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Comfort zonder zorgen dankzij 
de Bulex condensatieketels
Geniet van uitzonderlijk comfort dankzij onze compacte en  
energiezuinige verwarmingsoplossingen.



33 jaar garantieDe ideale ketel kiezen2

Op zoek naar een nieuwe ketel?
Is uw ketel aan vervanging toe? De zoektocht naar een nieuwe ketel is niet altijd een 
pretje. De mogelijkheden zijn eindeloos en heel wat mensen weten niet waar ze moeten 
beginnen. Relax, Bulex helpt u graag op weg.
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Ontdek onze configurator 
Met Bulex vindt u uw condensatieketel en professionele 
installateur in slechts drie stappen.

STAP 1: VRAAG UW PERSOONLIJKE OFFERTE AAN
Aan de hand van 5 eenvoudige vragen over de huidige 
staat van uw woning (al dan niet vrijstaand, isolatiegraad, 
bouwjaar...) en uw warmwaterverbruik, stelt onze 
onlinetool de geschikte oplossing voor uw woning 
voor. Het finale voorstel omvat meteen de bijhorende 
prijsindicatie, inclusief BTW en installatie.

STAP 2: INSTALLATEUR UIT UW BUURT
Kunt u zich in het voorstel vinden, dan kunt u vrijblijvend 
een afspraak maken met een Xpertdealer-partner: een 
professionele installateur uit uw buurt. Op een datum 
naar keuze komt deze vrijblijvend langs om het voorstel 
aan de realiteit af te toetsen en het voorstel, indien 
nodig, verder af te stemmen. De installateur bezorgt u 
vervolgens een finale offerte.

STAP 3: INSTALLATIE VAN UW BULEX-KETEL
Zodra u de offerte goedkeurt, rest enkel nog de laatste 
stap van het proces: de installatie. De installateur komt 
langs op de afgesproken datum en plaatst de ketel 
volgens de kwaliteitsnormen van Bulex.

Voor alle voorwaarden zie:
www.bulex.be/3-jaar-garantie

1 ding staat u te doen:
Registreer uw condensatieketel op www.bulex.be/
registreer-uw-product

Dan rest er u enkel nog te genieten van de 3 jaar 
garantie en het comfort dat uw nieuwe ketel u zal 
bieden.

Uw nieuwe condensatieketel,
nu met 3 jaar garantie!

Vraag snel uw offerte aan 
op www.bulex.be/configurator
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„Met de Bulex gascondensatieketels geniet u van uitstekend 
comfort in verwarming en sanitair warm water. Bovendien 
bespaart u ook nog eens 35% aan energie die met een  
niet condenserende ketel verloren gaat.“
Een deel van de condensatieketels van Bulex zorgen zowel voor verwarming als voor de 
productie van sanitair warm water, dankzij een geïntegreerde sanitaire warmtewisselaar. We 
noemen dit combiketels. In dit geval is een extra warmwaterboiler niet meer nodig. Heeft u 
nood aan een nog groter comfort aan sanitair warm water (meerdere badkamers, gebruik van 
regendouches, grote familie), dan heeft Bulex ook een gamma aan condenserende soloketels
(enkel verwarming) die u eenvoudig combineert met een warmwaterboiler met verschillende 
inhouden om zo aan al uw noden te beantwoorden.
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ThermoMaster 
“Een ketel die zich onderscheidt in zijn eenvoud, comfort en efficiëntie.”

Zijn voornaamste troeven: 

•  Vervaardigd uit hoogwaardige materialen: 
verwarmingslichaam in gietaluminium/silicium – sanitaire 
warmtewisselaar in inox

•  Hoge modulatie tussen 25% en 100%
•  Zeer compacte ketel met gebruiksvriendelijk display 
•  Kan gecombineerd worden met de HelioSet zonneboiler  

of de GeniaAir warmtepomp
•  Intelligente regeling dankzij de MiGo of MiPro regelaar
•  Complete ketel: ingebouwde weersafhankelijke 

regeling, buitenvoeler in optie, ingebouwd expansievat 
(10l), overdrukventiel en bypass, vorstbeveiliging, 
watertekortbeveiliging

Types: 

•  Combiketels : voor verwarming en warmwaterproductie
•  Soloketel : ook beschikbaar als een soloketel (enkel 

verwarming) van 30 kW

De WarmStart-functie
De WarmStart is onze comfortabele en efficiënte oplossing voor snel warm water. Gewone ketels signaleren 
de vraag naar warm water bij afname en verwarmen dan het water volgens de vraag. Dat vraagt tijd en koud 
water wordt verspild tot de gewenste temperatuur is bereikt. De WarmStart zorgt ervoor dat de warmte- 
wisselaar van de combiketel warm blijft tijdens de gewenste periodes. De volgende keer dat u warm water aftapt 
zal u profiteren van de voorverwarmde warmtewisselaar die ervoor zorgt dat er veel sneller warm water wordt 
geleverd.

