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4 veiLigheidsvoorsChrif-
Ten

opgelet!
Bij een foutieve installatie is er 
gevaar voor elektrische 
schokken en beschadiging van 
het toestel.

Controleer voor elke bediening of de 
spanning van het toestel overeenkomt 
met die van het elektriciteitsnet.
Raak de onderdelen in het toestel niet 
aan. Elke reparatie moet toevertrouwd 
worden aan een vakman.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval 
van eventuele schade wanneer het toestel 
niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld 
is (conform gebruik) of als het verkeerd 
gebruikt wordt, of nog als het niet hersteld 
werd door een vakman.

5 LijsT vAn heT geLeverde 
mATeriAAL

1 hydraulische module met:
- mengvat
- ontluchter
- 1 driewegklep 24 V - 50 Hz - 4 min
- 1 circulatiepomp voor vloerverwarming
1 buitenvoeler

•

•

•

•

1 opmerkingen meT 
beTrekking ToT de doCu-
menTATie 

We vragen u om alle documenten samen 
aan de gebruiker van het toestel te 
overhandigen. De gebruiker moet de docu-
menten bewaren om ze zo nodig te kunnen 
raadplegen.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in ge-
val van schade die veroorzaakt wordt door 
het niet in acht nemen van de instructies in 
deze handleiding.

2 Ce-mArkering

De CE-markering geeft aan dat de in deze 
handleiding beschreven toestellen conform 
zijn met de volgende richtlijnen:

Richtlijnen met betrekking tot de elek-
tromagnetische compatibiliteit   
(richtlijnen 89/336/EEG en 93/68/EEG)
Laagspanningsrichtlijnen (richtlijnen 
73/23/EEG en 93/68/EEG)

3 keuze vAn de opsTeL-
LingspLAATs

Het toestel kan onder de ketel of naast 
de ketel geplaatst worden.
Vergewis u ervan dat de muur waarop 
het toestel gemonteerd is, voldoende 
stevig is om het gewicht van het te ins-
talleren toestel te dragen.
Plaats de buitenvoeler op een noord/
noordoostelijke gevel op een hoogte 
van minstens 2,5 m boven de grond.
Leg deze eisen uit aan de gebruiker van 
het toestel.

•

•

•

•

•

•
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6 insTALLATie vAn heT ToesTeL

Alle afmetingen in dit hoofdstuk zijn uitgedrukt in mm.
6.1 Afmetingen

6.2 Wandbevestiging

Bepaal de plaats van de mon-
tage.
We verwijzen hiervoor naar het 
hoofdstuk “Keuze van de opstel-
lingsplaats”.
Demonteer de beschermkap 
door de twee schroeven opzij 
los te schroeven.
Bereid de bevestigingen op de 
muur voor met de met het toes-
tel meegeleverde sjabloon.
Gebruik de meegeleverde 
schroeven.

•

•

•

•

•

6.3 elektrische aansluiting

gevaar!
Bij een foutieve instal-
latie is er gevaar voor 
elektrische schokken en 
beschadiging van het 
toestel.

Sluit de buitenvoeler aan met 
een kabel met 2 afgeschermde 
paren van 6/10.
Verbind de module met een 
tweepolig geaard stopcontact 
10/16 A.

opgelet! het stopcontact 
moet stroomopwaarts 
beschermd worden. 
Controleer de goede wer-
king van de differentieel-
beveiliging. 

Regel de temperaturen volgens 
de aanbevelingen van de voors-
tudie.

•

•

•



1�

In
st

al
la

tie
ha

nd
le

id
in

g 
vo

or
be

ho
ud

en
 v

oo
r 

in
st

al
la

te
ur

s

6.4 hydraulische aansluiting

De diverse hydraulische aansluitin-
gen moeten voorzien worden:

1” voor de vloerverwarmings-
kring
¾” voor de ketelaansluiting
¾” voor de aansluiting van de 
radiatoren

Voer de hydraulische aansluitingen 
uit volgens de onderstaande sche-
ma’s.

•

•
•

INSTALLATIE
MET
WANDKETEL 

WANDKETEL

REGELINGSMODULE

INGEBOUWDE
POMP

VERTREK
VLOERVERWARMINGVLOERVERWARMING

RETOUR

AUTOMATISCHE
ONTLUCHTER

VERTREKVOELER

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING 
MET MANUELE TERUGSTELLING

RETOUR
VERWARMINGSKETEL

VERWARMINGSKETEL

VERTREK

TERUGSLAGKLEP

DRIEWEGKLEP MET
SERVO-MOTOR 24V

MENGFLES

AFLAATKRAAN

INSTELBOCHTSTUK

RETOUR
RADIATOREN

VERTREK
RADIATOREN
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6.5  bedradingsschema’s

