.
• Kijk de dichtheid
van de gasaansluiting na.

• Ga na of de gasmeter
het nodige debiet
doorlaat wanneer alle
gastoestellen op de installatie
in werking zijn.

Elektrische aansluiting
• Ga na of de
verwarmingsketel op het
230V-net is aangesloten.

Sluit de afsluiters (t),
(u), (v) en (w) van de
montageplaat af: zij moeten

zich in de stroomrichting
bevinden.

Ontlucht iedere radiator totdat het
water normaal wegstroomt en draai
vervolgens de ontluchters dicht.

5

6

Laat de stop van de ontluchter
op de pomp open.

➡

Vullen van het circuit

1

Zet de
keuzeschakelaar op I.

2

v
u

w

t

Open de verschillende
warmwaterkranen om de installatie
te ontluchten.

7

Draai de stop van de ontluchters
op de pomp en de automatisch
ontluchters van de installatie open.

3
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Draai de vulkraan blauw
van de montageplaat onder de ketel
open totdat het display een druk van 2 bar
weergeeft.

Controleer of het display een druk
tussen 1 en 2 bar aanduidt:
zoniet, water bijvullen.

8

4

1,5 bar
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INSTALLATEURS
Indienststelling van de
kamerthermostaat

Regelingen

De draadloze
kamerthermostaat (K.T.)
is speciaal bedoeld voor
Isofast ketels.
• Hij wordt gevoed door 3
alkaline batterijen LR 6 van
1,5 V. Renova bulex kan
tevens als accessoire
optioneel netsnoer van 230
V voor de voeding van de
K.T. In dit geval moeten de
batterijen
worden verwijderd.

Toegang tot de technische
gegevens van de ketel
(voorbehouden aan
installateurs en
klantendienst). Hiermee
wordt de ketel afgesteld bij
de installatie en worden er
eventuele storingen
geanalyseerd.

• De verschillende functies
van de ketel moeten tijdens
het installeren worden
ingesteld.
De kamerthermostaat
installeren
Bevestig de houder van de
thermostaat op ongeveer
1,50 m van de vloer op een
binnenmuur, beschermd
tegen zonlicht en
storingsbronnen zoals :
televisies, lampen, tocht etc.
Belangrijk
Bij de eerste
ingebruikneming schakelt de
ketel automatisch over naar
de handbediende modus
(de toetsen van het
bedieningspaneel en de
toets
knipperen), wat
betekent dat de draadloze
kamerthermostaat nog niet
wordt herkend door
de verwarmingsketel.
Ga als volgt te werk om de
kamerthermostaat aan te
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LCD scherm

Storingsindicator
lampje (rood)

Terug

Van boven
naar onder
scrollen

Voor alle andere soorten
installaties, bijvoorbeeld
met vloerverwarming,
volgt u de aanwijzingen in
de handleidingen van de
desbetreffende
accessoires.

Valideren

Menu's oproepen
Week
programma

Wandhouder

De onderstaande
beschrijving geeft de
werkwijze aan voor het
afstellen van een
installatie met radiatoren
of directe
vloerverwarming.

Uw installatie bestaat uit één verwarmingsgebied
1/3
met radiatoren of directe vloerverwarming.
N.B. U kunt door toets C in te drukken in elk stadium terugkeren
Werkwijze:
naar de vorige stap.

Netvoedingsaansluiting
of netsnoer A

1 - Het installateurmenu oproepen
• Sluit connector (A) aan op de kamerthermostaat zoals wordt aangegeven op pagina 90.

melden bij de ketel:
• Open het
bedieningspaneel
• Zoek connector (A) aan
de linkerkant en steek deze
enkele seconden in de K.T.

A

zoals afgebeeld op
onderstaande foto. Als het
rode controlelampje op de
K.T. stopt met knipperen,
betekent dit dat hij wordt
herkend door de ketel.