Bewezen technologieën en hoogwaardige materialen
De ThermoMaster is een condensatieketel van de nieuwste generatie en is uniek in zijn soort. Deze compacte 
ketel werd ontwikkeld volgens de meest recente en bewezen technologieën. Volledig vervaardigd uit 
hoogkwalitatieve materialen, zoals gietaluminium/silicium voor het verwarmingslichaam en inox voor de 
sanitaire warmtewisselaar, zorgt deze ketel voor een hoog rendement en biedt hij levenslang comfort. Het 
feit dat u maar liefst 10 jaar garantie krijgt op het verwarmingslichaam is hier het beste bewijs van.  

Efficiënt in verschillende toepassingen
Met vermogens van 18, 25 of 30 kW voldoet de ThermoMaster combiketel aan heel wat 
verwarmingsbehoeften. Met zijn sanitaire doorstromer van 25, 30 of 35 kW geniet u van een basis sanitair 
warmwatercomfort van 14,5 tot 20,2 l/min. Dankzij de WarmStart-functie, produceren de combiketels 
ThermoMaster binnen de 2 seconden warm water. Bij een gemiddelde ketel is dit 6 seconden.

De ThermoMaster bestaat ook in een soloversie (enkel verwarming) met een vermogen van 30 kW 
die u eenvoudig combineert met een warmwaterboiler van 70 tot 200 liter voor maximaal sanitair 
warmwatercomfort. 

Eenvoud en compact
Bij de ThermoMaster ligt de focus op eenvoud. Dat merkt u niet alleen aan het strakke design, maar ook aan 
de eenvoud en het gebruiksgemak van het digitale display. Bovendien werd deze ketel zo ontworpen dat 
alle componenten van vooraan toegankelijk zijn, waardoor hij heel eenvoudig te onderhouden is. Dankzij zijn 
compact formaat is deze ketel heel eenvoudig te integreren in iedere woning. 

Intelligent en van op afstand te besturen
Regel uw ThermoMaster op een intelligente manier door hem te combineren met een slimme regeling zoals 
de MiGo of MiPro en hun bijhorende applicatie. Het brengt u heel wat op, want u kan zo maar liefst 35% 
besparen op uw energiefactuur. 

De ThermoMaster laat u besparen
Om nog meer te besparen op uw energiefactuur, kan u de ThermoMaster eenvoudig combineren met de 
zonneboiler HelioSet of de Bulex warmtepomp GeniaAir. 

Ontdek deze producten op www.bulex.be/helioset (zonneboiler) en www.bulex.be/geniaair (warmtepomp). 
Of raadpleeg de brochure “Hernieuwbare energie”.

18/25 25/30 30/35 TAS 30

Type Combiketels – Verwarming & Sanitair warm water Soloketel

Energieklasse verwarming *  
(A+++ tot D)

A

Energieklasse warm water
(A+ tot F)

A -

Verwarmingsvermogen (kW) 18,1 25 30 30

Sanitair warmwatercomfort (l/min) 
∆T = 25°C

14,5 17,3 20,2 -

Gewicht (kg) 32,1 32,8 32,9 32

Afmetingen (mm) 740 x 418 x 300

* In combinatie met een weersafhankelijke regeling krijgt u een energielabel A+ voor verrwarming.
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Thema Condens 
“Geniet elke dag van een heerlijke warmte en van lekker warm water, 
           precies wanneer u het wenst.”

Zijn voornaamste troeven: 

•  Verwarmingslichaam en sanitaire warmtewisselaar in inox
•  Met elektronische gasregeling voor maximale modulatie:  

20 – 100 %
•  Intuïtieve, eenvoudige bediening: één toets per functie
•  Snelle warmwaterproductie dankzij “WarmStart”-functie
•  Kan gecombineerd worden met de HelioSet zonneboiler  

of de GeniaAir warmtepomp
•  Intelligente regeling dankzij de MiGo of MiPro regelaar
•  Complete ketel: ingebouwde weersafhankelijke 

regeling, buitenvoeler in optie, ingebouwd expansievat 
(8l), overdrukventiel, bypass, vorstbeveiliging en 
watertekortbeveiliging

Types: 

•  Combiketels: voor verwarming en warmwaterproductie 
•  Soloketels: ook beschikbaar in modellen voor enkel 

verwarming

Modulerend vermogen, wat betekent dit?
Wanneer men spreekt over moduleren wil dit zeggen dat de brander in de verwarmingsketel harder of zachter 
gaat branden afhankelijk van de warmtevraag. De modulatie zorgt voor extra besparingen en een langere 
levensduur van het toestel. 

