


GEBRUIKSINSTRUCTIES

De Isofloor-module
werd speciaal bestudeerd
om in combinatie met
Isofast de
verwarmingstemperatuur
van een installatie die een
vloerverwarming bevat
automatisch te regelen.

In het geval van een
installatie met twee
verwarmingszones staat
de Isofloor-module zowel in
voor de regeling van de
vloerverwarmingszone als
van de radiatorzone. 

Werking van de
vloerverwarming
De buitensonde meet de
buitentemperatuur en geeft
die informatie dan door aan
de ketel die de temperatuur
van het verwarmingscircuit
aanpast om de woning altijd
op de gewenste
temperatuur te houden.

N.B.: Verwarming via de
vloer, dit wil zeggen op lage
temperatuur, verschaft een
gelijkmatige, aangename en
zuinige warmte.

Vergeet echter niet dat de
temperatuurstijging slechts
langzaam gebeurt en dat u
de verwarming dus vroeg
genoeg moet inschakelen
om de gewenste
temperatuur in de woning te
verkrijgen.

Bij een verwarming op lage
temperatuur heeft het
weekprogramma van de
draadloze kamerthermostaat
die samen met de ketel
wordt geleverd geen zin : 

Regelingen van de kamertemperatuur
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HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK 
VAN DE ISOFLOOR-MODULE

Voorstelling 

De Isofloor-module werd
ontwikkeld door
Renova Bulex en speciaal
bestudeerd voor
aansluiting aan uw
Isofast-ketel.
Zo kan de ketel tegelijk een
vloerverwarmingszone en
een radiatorzone van warm
water voorzien.
Ze wordt rechtstreeks op de
muur aangebracht en dient
als steun voor de ketel. 

Het geleverde geheel
bestaat uit :
- de eigenlijke

Isofloor-module
- een buitensonde

(radiocommunicatie met
de ketel)

- een geheel van
Isofloor-buisjes voor de
verbinding tussen de
Isofloor en de installatie
enerzijds en de Isofloor en
Isofast anderzijds 

- een afsluiter met filter
voor de verwarmingsleiding

- een zakje met dichtingen
- een handleiding
- een ophangstrip 
- 2 zijpanelen

Belangrijk : Wanneer de
Isofloor-module op de ketel
wordt bevestigd, is de
aansluitplaat nutteloos.

Aanbevelingen
De installatie en het
onderhoud van het toestel
moeten gebeuren door een
gekwalificeerde vakman
conform de toepasselijke
reglementaire teksten en de
regels van de kunst.

BE
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GEBRUIKERS

De garantie

30

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
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 het overeenkomstige 
toestel worden voorgelegd; 
het verlies ervan doet de
garantie teniet.

• De garantiebon – te vinden
op het laatste luik van deze
handleiding –moet volledig
ingevuld, ondertekend, 
van een stempel voorzien 
en gedateerd worden door
de erkende installateur,
Zoniet begint 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.
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• Het toestel mag zich niet
bevinden, noch geplaatst
worden in een corrosieve
omgeving (chemische
producten, kapsalons,
ververijen enz.), noch
gevoed worden met
agressief water 
(met toevoeging van fosfaten,
silicaten of met een hardheid
van minder dan 6°F).
Een tussenkomst onder
waarborg brengt geen 
verlenging van de
garantieperiode met zich
mee.

De garantie telt niet
wanneer de slechte werking

van het toestel veroorzaakt
wordt door :
• een installatie die niet
conform is,

• een oorzaak vreemd aan
het toestel, bij voorbeeld :
- Waterbuizen waarin
onzuiverheden zitten, te lage
druk, onaangepastheid 
of wijziging van de natuur
en/of kenmerken van water
of elektriciteit;
- 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 
onbevoegd 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.