Buitenvoeler

Kabel 1 paar
6/10e Voedingskabel

Driewegklep met 
servo-motor 20 V

Niet gebruikt

blauw: 0 V
zwart: opening
bruin: sluiting

BF
S11 

OR

Aansluiting uit te voeren 
door de installateur 

Buitenvoeler

Vertrekvoeler

S12

S13

D3 D4

Com
C

Com
E

BC

X

230 V 

V

24
12
0

T6 T2

T1

MA 

BC

N

L 

PI

Oververhittingsbeveiliging

Kabel 3 x 0,75 mm2

T5

BC
BF
MA 
NO
PI
RO
VI

licht blauw
donker blauw
bruin
zwart
roos
rood
paars

BF
RO

A 
12

A 
13

A 
11 

E
11 

E
13

E
12

Com
S

Voelers        Ingang TOR

RO MA BC

12 V AC 

T4
T3
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7 indiensTsTeLLing

opgelet!
ontlucht de installatie vóór de 
indienststelling.

Zet de ketel in dienst “Winterstand” vol-
gens de instructies van de technische 
instructie van de constructeur.
Regel voor een installatie die alleen uit 
een vloerverwarming bestaat de tem-
peratuur van de vertrekleiding van de 
ketel af op 50°C
Regel met een radiatorkring de tempe-
ratuur van de vertrekleiding van de ke-
tel af volgens de maximumtemperatuur 
die nodig is voor de werking van de ra-
diatoren.

opgelet!
deblokkeer de circulatiepomp 
bij het onder spanning zetten.

De module is “Aan” (ON): controleer of 
de codes 00, 01 een waarde weerge-
ven.
Indien “- - -” op het scherm verschijnt, 
betekent dit dat de overeenkomstige 
voeler niet of slecht is aangesloten.

7.1 vloerverwarmingskring 

De buitenvoeler meet de temperatuur: als 
deze laatste lager is dan de temperatuur 
waarmee de verwarming moet worden 
uitgeschakeld (code 18) en als de tempe-
ratuur van de kring lager is dan die welke 
berekend wordt door de regeling, gaat 
de driewegklep open om het water in de 
vertrekleiding van de verwarmingsketel te 
mengen met het water in de retourleiding 
van de vloerverwarming tot de door de 
regeling berekende temperatuur voor de 
kring precies verkregen wordt.
Als de temperatuur in de kring hoger is dan 
de instelwaarde die berekend werd door de 
module, dan gaat de klep dicht en gaat de 
groene diode branden.

•

•

•

•

•

de 2 verklikkerlichtjes (diodes) doven 
op het moment dat het evenwicht be-
reikt is; de klep is in evenwicht.

7.2  herinnering aan de procedure voor 
het afregelen van een vloerverwarming.

Het invoeren van de gegevens van de stu-
die in de regeling moeten gebeuren door 
een gekwalificeerde persoon.
Alle uitgaande verzamelleidingen moeten 
open zijn.

Regel de code 8 (kamertemperatuur) 
en wijzig die niet meer gedurende de 
hele instelfase.

7.3 instelling van de buitenvoeler

1) Code 17: minimale regionale tempera-
tuur (laten op -10°C)

2) Code 22: de maximumtemperatuur van 
de verwarmingskring.
Deze verwarmingstemperatuur zal bereikt 
worden wanneer de buitentemperatuur ge-
lijk is aan de minimale regionale tempera-
tuur.

3) Code 18: de buitentemperatuur voor het 
uitschakelen van de verwarming
Deze waarde doet de voet van de kromme 
horizontaal verschuiven.
Ze maakt het mogelijk de comfortregeling 
aan de installatie en aan de wensen van de 
gebruiker aan te passen.

4) Code 20: de temperatuur waarop de 
vloer geen warmte meer mag uitwisselen.
Deze waarde beperkt de temperatuur van 
de vertrekleiding naar de vloerverwarming: 
ze verplaatst dus de voet van de kromme 
in verticale richting.
Deze regeling kan nuttig zijn bv. als de mo-
dule dient om radiatorzones te voeden in 
plaats van de vloerverwarming.

•
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Voorbeeld: de volle lijn stelt geval 1 voor, de puntlijn stelt geval 2 voor:

vertrek verwarming

buiten

regeling geval 1 geval 2

Code -15°C -15°C

Code 20°C 23°C

Code 20°C 25°C

Code 50°C 50°C

Berekende instelwaarde vloerverwarming 
aan 6°C (Code 06)

32°C 36°C
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8 verbAnd Tussen debieT en druk in de vLoerverWAr-
mingskring
 

debiet in l/u

b
es

ch
ik

b
aa

r 
o

p
vo

er
h

o
o

g
te

 k
p

a

Keuzeschakelaar voor de instelling 
van pompsnelheid
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9 ToegAng ToT de menu’s voor de gebruiker en 
de insTALLATeur

Het gebruikersmenu is rechtstreeks toegankelijk via toets       .
Het installateursmenu is toegankelijk door 5 seconden en tegelijk op de 
toetsen       en       te drukken.