Toonbeeld van efficiëntie 
De Thema Condens is een zeer betrouwbare condensatieketel en garandeert comfort zonder zorgen voor 
zowel verwarming als warmwaterproductie. Zijn hoge rendement en zeer groot modulerend vermogen  
(20 tot 100%) maakt van hem een krachtig toestel in een compacte verpakking. 

Een verscheidenheid in vermogens
Er zijn 2 combimodellen beschikbaar met verwarmingsvermogens van 25 tot 30 kW en 30 tot 35 kW voor 
het sanitair warm water. De snelle productie van warm water heeft de Thema Condens te danken aan de 
ingebouwde WarmStart-functie. Na slechts 2 seconden kan u genieten van heerlijk warm water. Er gaat 
minder (koud) water verloren, wat ook voordelig is voor uw waterfactuur. 

Hebt u enkel verwarming nodig, dan kan u kiezen uit een gamma soloketels met vermogens van 12 tot 30 kW.

De bediening is kinderspel
De Thema Condens werd ontworpen voor maximaal gebruiksgemak. Met de “één toets per functie” 
bediening bedient u uw ketel in een handomdraai. Bovendien zijn alle onderdelen in de ketel gemakkelijk  
te bereiken wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd. 

Strak design 
Met zijn mooi afgewerkt design is de Thema Condens heel discreet te integreren in ieder type woning. 

Bedien uw ketel vanop afstand, waar u ook bent. 
Door de Thema Condens te combineren met een slimme regeling zoals de MiGo of MiPro en hun bijhorende 
applicatie, kan u uw ketel op een intelligente manier regelen. Bovendien kan u zo maar liefst 35% besparen 
op uw energiefactuur.

Maak ook gebruik van zonne-energie of energie uit de lucht 
De Thema Condens is eenvoudig te combineren met de zonneboiler HelioSet of de Bulex warmtepomp 
GeniaAir. Door voor een deel gebruik te maken van gratis energie uit de natuur, kan u heel wat besparen op 
uw energiefactuur. 

Ontdek deze producten op www.bulex.be/helioset (zonneboiler) en www.bulex.be/geniaair (warmtepomp). 
Of raadpleeg de brochure “Hernieuwbare energie”.

25/30 B 30/35 B AS 12 A AS 25 A AS 30 A

Type Combiketels Soloketels

Energieklasse verwarming *
(A+++ tot D)

A

Energieklasse warm water
(A+ tot F)

A -

Verwarmingsvermogen (kW) 23,5 29,3 12 24,6 29,3

Sanitair warmwatercomfort (l/min) 
∆T = 25°C

17,2 20 -

Gewicht (kg) 37,7 38,3 37,1 37,7 38,3

Afmetingen (mm) 740 x 418 x 344

* In combinatie met een weersafhankelijke regeling krijgt u een energielabel A+ voor verwarming.
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IsoTwin Condens 
“De compacte condensatiegaswandketel voor verwarming  
                     en ongeëvenaard luxe sanitair warmwatercomfort gecombineerd in 1 toestel.”

Zijn voornaamste troeven: 

•  Combiketel - voor verwarming en warmwaterproductie
•  Luxe sanitair comfort dankzij 2 ingebouwde inox boilers 

van 21 l 
•  Verwarmingslichaam en sanitaire wisselaar in inox
•  Met elektronische gasregeling voor maximale modulatie: 

20 – 100 %
•  Meer dan 200 l warm water beschikbaar na 5 min.  

door ingebouwde Dynamic – Accumulation technologie
•  Intuïtieve, eenvoudige bediening: één toets per functie
•  Kan gecombineerd worden met de HelioSet zonneboiler  

of de warmtepomp GeniaAir 
•  Intelligente regeling dankzij de MiGo of MiPro regelaar
•  Complete ketel: ingebouwde weersafhankelijke 

regeling, buitenvoeler in optie, ingebouwd expansievat 
verwarming (12l) en sanitair (2l), overdrukventiel, bypass, 
vorstbeveiliging en watertekortbeveiliging

Dynamic Accumulation-technologie
De Dynamic-Accumulation technologie berust op het principe 
van twee ingebouwde boilers (elk 21 liter). Bij een kleine 
hoeveelheid warmwaterafname, blijft het water in de eerste boiler 
beschikbaar voor wanneer de vraag groter is. In dat geval wordt 
extra warm water voorzien door één of beide boilers. Binnen 5 
minuten beschikt u over meer dan 200 liter warm water. Bij een 
ketel zonder deze technologie kan dit tot meer dan 20 minuten 
in beslag nemen om dezelfde hoeveelheid sanitair warm water 
te kunnen verkrijgen.