• Druk 5 seconden op MENU

om het volgende menu op te roepen :

• Kies het installateurmenu :
INSTALLATEURMENU

OK

+

INSTALLATEURMENU
MENU DNV
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS

TOEGANGSCODE
96

OK

TAAL KIEZEN
CONFIG. INSTALLATIE
RADIO ACCESSOIRES
REGELING VERW
INSTELLING KETEL

2 - Kies uw taal
TAAL KIEZEN

OK

+

NEDERLANDS

OK

OK

+

1 ZONE RADIATOR

OK

3 - De installatie instellen
CONFIG. INSTALLATIE
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Regelingen
Uw installatie bestaat uit één verwarmingsgebied
met radiatoren of directe vloerverwarming.
Let op : dit menu mag alleen worden gebruikt voor het installeren van een
of meerdere van deze accessoires > raadpleeg hoofdstuk "Accessoires
activeren" op pagina 94.

RADIO ACCESSOIRES

OK

BUITENSONDE
RADIORELAIS
KT ZONE 2
MODEM

UIT
UIT
UIT
UIT

5 - De verwarming instellen
REGELING VERW

OK

INSTELLING VERW

OK

AUTOMATISCH
MANUEEL

De instelling AUTOMATISCH wordt aanbevolen voor een automatisch temperatuurregeling van de
circuits.
MANUEEL
Als u de temperatuur van de radiatoren zelf wilt instellen, kiest u de instelwaarde HANDMATIG.
Vervolgens keert u terug naar het gebruikersmenu om de temperatuur van de radiatoren in te stellen:

6.2 De lengte van de geveldoorvoer aanpassen voor Isofast ketels van het type F
6 7 8 9 10
5
4 3 2 1 0
• Kies de LUCHTSTROOMINSTSCODE afhankelijk van de lengte van de doorvoer
van de installatie
LUCHTSTROOMINST

C
O
D
E
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b/

T¡ VERWARM. REGEL.

+

OK

Geveldoorvoer voor
parallelle aansluiting (C52)
Lengte (L1 + L2)

0,3 m
0,5 m
0,6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
1m
1,2 m
1,5 m
1,7 m
2m

1m
1,3 m
1,6 m
2m
2,4 m
2,8 m
3,2m
3,6 m
4m
4,2 m
4,5 m

1m
1m
2m
4m
6m
8m
10 m
12 m
14 m
16 m
19 m

6.3 De maximum radiatortemperatuur kiezen

OK

MIN T¡ RADIATOREN

OK

6.5 De werkwijze van de pomp kiezen
POMPMODE
OK

MAXVERMOG. VERW
LUCHTSTROOMINST
MAX T¡ RADIATOREN
MIN T¡ RADIATOREN
POMPMODE

26kW
24kW
23kW
/...
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6.4 De minimum radiatortemperatuur kiezen

MAX 87¡C
MAX 80¡C
MAX 73¡C
MAX 65¡C
MAX 60¡C
MAX 50¡C

OK
Let op: voor een directe vloerverwarming
geen hogere T° dan 50°C instellen.

MIN 50¡C
MIN 38¡C

OK

MET BRANDER
MET THERMOSTAAT
PERMANENT

OK

De werking MET THERMOSTAAT is aanbevolen voor alle gevallen behalve in geval van directe
vloerverwarming, waar men als volgt moet kiezen : PERMANENT

/...

OK

6.1 Het maximum verwarmingsvermogen beperken
MAXVERMOG. VERW

OK

T¡ VERWARM. REGEL.
73¡C
GELDIGMAKEN D. OK

OK

Verticale
geveldoorvoer (C32)
Lengte (L)

MENU

6 - De ketel instellen
INSTELLING KETEL

OK

Concentrische horizontale
geveldoorvoer bovenkant (C12)
Lengte (L)

MAX T¡ RADIATOREN
a/ Druk 5 seconden op

3/3

.

4 - Radiosatelliet

Uw installatie bestaat uit één verwarmingsgebied
met radiatoren of directe vloerverwarming.