INSTALLATEURS
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Technische
kenmerken

Breedte mm 500

Hoogte mm 890

Diepte mm 155

Nettogewicht (in lege toestand) kg 35

Brutogewicht kg 37

Waterinhoud l 12,5

Maximale bedrijfsdruk bar 3,0

T° van de vloerverwarming °C 20 à 50

Voedingsspanning V 230 

Stroomsterkte A 0,43

Max. opgenomen vermogen W 100

Elektrische bescherming IPX4D

Isofloor alleenIsofloor en Isofast gemonteerd
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De bovenstaande krommen
zijn gemeten op een volledig
toestel.
De kromme (A) stelt het
drukverlies voor wanneer
het totale debiet in het

mengvat passeert (de
driewegklep stuurt het hele
debiet van de installatie
terug naar het mengvat).
De kromme (B) stelt het
drukverlies voor wanneer

het totale retourdebiet
teruggestuurd wordt naar de
vloer (geen debiet naar het
mengvat).
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Pompkarakteristiek van de
standaard gemonteerde

pomp

De kromme van de 50W-
pomp voorgesteld als

accessoire (ref. A20172)
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Pompkrommen 
van de vloerzone
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INSTALLATEURS

Principeschema

2

1

3

4

5

6

7 7

9 8 13

12

11

10

7 7

1 - Mengvat (12,5 l)

2 - Ontgasser 

3 - Dop voor het toevoegen van additieven
of voor het binnenbrengen van een
slang voor het reinigen van het mengvat

4 - Thermistor van het mengvat

5 - Driewegklep van de radiatorzone

6 - Thermistor retourleiding radiatoren

7 - Afsluiters

8 - Thermistor uitgaande leiding
vloerverwarming

9 - Oververhittingsbeveiliging 53°C

10 - Circulator 

11 - Driewegmengkraan

12 - Aftapkraan van de het mengvat

13 - Thermistor retour vloerverwarming

BELANGRIJK : de kamerthermostaat die
met de ketel wordt geleverd, regelt de
vloerverwarmingszone.
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Plaats van het geheel
Isofloor + Isofast

lokaal als ander toestel dat
de luchttoevoer kan wijzigen
(afzuigkap en droogkast), te
vermijden.
Herinnering : de ventilatie
boven- en onderaan mag in
geen enkel geval gehinderd
worden.

Een plaatsingssjabloon en
een bevestigingsstrip
worden samen met de
Isofloor geleverd. De
plaatsing van het geheel
moet gebeuren conform de
beschrijving getekend op de
plaatsingssjabloon. Gebruik
drie pluggen voor de
bevestigingsstrip.

Bepaal de plaats van het
Isofloor-/Isofastgeheel en
zorg daarbij voor :
• een minimumafstand van
ongeveer 50 mm beide
kanten van het toestel
terwille van de
toegankelijkheid

• een minimum hoogte van
1,80 m van de vloer tot de
onderkant van de
trekonderbreker te
respecteren als deze dient
als bovenste ventilatie
(modellen C).
Aan deze voorwaarde
wordt voldaan als de
bevestigingsstrip op
minstens 2,13 m van de
grond wordt aangebracht.

• ze niet te bevestigen op
een lichte scheidingswand
(gewicht Isofast + Isofloor =
ongeveer 90 kg in lege
toestand)

• de ketel niet boven een
toestel te plaatsen waarvan
het gebruik schadelijk zou
zijn voor de goede werking
van de ketel (fornuis met
vettige dampen,
wasmachine enz.) of in een
lokaal waarvan de atmosfeer
corrosief is of waarin heel
veel stof zit (voor een ketel
van het type C).

• de plaatsing van de ketel
(modellen C) in hetzelfde

De mechanische
karakteristieken van de
pluggen moeten minimaal
overeenkomen met de
waarden die vermeld zijn op
de onderstaande schets. 
Ze moeten ook geschikt zijn
voor de karakteristieken van
de draagmuur.

Als de ketel niet onmiddellijk
wordt geplaatst, bescherm
dan de verschillende
aansluitingen opdat geen
gips of verf de dichtheid van
de aansluiting later niet in
het gedrang zouden kunnen
brengen.

40 kg mini

22 kg mini

40 kg mini

22 kg mini

40 kg mini

22 kg mini
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INSTALLATEURS
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Plaatsing en
aansluitingen 

Herinnering : de plaatsing
van de module mag
uitsluitend gebeuren door
een vakman.

Voor elke bewerking moeten
de leidingen zorgvuldig
gereinigd worden met
behulp van een passend
product om alle eventuele
onzuiverheden te verwijderen,
zoals vijlsels, soldeersel,

oliën en diverse vetten.
Deze vreemde lichamen
kunnen meegesleurd
worden in de ketel en de
werking ervan verstoren.
N.B.: een oplosmiddel
riskeert het circuit te
beschadigen.