Luxe sanitair warmwatercomfort 
Dankzij de 2 ingebouwde boilers van telkens 21 liter garandeert de IsoTwin Condens een stabiele, 
onmiddellijke en grote beschikbaarheid van warm water. In 5 minuten is er maar liefst 200 liter warm water 
beschikbaar en dit dankzij de ingebouwde Dynamic-Accumulation technologie.  

Warm water op 2 plaatsen tegelijkertijd
Ook wanneer u meerdere aftappunten tegelijk gebruikt blijft het water heerlijk warm. Hierdoor is de IsoTwin 
Condens zeer geschikt voor gezinnen met een grote behoefte aan sanitair warmwatercomfort, bijvoorbeeld 
wanneer er meerdere badkamers in het huis aanwezig zijn die tegelijkertijd worden gebruikt.

Beschikbaar in 2 vermogens
Er zijn 2 combimodellen beschikbaar met verwarmingsvermogens van 25 tot 30 kW en 30 tot 35 kW voor het 
sanitair warm water. 

Geen bijkomende bergruimte nodig 
Doordat alle onderdelen in 1 enkele behuizing zitten hebt u geen bijkomende bergruimte nodig om dit toestel 
te plaatsen. Het mooi afgewerkt design zorgt bovendien voor een discrete opstelling in de woning.  

Eenvoudige programmatie 
Deze ketel is zeer eenvoudig te programmeren dankzij de “één toets per functie” bediening.

Intelligent en van op afstand te besturen 
Regel de IsoTwin Condens op een intelligente manier door hem te combineren met een slimme regeling zoals 
de MiGo of MiPro en hun bijhorende applicatie. Het brengt u heel wat op, want u kan zo maar liefst 35% 
besparen op uw energiefactuur.

Maak uw installatie nog energiezuiniger 
Om nog meer te besparen op uw energiefactuur, kan u de IsoTwin Condens eenvoudig combineren  met de 
zonneboiler HelioSet of de Bulex warmtepomp GeniaAir.

Ontdek deze producten op www.bulex.be/helioset (zonneboiler) en www.bulex.be/geniaair (warmtepomp). 
Of raadpleeg de brochure “Hernieuwbare energie”.

25/30 B 30/35 B

Type Combiketels

Energieklasse verwarming * (A+++ tot D) A

Energieklasse warm water (A+ tot F) A

Verwarmingsvermogen (kW) 23,5 29,3

Sanitair warmwatercomfort (l/min) ∆T = 25°C 21,5** 23,5***

Gewicht (kg) 65,5 67

Afmetingen (mm) 890 x 470 x 561

* In combinatie met een weersafhankelijke regeling krijgt u een energielabel A+ voor verwarming.
** De eerste 10 min., nadien 17,5 l/min
*** De eerste 10 min., nadien 20 l/min

Slechts 5 min. 
opwarmtijd



Ook voor het zwaardere 
werk biedt Bulex de perfecte 
oplossing.
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Zijn voornaamste troeven: 

•  Soloketels enkel voor verwarming
•  Beschikbaar in vermogens van 48, 65 en 80 kW
•  Combineerbaar met een warmwaterboiler
•  Verwarmingslichaam en brander in inox
•  Breed modulatiebereik tussen 20 en 100%
•  Autonome werking of voor max. 6 ketels in cascade 

(enkel voor AS 48 en As 65)
•  Digitaal display
•  Steeds met mengfles
•  3 jaar garantie op de Thema Condens AS 48

Zijn voornaamste troeven: 

•  Staande vloerketel op gas voor verwarming, met vermogens 
van 80 t.e.m. 280 kW

•  Geïsoleerd verwarmingslichaam in gietaluminium/silicium, 
brander in inox

•  Uitgebreide diagnose op het display
•  Condensopvang gescheiden van het toestel
•  Bedrijfszekerheid gegarandeerd door de Limp Home Mode
•  Geschikt voor cascadeopstellingen
•  Werkingsdruk tot 6 bar en ingebouwde luchtfilter

Thema Condens
48-65-80 

ThermoSystem

80 120 160 200 240 280

Verwarmingsvermogen (kW) 78,2 113,4 156,5 196,8 236,2 275,5

Gewicht (kg) 210 235 255 300 320 340

Afmetingen (mm) 1285 x 695 x 1240 1285 x 695 x 1550

De ideale partner voor het zwaardere werk

De beste oplossing voor collectieve 
condensatieketels en industriële toepassingen