2/3

OK

NA HET INSTELLEN, drukt u ongeveer 5 seconden op
te keren naar het beginscherm.

MENU

om terug
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Regelingen

De accessoires activeren
Werkwijze:

N.B. U kunt door toets C in te drukken in elk stadium
terugkeren naar de vorige stap.

• Sluit de connector (A pagina 90) aan op de kamerthermostaat

OK

+

INSTALLATEURMENU
MENU D.N.V.
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS

TOEGANGSCODE
96

OK

+

RADIO ACCESSOIRES
REGELING VERW
INSTELLING KETEL

• Kies het menu radiosatelliet:
ACCESSOIRES

OK

BUITENSONDE
RADIORELAIS
KT ZONE 2
MODEM

UIT
UIT
UIT
UIT

2 - Buitenvoeler

OK

ANSLUITEN

OK

INSTELLING VERW.
T¡ VERW. NIET NODIG

REGELING VERW.
INSTELLING VERW.
TAAL KIEZEN

OK

MANUEEL

b/ Temperatuur zonder verwarming
T¡ VERW. NIET NODIG
INSTELLING VERW.

0¡C ... 16¡C 17¡C 18¡C ... 40¡C

OK

OK

NB: Wij raden u aan om 17°C of 18°C te kiezen.
U kunt het voordeel van een buitenvoeler behouden en zelf de hellingen van de voeler instellen.
Hiervoor moet u de instelwaarde MANUEEL kiezen. Vervolgens voert u de volgende instellingen uit:
OK

0,2 ... 0,6

0,8

0,7 ... 4,0

OK

HELLINGSN¡ ZONE 2

OK

0,2 ... 1,4

1,5

1,6 ... 4,0

OK

CORRECT. T¡ ZONE 1

OK

-5¡C ... -1¡C 0¡C

1¡C ... 5¡C

OK

OK

-5¡C ... -1¡C 0¡C

1¡C ... 5¡C

OK

HELLINGSN¡ ZONE 1

Kies de code afhankelijk van de aanwijzingen van het nevenstaande nomogram.
NB: De instellingen voor zone 2 verschijnen slechts in gevallen waar er twee
verwarmingsgebieden zijn geselecteerd in het menu "installatie instel"

Vertrek verwarming (°C)

BUITENSONDE
AAN
RADIORELAIS
UIT
KT ZONE 2
UIT
MODEM
UIT
De buitenvoeler is nu operationeel.

AUTOMATISCH

OK

De instelwaarde AUTOMATISCH wordt aanbevolen voor een automatische temperatuurregeling
van de circuits. In dit geval hoeft er geen helling te worden ingesteld. De ketel kiest na enkele
dagen zelf de helling die het meest geschikt is voor de verwarmingsinstallatie.

2,2

Druk 10 seconden op de knop Satelliet aan de
achterkant van de kast van de buitenvoeler. Om
de verbinding tot stand te brengen, zendt de
voeler signalen uit - dit kan enkele minuten
duren - om te worden herkend door de
kamerthermostaat, die de verbinding bevestigt

100

2,0

90

1,7

80

1,5

70

1,2

60

1,0

50

0,7

40

0,5

30

0,2

-30

94

+

C

CORRECT. T¡ ZONE 2

2.1 De buitenvoeler aanmelden
BUITENSONDE UIT

• U kunt uw instelling kiezen door het menu Instelling verwarming op te roepen:

a/ Instelwaarde verwarming

MENU om het volgende menu op te roepen:

• Kies het installateurmenu:
INSTALLATEURMENU

2/3

2.2 De instelling kiezen

BUITENSONDE AAN

1 - Het "Accessoire" menu oproepen

• Druk 5 seconden op

De accessoires activeren

1/3

2,5

2,7

-20

3,0

3,5

-10

Nomogram van temperatuurinstellingen

4,0

0

10

Buitentemperatuur (°C)
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Regelingen

De accessoires activeren

3/3

Verklarende woordenlijst
van het installateurmenu

3 - Radiorelais
RADIORELAIS

UIT

OK

ANSLUITEN

OK

Druk 10 seconden op de knop Satelliet
aan de achterkant van de kast van het
radiorelais. Om de verbinding tot stand
te brengen, zendt het radiorelais signalen
uit om te worden herkend door de KT die
de verbinding bevestigt door de volgende
meldingweer te geven :
RADIORELAIS
AAN
KT ZONE 2
UIT
MODEM
UIT
BUITENSONDE.
UIT
Het radiorelais is nu operationeel.