• Plaats de Isofloor-module
over de bevestigingsstrip en
laat hem erop rusten.

• Schroef de onderste
dwarsstrip met 4 schroeven
vast.

• Breng de dichtingen
en de verschillende
verbindingsbuisjes tussen
de Isofloor-module en de
installatie enerzijds en de
Isofloor-module en de
ketel anderzijds aan.

37

Aansluiting van de Isofloor-module aan de installatie :
Schroef de bochtstukken die meegeleverd zijn met de Isofloor-module als volgt vast.
A - Retourleiding van het radiatorencircuit met bochtstuk en wartel van 3/4”
B - Koudwateraansluiting en wartel van 1/2”
C - Uitgaande warmwaterleiding met bochtstuk en wartel van 1/2”
D - Uitgaande leiding naar de radiatoren met bochtstuk en wartel van 3/4”
E - Gastoevoer met bochtstuk en ARGB-gaskraan van 3/4”
F - Uitgaande leiding vloerverwarming met mannelijke aansluiting 3/4”
G - Retourleiding vloerverwarming met mannelijke aansluiting 3/4”

N.B. : De Isofloor-module wordt geleverd met een stop op de aansluitingen A en D voor
een gebruik in een verwarmingsinstallatie zonder radiatoren (enkel vloerverwarming).

A B C D E
F G

Gebruik enkel de originele
dichtingen die met het
toestel worden

meegeleverd.
Soldeer niet op de
plaatselijke aansluitbuizen

om de dichtingen en de
kraandichtingen niet te
beschadigen.



INSTALLATEURS

Verbinding tussen de Isofloor en de Isofast :
Schroef de met de Isofloor geleverde buisstukken vast 
A - Buisstuk Ø 18 mm op de retourleiding van de verwarming
B - Buisstuk Ø 18 mm en debietbegrenzer van 16 l/min op koudwatertoevoer
C - Buisstuk Ø 18 mm op uitgaande leiding warm water
D - Slang op de uitgaande verwarmingsleiding 
E - Buisstuk Ø 14 mm op gasleiding 

A

B

C

D

E

Debietbeperking tot
16 l/min

ATTENTIE :
- De druk in de Isofloor-module mag niet meer dan 3 bar bedragen. Vul de installatie 
pas wanneer de ketel is aangebracht.
- Bescherm de installatie door gebruik te maken van een roestwerend middel van het
type X 100 Sentinel of gelijkwaardig

Plaatsing en
aansluitingen 
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Herinnering : De elektrische
aansluiting van het toestel
moet gebeuren door een
gekwalificeerd vakman.

Alle interventies binnen aan
het toestel moeten
gebeuren door de dienst
na verkoop of een door

Renova Bulex erkende
technische dienst.

Elektrische
aansluiting

230 V - aansluiting 

De 230V-connector van de
Isofloor-module is klaar
voor aansluiting onderaan
de rechterstaander.

De 203V-connector van de
Isofast bevindt zich aan de
rechterrand van het
bedieningspaneel en is
klaar voor aansluiting.

Voeg de twee connectoren
samen om de 230V-
aansluiting tot stand te
brengen.

24 V - aansluiting 

De 24V-connector van de
Isofloor-module is klaar
voor aansluiting op de
linkerstaander.

De 24V-connector van de
Isofast-module is klaar voor
aansluiting op de achterste
linkerstaander.

Voeg de twee connectoren
samen om de 24V-
aansluiting tot stand te
brengen.
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Bepaal de plaats van de opnemer op een buitenmuur, gericht
naar het noorden/noordoosten en met inachtneming van de
hieronder geïllustreerde regels.

INSTALLATEURS

Plaatsing van de
buitensonde

79,8

96 39

91
,6

96

49,7

Opnemer van de buitensonde Ontvanger

1
Bevestig de ontvanger op
een binnenmuur en sluit
de verbindingskabel aan.

3

Breng de verbinding tot stand tussen de 
verbindingskabel en de opnemer.