AS 48 AS 65 FAS 80

Type Soloketels

Energieklasse verwarming (A+++ tot D) A -

Verwarmingsvermogen (kW) 80/60°c 44,1 58,7 74,7

Gewicht (kg) 37,8 47,2 68

Afmetingen (mm) 720 x 440 x 405 720 x 440 x 473 960 x 480 x 603

Limp Home Mode
Wanneer de elektronica een fout vaststelt in het systeem zal de ketel niet langer volledig uitvallen. Dankzij de Limp Home 
Mode, een intelligent diagnosesysteem, zal er in dat geval een noodprogramma opstarten. Zo blijft een minimum aan 
comfort in de mate van het mogelijke verzekerd.

Thema Condens 
AS 48 - AS 65

Thema Condens 
 FAS 80
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* Volgens ∆T = 25°C

** De eerste 10 min., nadien 17,5 l/min

*** De eerste 10 min., nadien 20 l/min

Productreeks ThermoMaster

Producttype Eenheid 18/25 25/30 30/35 TAS 30

Combiketel (verwarming & sanitair warm water) ✓ ✓ ✓ –

Soloketel (enkel verwarming) – – – ✓

Beschikbaar voor propaan – – – –

Max. verwarmingsvermogen kW 18,1 25 30 30

Max. vermogen voor warmwaterproductie kW 25,2 30 35 –

Warmwaterbereiding via doorstroomprincipe * l/min 14,5 17,3 20,2 –

Warmwaterbereiding via geïntigreerde boiler * l/min – – – –

Warmwaterbereiding mogelijk met externe boilier l/min – – – ✓

Slimme regeling mogelijk via MiGo of MiPro ✓ ✓ ✓ ✓

Combineerbaar met de HelioSet zonneboiler ✓ ✓ ✓ ✓

Combineerbaar met de warmtepomp GeniaAir ✓ ✓ ✓ ✓

Energielabel verwarming (A+++ tot D) A A A A

Energielabel warm water (A+ tot F) A A A –

3 jaar garantie ✓ ✓ ✓ ✓

Pagina 8 - 9

Thema Condens IsoTwin Condens Thema Condens (groot vermogen)

25/30 B 30/35 B AS 12 A AS 25 A AS 30 A 25/30 B 30/35 B AS 48 AS 65 FAS 80 

✓ ✓ – – – ✓ ✓ – – –

– – ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓

✓ – – ✓ – – ✓ ✓ ✓ –

23,5 29,3 12 24,6 29,3 23,5 29,3 44,1 58,7 74,7

30 34,8 – – – 30,6 34,8 – – –

17,2 20 – – – – – – – –

– – – – – 21,5**
(boiler van 42l)

23,5***
(boiler van 42l)

– – –

– – ✓ ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

A A A A A A A A A –

A A – – – A A – – –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

10 - 11 12 - 13 14

Gascondensatieketels: overzicht



Voor maximaal warmwatercomfort combineert u uw ketel 
met een warmwaterboiler. Het voornaamste voordeel van 
deze boilers? Er is meteen warm water beschikbaar, ook 
voor afnames op meerdere plaatsen tegelijk.
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De Bulex WE/FE-boiler lijn biedt esthetische en efficiënte boilers die geschikt 
zijn om te werken met elke verwarmingsketel die voorzien is om een  
warmwaterboiler te voeden, zoals het volledige gamma (F)AS-ketels van Bulex. 

Hun voornaamste troeven:  

•  Staand of wandhangend model
•  Verschillende inhouden beschikbaar: 70, 75, 100, 150, 200 l
•  Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat 
•  Performante isolatie met magnesiumanode, energielabel B of C
•  De WE-modellen (behalve WE 70 BM) beschikken over een ingebouwde 

elektrische weerstand
•  Snelle opwarmtijd 
•  Te combineren met alle Bulex soloketels 
•  Snelle en makkelijke installatie 
•  Boven-, onder- of zij-aansluiting (verschillend per type)

Ook voor een zeer grote vraag naar warm water heeft Bulex de juiste oplossing, met de 
nieuwe FE warmwaterboiler en de zonneboiler FES. Met een inhoud van 300 liter zijn beiden 
geschikt voor een zeer grote vraag aan sanitair warm water.