4 - Kamerthermostaat zone 2
KT ZONE 2

UIT

OK

ANSLUITEN

OK

Koppel de kabel los van de Koppel de
kabel los van de kamerthermostaat zone
1 om de kamerthermostaat van zone 2 te
kunnen aansluiten. Dit is voldoende voor
de ketel om hem te herkennen. Neem de
vervolgens de kabel om hem opnieuw
aan te sluiten aan de kamerthermostaat
van zone 1 en druk op C .
De volgende melding bevestigt de
verbinding :
KT ZONE 2
AAN
MODEM
UIT
BUITENSONDE
UIT
RADIO RELAIS
UIT

Taal kiezen

De taal kiezen op het scherm van de thermostaat.

Config. installatie

Kies het type verwarmingsinstallatie.

Klok zone 2

De Aan-stand van dit menu kent de klokfunctie van
KT1 toe aan de radiatorzone. In dit geval wordt de
kamertemperatuur op vloerhoogte gekozen met
het gebruikersmenu van de KT1

Radio accessoires

Activering van de verschillende radioaccessoires
voorzien voor de installatie.

Instelling verw.

De automatische of handmatige instelmodus
kiezen. In de automatische modus past de
temperatuur van de radiatoren zich automatisch
aan, tussen de waarden max. T° radiator en min.
T° radiator, aan de verwarmingsbehoeften van
het vertrek waarin zich de kamerthermostaat bevindt.

Instelling ketel

De voornaamste instellingen kiezen voor de
werking van de ketel (verwarmingsvermogen en
temperaturen van het verwarmingscircuit,
pompmodus en luchtbehandelingsinstellingen).

De KT van zone 2 is nu operationeel.

a

96

Instelling van het debiet
in het verwarmingscircuit.
Het is noodzakelijk
dit debiet aan de installatie
aan te passen.
De verwarmingsketel
wordt geleverd met
schroef (a) van de
ingebouwde bypass
een 1/2 toer opengedraaid;
zo nodig deze schroef

meer open of dicht draaien
(b.v.: inschroeven om
de bypass dicht te draaien).
Zo kunt u de beschikbare
manometrische
opvoerhoogte aanpassen
aan het drukverlies
van de installatie
aan de hand van de
debiet/drukkromme (blz. 73).

Veranderen
van gas
Wanneer het aan de
installatie toegevoerde
type gas wordt veranderd,
is het noodzakelijk sommige
onderdelen van de
verwarmingsketel te wijzigen;
hiervoor gebruikt men het

daarvoor bestemde zakje
dat een verdeelbuis
met branderinspuiters
en een in fabriek afgeregelde
motor voor het
gasmechanisme bevat.
Doe voor dergelijke

wijzigingen en de
nieuwe instellingen
die ze vereisen, een beroep
op bulex service en
bevoegd vakman.
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KLANTENDIENST
Onderhoud
Hydraulisch blok
Druksensor

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar
demonteren
Verwijder de twee
klemschroeven die vanuit de

voorkant van de ketel
kunnen worden bereikt. Let
op de volgorde bij het
terugmonteren. "TOP" aan

Debietdetector

de bovenkant van de
warmtewisselaar moet zich
aan de bovenkant bevinden.

TOP

Koudwaterfilter

Verwarmingsklep

➡

Pomp

➡

Warmwaterklep

De pomp demonteren

De debietdetector demonteren

De motor van de pomp
wordt gedemonteerd door
de 4 klemschroeven los te
draaien.

