Persbericht
Energiezuinig, compact en gebruiksvriendelijk voor
grote hoeveelheden huishoudelijk warm water
Bulex lanceert een nieuwe condensatieketel met geïntegreerde boiler, de Isotwin Condens
beschikbaar vanaf Batibouw 2011.
Bulex biedt een nieuwe, comfortabele, energiezuinige en ecologische oplossing voor iedereen die meer warm water nodig
heeft dan een gewone combiboiler voorziet. De Isotwin Condens heeft twee ingebouwde tanks en garandeert op die manier
een stabiele, onmiddellijke en grote beschikbaarheid van warm water; het onderliggende elektronische gasregelsysteem
werkt kostenbesparend en beperkt de CO2- en NOx-uitstoot.
De nieuwe gaswandcondensatieketel werd speciaal ontworpen voor gezinnen en huizen met twee of meer badkamers.
Gebaseerd op de Isodyn2 technologie voor warmwaterreserve en dankzij de combinatie van die reserve met ogenblikkelijke
warm waterproductie, kan de Isotwin Condens uitvoering met twee 21-liter tanks maar liefst 240 liter met een temperatuur
van 40 graden Celsius leveren binnen een opwarmcyclus van 5 minuten. Het toestel gebruikt een elektronische gasregeling.
Deze maakt een soepeler regeling mogelijk, zodat de Isotwin Condens altijd op de minimaal nodige stand werkt. Dankzij
deze verfijnde regeling (van 4,8 tot 35 kW) worden de aan/uit cycli korter, wat leidt tot energie- en kostenbesparing, een
langere levensduur en een beperking van de CO2- en NOx uitstoot tot minder dan 40 mg/kWh. Bovendien wordt, door alle
hydraulische onderdelen en boilers in één enkele extra geïsoleerde behuizing te combineren, energieverlies vermeden. Dit
maakt het toestel nog zuiniger. Een bijkomend voordeel is de stille werking (tot 35,9 dBA bij minimale verwarmingsoutput).
Nog een nieuw en uniek kenmerk van de Isotwin Condens is zijn handige bediening. Elke toets heeft één specifieke functie.
Het display spreekt voor zich en is dus zeer gebruiksvriendelijk. Daarnaast beschikt de Isotwin Condens over een groot,
zeer overzichtelijk display dat de boilerstatus, de druk in het CV-circuit, de sanitair warm water instelling en de temperatuur
van het CV-circuit aangeeft. Het toestel kan ook worden uitgerust met een draadloze kamerthermostaat, met daarin alle
verwarmingsmenu’s om de werking van de boiler automatisch aan te passen aan de levensstijl van de gebruiker.
«Als het gaat over huishoudelijk warm water, hecht de klant vooral belang aan gebruiksgemak en kostenefficiëntie of
zuinigheid,» zegt Bulex. «Met de lancering van de Isotwin Condens bewijzen we eens te meer dat wij die behoeften zeer
goed begrijpen en dat we er alles aan doen om daarop een zo goed mogelijk antwoord te bieden, met de beste knowhow en
technologie op de markt. We blijven bovendien vooruitkijken: met de Isotwin Condens zetten we alweer een nieuwe stap om
onze gevestigde Thema Condens productgroep nog beter te maken.»
Bulex biedt een uitgebreid assortiment superzuinige ketels op basis van condensatietechnologie, zoals de Thema Condens.
Voor meer informatie over onze condensatieketels kunt u terecht op onze website: www.bulex.be.

Over Bulex:
Bulex is reeds 75 jaar het Belgische merk voor verwarming, warm water, ventilatie en zonnesystemen. Bulex
zet zich elke dag in om het milieu te beschermen met zuinigere en meer ecologische toestellen die afgestemd
zijn op de noden van elke woning. Een product is niks zonder een goede service! Bulex staat 7 op 7 klaar met
raad en daad.
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