WE 70 BM WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM

Model wandhangend – verticaal staand - verticaal

Inhoud (l) 68 79 96 138 117 144 184

Vermogen (kW) 30 16,6 19,1 20,9 21,4 27,4 33,7

Opwarmingstijd (min)* 12 19,1 18,4 23 23,3 27,5 30,8

Gewicht leeg (kg) 55 36 41 50 68 79 97

Afmetingen (hxbxd)(mm) 746 x 440 x 440 847 x 479 x 483 988 x 479 x 483 1317 x 479 x 483 853 x 590 988 x 590 1206 x 590

Energielabel warm water 
(A+ tot F)

B B C C B B B

FE 300 MR FES 300 MR

Model indirecte 
warmwaterboiler zonneboiler

Inhoud (l) 294 287

Aantal liter sanitair warm water in 10 min. 
(boiler aan 60°C, ophalen aan 45°C) - (l/10 min.) 396 161

Aantal spiralen 1 verwarmingsspiraal 1 verwarmingsspiraal 
& 1 zonnespiraal

Gewicht leeg (kg) 103 121

Afmetingen (mm) 1804 x 650

Energielabel warm water (A+ tot F) B B

* Bij een temperatuursverhoging van 50°C

FE/FES warmwaterboilersHet WE/FE gamma

Het design van de WE 70 BM is identiek  
aan de ketel, waardoor hij op een compacte 
en elegante manier kan geïntegreerd worden 
in de woning.

Een overzicht:  

•  FE 300 MR: deze indirecte warmwaterboiler met 1 
spiraalvormige warmtewisselaar heeft een inhoud van 300 
liter.

•  FES 300 MR: de zonneboiler voor druksystemen voor ketels 
boven de 35 kW. De boiler heeft 2 spiralen, één voor de 
koppeling met thermische zonnepanelen en één voor de 
verwarmingsketel. De inhoud bedraagt 300 liter.

Hun voornaamste troeven:  

•  Staande modellen van 300 l
•  Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd 

door 1 magnesiumanode
•  Thermische isolatie in schuim bestaande uit 3 

componenten, energielabel B, inspectieluik
•  Verstelbare voetjes met geluiddempende functie
•  Analogische thermometer, de temperatuur is vooraan de 

boiler te zien

Met nieuw  
energielabel 
voor warm- 
waterbereiding:

Op de volgende pagina ontdekt u nog andere Bulex-oplossingen op hernieuwbare energie.



Warm water dankzij 
warmte uit de natuur.
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De troeven van de HelioSet zonneboilers: 

•  Eenvoudige en flexibele systemen
•  Zowel beschikbaar als leegloopsysteem als systeem onder 

druk 

•  Beschikbaar in 3 inhouden: 150, 250 en 350 liter 
•  Past bij iedere Bulex-condensatieketel tot 35 kW
•  Hoogrendements zonnepanelen met aantrekkelijk design
•  Zonnepanelen geschikt voor alle types daken: pannen, 

leien,  
plat of schuin

•  Zowel opbouw als inbouw van de zonnepanelen
•  Elektrische weerstand in optie

HelioSet zonneboilers GeniaAir warmtepompen Mono en split
De HelioSet zonneboiler, gekoppeld aan een condensatieketel, kan u een aanzienlijke besparing 
opleveren voor uw warmwaterproductie tot 60 %. Als er niet voldoende zon is, zorgt de ketel 
voor de extra warmte. Doordat de ketel altijd minder moet verwarmen – het water is immers al 
voorverwarmd – bespaart u altijd energie!

Hybride opstelling: combineer uw condensatieketel met een lucht/water warmtepomp.

Combineer uw ketel met de GeniaAir warmtepomp en haal uw 
warmte voor meer dan 75% uit de natuur. Uw energiefactuur  
zal u dankbaar zijn.

Wanneer u een condensatieketel combineert met een 
warmtepomp, dan spreken we van een hybride systeem  
dat zowel voor verwarming als sanitair warm water zorgt. 
Zolang de buitentemperatuur het toelaat zal de warmtepomp 
instaan voor de verwarming van uw woning. Is de buiten-
temperatuur te laag dan zal de ketel bijspringen of  
zelf uw warmtepomp vervangen. 

De troeven van de GeniaAir warmtepompen:  

•  GeniaAir Mono : de ideale oplossing voor renovatieprojecten 
met de beste verhouding comfort/besparing

•  Lucht/water warmtepomp
•  Mono : beschikbaar in 3, 5, 7, 10 et 12 kW (A-7/W35)
•  Split : beschikbaar in 3, 5, 7, 10 en 12 kW (A-7/W35) 
•  Zeer stille werking
•  Te combineren met alle types condensatieketels
•  Werking gegarandeerd tot -20 C of -25°C

Ontdek deze producten op www.bulex.be/helioset 
(zonneboiler) en www.bulex.be/geniaair (warmtepomp). Of 
raadpleeg de brochure “Hernieuwbare energie”.