Om een waarde te wijzigen: met de toetsen + of -

Code parameter beschrijving fabrieks-
instelling

regelbereik

00 Buitentempera-
tuur in °C

Weergave van de 
temperatuur gemeten door 
de buitenvoeler

01 Temp. 
vertrekleiding 
vloerverwarming 
in °C

Weergave van de 
ogenblikkelijke temperatuur 
in de vertrekleiding van de 
vloerverwarming

03 Niet gebruikt

06 Berekende 
instelwaarde 
vloerverwarming

Weergave van de 
temperatuur in de 
vertrekleiding van de 
vloerverwarming berekend 
door de buitenvoeler

08 Instelwaarde voor 
de kamertempe-
ratuur in de winter 
(niet gebruikt)

op 20°C laten 20°C 15 tot 25°C

10 Niet gebruikt

12 Start/ Stop / Eco Starten of stoppen van de 
verwarming. Eco = 
(spaarstand) niet gebruikt

ON ON, OFF

13 Niet gebruikt Altijd op WinTer laten 
staan

WINTER ZOMER/ 
WINTER

16 Niet gebruikt 
(koelaggregaat)

Altijd laten op nee laten 
staan 

NEE JA /NEE

17 Minimale 
regionale 
temperatuur

Minimale temperatuur 
waarvoor de installatie werd 
berekend

-7°C -0 tot -30°C

18 Buitentempe-
ratuur stoppen 
verwarming

Buitentemperatuur waarop 
men denkt dat er niet moet 
worden verwarmd.

20°C 15 tot 25°C

20 Temperatuur 
waarbij de vloer-
verwarming geen 
warmte meer mag 
afgeven

Voet van de kromme van de 
buitenvoeler

20°C 15 tot 70°C

Opgelet! In het grijs staan de gegevens die alleen toegankelijk 
zijn voor de installateur.
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Code parameter beschrijving fabrieks-
instelling

regelbereik

22 Max. temp. van 
de vloerverwar-
mingskring

Deze temperatuur zal bereikt 
worden bij de minimale regio-
nale temperatuur (code 17)

40°C 20 tot 70°C

24 Niet gebruikt

33 Niet gebruikt

35 Softwareversie Fabriekscode

41 Correctie voor 
de temp. in de 
vertrekleiding 
van de 
vloerverwarming

Deze waarde verplaatst de 
maximumtemperatuur 
verticaal van 0 naar +5°C of 
van 0 tot -5°C

0 -5 tot +5°C

10 informATie vAn de 
     gebruiker 

De gebruiker van het toestel moet 
geïnformeerd worden over de be-
diening en de werking van zijn 
toestel.

Leg hem de werking van het 
toestel uit zodat hij er vertrouwd 
mee raakt.
Bekijk samen met hem de ge-
bruiksaanwijzing en beantwoord 
zijn eventuele vragen.
Geef alle handleidingen en do-
cumenten over het toestel aan 
de gebruiker en vraag hem dit 
te bewaren in de buurt van het 
toestel.
Leg de gebruiker meer bepaald 
de veiligheidsinstructies uit die 
hij in acht moet nemen.
Herinner hem aan de   
verplichting om een geregeld  
onderhoud van de installatie te 
laten doen.
Raad hem aan een onde-
rhoudscontract af te sluiten met 
een vakman.

•

•

•

•

•

•

11 WisseLsTukken

Om een duurzame werking van 
alle organen van het toestel te 
garanderen en het toestel in 
goede staat te houden, mogen 
bij reparatie- en onderhoudswe-
rkzaamheden alleen originele 
Bulex-wisselstukken worden 
gebruikt.
Gebruik uitsluitend originele re-
servewisselstukken van Bulex.
Vergewis u ervan dat de monta-
ge van deze onderdelen correct 
verloopt en dat ze op dezelfde 
plaats en in dezelfde richting als 
de vervangen onderdelen aan-
gebracht worden.

12 TeChnisChe 
     gegevens

Beschrijving Eenheid SD201

Voedingsspan-
ning

V/Hz 230/50

Opgenomen 
vermogen 

W 170

Afmetingen :

Hoogte mm 400

Breedte mm 410

Diepte mm 250

Netto gewicht kg 15

•

•

•

Opgelet! In het grijs staan de gegevens die alleen toegankelijk 
zijn voor de installateur.
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