• Sluit de koudwaterinlaat.
• Verwijder de klem (1) en
draai de kraan en de
vulpijp.
• Koppel de connector los
(2) die zich onder de
rubber kap bevindt.
• Haal de klem weg (3)
• Maak het aanvoerstuk
van de koudwaterinlaat
los aan de onderkant van
de ketel.
• Haal de debietdetector/
filter uit de ketel.

2
3

1
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KLANTENDIENST
Onderhoud

Filter op de retourleiding van de verwarming
• Sluit de kraantjes a en b
op de retourleiding van de
verwarming.
• Draai het uiteinde van de
aansluiting los en haal de
filter eruit om hem
schoon te maken.

a
Filter op de retourleiding
van de verwarming

➡

Draai de klemschroeven
van het deksel los aan de
voorkant van het
verwarmingselement en
maak de brander en de
vleugels van de
warmtewisselaar schoon.

➡

Verwarmingselement
Onderdelen die moeten worden schoongemaakt:

b

Ledigen

➡

Schuimfilter
(voor een betere
ontgassing van het
verwarmingscircuit)
• Verwijder de filter die zich
onder de pomp bevindt.
Maak gebruik van de soepelheid van de filter om
hem achter de hendel van
de retourleiding te halen.
• De filter schoonmaken en
terugplaatsen. Zorg dat de
aanslagpin goed op zijn
plaats zit.

Koudwaterfilter
• Maak de klembeugel van
de filter los.
• Haal de filter eruit en
maak hem vervolgens
schoon.
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Koudwaterfilter

u

w

t

De installatie moet geledigd
worden als er in uw
afwezigheid vorstgevaar is.
Om dit te vermijden,
is het mogelijk een
antivriesmiddel bestemd
voor verwarmingsinstallaties
door een bevoegde vakman
aan het verwarmingscircuit
te laten toevoegen.
Ledigen van het
verwarmingscircuit
• Draai de aflaatkraan die
in het laagste punt van de
installatie is voorzien open.
• Laat lucht binnenstromen

door bijvoorbeeld een
ontluchter van de installatie
of de aflaatkraan (r)
van de verwarmingsketel
open te draaien.
Ledigen van het
sanitaire circuit
• Draai de watertoevoerkraan
bij de meter dicht.
• Draai een of meerdere kranen open.
Ledigen van de
verwarmingsketel alleen
• Draai de afsluitschroeven
(t),( u) en (v) dicht (de gleuf

r

van de schroef staat
dan haaks op de stromingsrichting van het water).
• Draai de aflaatkraan (r) van
de verwarmingsketel open.
• Draai een of meerdere
warmwatertapkranen open.
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KLANTENDIENST
Servicemenu's
De hieronder beschreven
menu's kunnen worden
opgeroepen met de
kamerthermostaat. Zij
helpen u bij het analyseren
van eventuele storingen en

het wijzigen van sommige
fabrieksinstellingen.
Hun gebruik is derhalve
UITSLUITEND
voorbehouden aan de
klantendienst.

Het Servicemenu oproepen
• Sluit de connector (A pagina 90) van de ketel aan op de kamerthermostaat
• Druk 5 seconden op

MENU om het volgende menu op te roepen :

• Kies het Servicemenu .

+

OK
MENU D.N.V.
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS

TOEGANGSCODE

INSTALLATEURMENU
MENU D.N.V.
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS

OK

35

Gegevenmenu's oproepen
• Sluit de connector (A pagina 90) van de ketel aan op de kamerthermostaat
• Druk 5 seconden op

MENU om het volgende menu op te roepen :

INSTALLATEURMENU
MENU D.N.V.
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS
GEGEVENS VLOERVE.

1 - Menu "Storingshistoriek"
• Kies met behulp van de toetsen
STORINGSHISTORIEK
KETELGEGEVENS
INSTALLATEURMENU

OK

het menu "Storingshistoriek" :
STORINGSHISTORIEK
DIM 04/02/03 10
--/--/--

De display afficheert
met aantal storingen
samen met hun datum.