Leegloop versus onder druk 
Bij een leegloopsysteem is de zonnevloeistof (glycol) gestockeerd in de wisselaar 
van de zonneboiler en is de rest van de installatie gevuld met lucht. Zodra de 
temperatuurvoelers een verschil van temperatuur meten, gaat de circulatiepomp 
de glycol naar de panelen stuwen. De opgewarmde vloeistof gaat op haar beurt het 
water in de zonneboiler opwarmen via de verwarmingsspiraal.  Eens het water in 
de zonneboiler de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal de pomp stoppen met 
draaien en gaat de glycol terug naar de wisselaar. Van zodra er water wordt verbruikt, 
zakt de temperatuur in de boiler en wordt het proces opnieuw opgestart via de 
regelaar. Bij een systeem onder druk blijft de zonnevloeistof in het systeem. Wanneer 
er vraag is naar warm water gaat de pomp de zonnevloeistof op een constante wijze 
door het systeem sturen.
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Belangrijkste troeven op een rijtje: 

•  Geschikt voor het sturen van 1 verwarmingscircuit
•  Verschillende instelbare programma’s mogelijk
•  Eenvoudige installatie
•  De thermostaat kan zowel tegen de wand als op een sokkel worden 

geplaatst
•  Weersafhankelijke regeling (buitentemperatuur via internet)
•  Foutmeldingen
•  Compatibel met alle Bulex-ketels met eBUS-aansluiting

MiGo, de slimme thermostaat Slimme weersafhankelijke regelaar, MiPro Sense
Een verwarmingsketel vanop afstand bedienen vanuit uw smartphone of tablet was nog nooit zo 
eenvoudig! De slimme thermostaat MiGo maakt het mogelijk.

Zowel de MiGo-applicatie als de MiPro-applicatie 
zijn beschikbaar voor Android en Apple en zijn 
gratis te downloaden.

Stem uw verwarmingsinstallatie
op een slimme manier af op uw 
woning en uw gezin.

MiGo is de eerste slimme, modulerende thermostaat van 
Bulex die via de MiGo applicatie vanop afstand te bedienen 
is. Op die manier kunnen verwarming en warmwaterproductie 
precies, eenvoudig en flexibel vanop afstand gecontroleerd en 
geprogrammeerd worden via een smartphone of tablet. Zo heeft 
uw woning steeds de voor u meest comfortabele temperatuur, 
maar alleen wanneer u het wenst. Verwarming vergeten uit te 
zetten? Of uw plannen veranderen? Geen probleem, via de app 
regelt u vanop afstand in een handomdraai de temperatuur.

Slimme regelingen 23

“Met de slimme regelaars van Bulex 
regelt u uw verwarming via uw 

smartphone of tablet.”

MiPro Sense is een weersafhankelijke regelaar van de nieuwste generatie. Dankzij het grote en verlichte touch screen display met 
intuitive bediening kunt u op elk moment het energieverbruik van uw verwarming en warm water bekijken. Op die manier heeft uw 
verwarmingsinstallatie geen geheimen meer en weet u exact hoeveel energie u verbruikt zodat u tijdig kunt bijsturen.

Bij de MiPro Sense staan eenvoud en gebruiksgemak centraal. Door de weersafhankelijke regelaar MiPro Sense te combineren met 
de internetcommunicatiemodule MiLink is het mogelijk om uw verwarmingsinstallatie vanop afstand te besturen met de MiPro-app.
De MiPro-regeling is ideaal geschikt voor het aansturen van complexere systemen, zoals warmtepompen.

Belangrijkste troeven op een rijtje:

• Intelligent beheer van uw verwarmingssysteem
• Geschikt voor het sturen van meerdere circuits (max 3) voor
 verwarming en sanitair warm water
• Geschikt voor elk toestel (zowel condensatieketels op gas
 met eBUS-aansluiting als warmtepompen
•  Transparant overzicht van uw energieverbruik
• Bediening via de MiControl App op uw smartphone of tablet  
 is mogelijk met de bijkomende  internetcommunicatiemodule  
 MiLink
•  Ook beschikbaar in draadloze versie (MiPro Sense R)

Met de slimme, weersafhankelijke regelaar MiPro Sense (bedraad) of MiPro Sense R (draadloos)
kunt u uw volledige verwarmingsinstallatie afstemmen op de behoeften van uw gezin.