2

Ontvanger

Ontvanger

40

Opnemer



Inbedrijfstelling

• Vul de installatie volgens de
instructies die meegeleverd zijn
met de installatiehandleiding
van de Isofast, en zet de ketel
daarna in werking.
• Open het bedieningspaneel
van de ketel.
• Zoek de connector (A) op die
zich in afwachting van de
aansluiting aan de linkerkant
bevindt en breng daarna de
kamerthermostaat aan zoals op
de foto is getoond.

A

Volg de onderstaande bewerkingen volgens het soort installatie :
- 1 enkele vloerverwarmingszone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 41 tot 43
- 1 vloerverwarmingszone en een radiatorzone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44 tot 47

  

Uw installatie bevat een enkele vloerverwarming met Isofloor 1/3
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INSTALLATEURS

Inbedrijfstelling

Uw installatie bevat een enkele vloerzone met Isofloor 2/3

42

0,3 m 1 m 1 m
0,5 m 1,3 m 1 m
0,6 m 1,6 m 2 m
0,7 m 2 m 4 m
0,8 m 2,4 m 6 m
0,9 m 2,8 m 8 m
1 m 3,2m 10 m

1,2 m 3,6 m 12 m
1,5 m 4 m 14 m
1,7 m 4,2 m 16 m
2 m 4,5 m 19 m

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

Horizontale luchtpijp (C12) Verticale luchtpijp (C32) Dubbele luchtpijp(C52)
Lengte  (L) Lengte (L) Lengte  (L1 + L2)



Uw installatie bevat een enkele vloerzone met Isofloor 3/3
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INSTALLATEURS

Inbedrijfstelling

Uw installatie bevat een enkele vloerverwarmingszone
met Isofloor en een radiatorzone

1/4
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Uw installatie bevat een enkele vloerverwarmingszone
met Isofloor en een radiatorzone

2/4
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INSTALLATEURS

Inbedrijfstelling

Uw installatie bevat een enkele vloerverwarmingszone
met Isofloor en een radiatorzone

3/4

46

0,3 m 1 m 1 m
0,5 m 1,3 m 1 m
0,6 m 1,6 m 2 m
0,7 m 2 m 4 m
0,8 m 2,4 m 6 m
0,9 m 2,8 m 8 m
1 m 3,2m 10 m

1,2 m 3,6 m 12 m
1,5 m 4 m 14 m
1,7 m 4,2 m 16 m
2 m 4,5 m 19 m

C
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E
0
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4
5
6
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9
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Horizontale luchtpijp (C12) Verticale luchtpijp (C32) Dubbele luchtpijp(C52)
Lengte  (L) Lengte (L) Lengte  (L1 + L2)



Uw installatie bevat een enkele vloerverwarmingszone
met Isofloor en een radiatorzone

4/4
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INSTALLATEURS

Indienststelling

Activering van de accessoires 1/4
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Activering van de accessoires 2/4
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INSTALLATEURS

Indienststelling

Activering van de accessoires 3/4
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Activering van de accessoires 4/4
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Taal kiezen

Config. installatie

Drogen vloer.

Klok zone 2

Radio accessoires

Regeling verwarming 

Instelling ketel

INSTALLATEURS

Glossarium van het
installatiemenu

Keuze van de taal op het display van de thermostaat

Keuze van het type verwarmingsinstallatie

Start een programma voor het langzaam opwarmen
van de vloertemperatuur gedurende 18 dagen (zie
grafiek).
Attentie : controleer of dit programma compatibel is
met het type dekvloer

De stand ON van dit menu wijst de
schakelklokfunctie toe aan de radiatorzone.
In dit geval wordt de kamertemperatuur ter hoogte
van de vloer gekozen vanuit het gebruikersmenu van
de kamerthermostaat.

Activering van de verschillende radioaccessoires
waarmee de installatie is uitgerust.

Keuze van de automatische of manuele regelmodus.
In de automatische werkwijze past de
vloertemperatuur zich automatisch aan aan de
thermische behoeften van de kamer waarin de
kamerthermostaat zich bevindt.

Keuze van de belangrijkste werkingsparameters van
de ketel (vermogen en temperaturen van het
verwarmingscircuit, pompmodus en luchtconfiguratie).
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renova bulex, Chaussée de Mons, 1425 - 1070 Bruxelles
renova bulex, Bergensesteenweg, 1425 - 1070 Brussel

Tel. : 02 555 13 13 - Fax : 02 555 13 14 - www.renovabulex.be