OK

+

KLEIN GASDEBIET

OK

+

Deze waarde, die in de fabriek is ingesteld,
komt overeen met het minimum vermogen.

GROOT GASDEBIET

OK

+

Deze waarde, die in de fabriek is ingesteld,
komt overeen met het maximum vermogen.

BRANDER FORCEREN

OK

+

Hiermee wordt de werking van de ketel
geanalyseerd bij minimum of maximum vermogen.

TELEFOON N¡ D.N.V.

• Kies met behulp van de toetsen
KETELGEGEVENS
INSTALLATEURMENU
MENU D.N.V.
STORINGSHISTORIEK

KETELCODE

STORINGEN UITWISSEN

2 - Menu "Ketelgegevens"

OK

OK

OK

het menu "Ketelgegevens" :
WATERDRUK
INSTELLING VERW.
VERTREK T¡
RETOUR T¡
T¡ WARM WATER
T¡ VOORAADVAT
VENTILATORSNELH.
SANITAIR DEBIET
BRANDERFASE
VERMOGEN

+

OK

Bij elke bevestiging met
OK, wordt de
overeenkomstige waarde
weergegeven wanneer de
ketel in werking is.

KETELCODE
KLEIN GASDEBIET
GROOT GASDEBIET
BRANDER FORCEREN
STORINGEN UITWISSEN
TELEFOON N¡ D.N.V.

+

Let op: de code is in de fabriek ingesteld.
NB: de code van de ketel vindt u op
de naamplaat.

Wist de storingshistoriek.
Opslag van het telefoonnummer van de
klantendienst.
Dit nummer verschijnt op het scherm van de
thermostaat in geval van storing. Het geeft aan
dat u een vakman moet bellen.

NA HET INSTELLEN, drukt u ongeveer 5 seconden op
beginscherm.

MENU

om terug te keren naar het

Communicatietest
• De connector van de ketel NIET aansluiten op de kamerthermostaat
• Druk 5 seconden op

MENU

om het menu op te roepen :

TEST RADIOSIGNAAL

De kamerthermostaat zendt dan elke 10 seconden signalen uit. De nummers
1 , 2 , 3 , 4 ... verschijnen achtereenvolgens wat aangeeft dat de signalen normaal worden ontvangen.
EN FIN DE PARAMÉTRAGE, appuyer pendant environ 5 secondes sur
pour revenir à l'affichage initial.
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ALGEMEENHEDEN
Beveiligingen

02

Ketels van type F :
Luchtdebietbeveiliging.
Als er storing wordt
geconstateerd in het
luchtextractie- of
aanzuigsysteem, zal de
beveiliging de ketel
uitschakelen, zal de
storingcode 02
knipperen op
het display
van de ketel
ter beschikking stelt en zal
het controlelampje van de
kamerthermostaat
knipperen.

02

Ontstekingsfout
In geval van een probleem
met de ontsteking,
verschijnt code 01 of 04 op
het display van de ketel en
knippert en het
controlelampje van de
OKIn dit
kamerthermostaat.
geval drukt u op
en
volgt u de aanwijzingen die
verschijnen op het scherm
van de kamerthermostaat.
Telkens wanneer het display
van de kamerthermostaat
een storingpictogram
weergeeft :

drukt u op OK en volgt u
de aanwijzingen die
verschijnen op het scherm
van de kamerthermostaat.

De installatie bijvullen.
Als de druk op het display
van de ketel lager is dan 1
bar of als code
21 verschijnt
of als het
display van de
kamerthermostaat
een pictogram van een
druppel water weergeeft:

21

04

Lucht in de leidingen:
Ontlucht de radiatoren en zet
de installatie weer onder de
voorgeschreven druk.
Als de installatie te vaak
bijgevuld moet worden,
waarschuw dan de "dienst
na verkoop", want het kan
gaan om:
- kleine lekken in de installatie
waarvan de oorzaak
opgespoord moet worden;
- corrosie van het verwarmingscircuit die een
aangepaste behandeling van
het water in het
gesloten circuit vereist.

1.5 bar

moet de installatie worden
bijgevuld. U gaat hiervoor
als volgt te werk:
Belangrijk:
Om behoorlijk te werken,
moet een centrale
verwarmingsinstallatie
met water gevuld en volledig
ontlucht zijn. Als aan deze
voorwaarden niet wordt
voldaan, kan geluid
veroorzaakt worden door het
koken van het water
in de verwarmingsketel
of door het vallen
van water in de radiatoren.

• Open de blauwe vulkraan
(t) aan de onderkant van de
ketel, totdat het display een
druk aangeeft tussen
1,5 en 2 bar.

t

➔
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Belangrijk : het is verboden
om de rookgasbeveiliging uit
te schakelen. Alle
werkzaamheden aan het
beveiligingssysteem moeten
worden uitgevoerd door
speciaal hiervoor opgeleide
technicus en met behulp
van de wisselstukken die
renova bulex.

Bij stroomuitval, zal de ketel
ophouden te werken. De
kamerthermostaat schakelt
over naar radiostoring.
Zodra de stroom terugkeert,
wordt de ketel weer
automatisch ingeschakeld.

Opmerking : In geval van
storing verschijnt er altijd
een knipperende storingcode op het display van de
ketel. Ongeacht de storing
zal door een enkele druk op
de toetsen van het bedieningspaneel enkele seconden de aanwezige druk in
de installatie worden
weergegeven.

➔

Ketels van type C :
Rookgasbeveiliging.
Als de schoorsteen, zelfs
gedeeltelijk, verstopt raakt,
dan zal de beveiliging,
bestaande uit een
thermoschakelaar met
automatische reset aan de
bovenkant van de
trekonderbreker van de ketel,
het apparaat uitschakelen : in
dit geval
verschijnt de
code 02 op
het scherm en
knippert het controlelampje
van de kamerthermostaat. De
ketel wordt automatisch weer
in werking gesteld na 15
minuten.

03

In dit geval drukt u op OK
en volgt u de aanwijzingen
die verschijnen op het
scherm van de
kamerthermostaat.

➔

05

Deze melding
geeft aan dat
er nog steeds
rookgas
aanwezig is : Het
controlelampje van de
kamerthermostaat knippert.
In dit geval drukt u op OK
en
volgt u de aanwijzingen die
verschijnen op het scherm
van de kamerthermostaat.

➔

Oververhittingsbeveiliging.
Als bij storing de ketel wordt
uitgeschakeld om
veiligheidsredenen
(thermoschakelaar met
handmatige reset), verschijnt
de code 05
op het
scherm van
de ketel en
knippert het
controlelampje van de
kamerthermostaat. In dit
geval drukt u op OK en
volgt u de aanwijzingen die
verschijnen op het scherm
van de kamerthermostaat.

1.5 bar
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L’entretien annuel doit être fait par un professionnel,
adressez-vous à votre installateur ou à notre service
après-vente bulex service.
Het jaarlijks onderhoud moet gebeuren door een vakman;
gelieve U te wenden tot uw installateur of tot onze
na-verkoopdienst bulex service.
3500 HASSELT
Maastrichtersteenweg 139a
☎ 011 / 22.33.55
Fax 011 / 23.11.20

4030 GRIVEGNEE
BRUXELLES 1070 BRUSSEL
Ch.de Mons 1425 Bergensestwg Rue de Herve 128
☎ 04 / 365.80.00
☎ 02 / 555.13.33
Fax 04 / 365.56.08
Fax 02 / 555.13.34
9000 GENT
L.Van Houttestraat 55B
☎ 09 / 231.12.92
Fax 09 / 232.20.67

5000 NAMUR
Rue St. Nicolas 78
☎ 081 / 22.43.12
Fax 081 / 22.43.41
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2100 DEURNE
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