MiPro Sense Remote:
 
Regel voor elk circuit de juiste temperatuur dankzij de
kamerthermostaat MiPro Sense Remote. Door de MiPro Sense te 
combineren met de MiPro Sense Remote module kan u voor de 
verschillende circuits een aparte kamertemperatuur instellen, 
alsook de tijden waarop die zone moet verwarmd worden. 
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Modulerende kamerthermostaten 
Naast de nieuwe generatie aan slimme regelingen, heeft Bulex ook een gamma traditionele 
kamerthermostaten waarmee u uw verwarmingsintallatie op een eenvoudige manier aanstuurt. 

MiSet SRT380

• Modulerende eBUS thermostaat 
•  Bedrade thermostaat (zonder batterijen)
•  Voor verwarming en sanitair warm water 
•  Groot verlicht display
•  Touch screen display
• Intuitieve bediening
•  Personnelijke assistentl
•  Weersafhankelijke regeling mogelijk met buitenvoeler 

(in optie)
•  Stel tot 12 verwarmingsperiodes in
•  Vakantiemodus
•  Comfortabele regeling dankzij de gratis app voor 

Android en iOS (MiControl App. MiLink internetmodule 
vereist) 

MiSet radio SRT380f

• Modulerende draadloze eBUS thermostaat
 (werkt op 4 AA batterijen)
•  Voor verwarming en sanitair warm water 
•  Groot verlicht display
•  Touch screen display
• Intuitieve bediening
•  Personnelijke assistentl
•  Weersafhankelijke regeling mogelijk met buitenvoeler (in 

optie)
•  Stel tot 12 verwarmingsperiodes in
•  Vakantiemodus
•  Comfortabele regeling dankzij de gratis app voor Android en 

iOS (MiControl App. MiLink internetmodule vereist) ExaControl E 

•  Modulerende eBUS thermostaat
•  Bedrade thermostaat (zonder batterijen)
•  Voor verwarming en sanitair warm water

U regelt uw verwarmingsinstallatie eenvoudig vanop afstand met uw
smarthpone of tablet via de MiProSense applicatie.
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Uw verwarmingsketel onderhouden: nuttig!
Een perfect onderhouden verwarmingsketel heeft een hoger rendement, een lager verbruik en 
dus ook een langere levensduur. Ook is hij veiliger en stoot hij minder schadelijke stoffen uit, wat 
uiteraard ook goed is voor het milieu.

Wat houdt een onderhoud in:

•  Een rookgasanalyse
•  Het ontstoffen van het toestel
•  Het verwijderen van lucht uit de leidingen
•  Het reinigen van de brander en van de platenwisselaar

•  Het controleren van de gasaansluitingen en de waterdruk
•  Bij toestellen met een aansluiting op een schoorsteen: het 

controleren van de trekkracht van de schoorsteen, om zo 
te controleren of het toestel nog naar behoren werkt.

Vraag het een erkende vakman!

Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende 
technicus. Na het onderhoud krijgt u van uw installateur een 
reinigings- en een verbrandingsattest. Bewaar dit goed. U hebt 
het nodig voor uw verzekering.

Ook voor ketels is de lente de ideale 
schoonmaakperiode

In de lente- en zomermaanden is het voor installateurs 
doorgaans iets rustiger. Profiteer van deze periode om uw ketel 
een onderhoudsbeurt te geven, dan komt u in de winter niet 
voor verrassingen te staan. Reden te meer om het onderhoud in 
de lente te plannen.

Is uw verwarmingsinstallatie 5 jaar of ouder?

Dan bent u, als eigenaar, verplicht om eens in de 5 jaar een 
verwarmingsaudit te laten uitvoeren op uw installatie. Tijdens 
deze audit wordt het rendement van uw installatie beoordeeld. 
Na afloop ontvangt u een rapport met daarin advies om de 
prestaties van uw installatie te verbeteren of uw installatie te 
vervangen. Ook deze controle moet worden uitgevoerd door een 
erkende vakman.

Tot slot …

Elk gewest heeft zijn eigen verplichtingen voor het onderhoud 
van centrale stooktoestellen. Alle info kan u terugvinden op 
www.bulex.be/onderhoud
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De ThemaTek is een compacte atmosferische gaswandketel die verwarming 
en warm water combineert. 

Voornaamste kenmerken: 

•  Open toestel voor verwarming en sanitair warm water
• 18 kW vermogen voor verwarming - 24kW voor warm water
•  Doorstroomprincipe: productie van ogenblikkelijk warm water
•  Voldoet aan de laatste reglementaire eisen dankzij de Nox-uitstoot
• Eenvoudig bedieningspaneel
• Mogelijkheid om te combineren met een ON/OFF thermostaat
• Ingebouwd expansievat, overdrukventiel en bypass
• Ingebouwde weersafhankelijke regeling, buitenvloer in optie
• Elektronische ontsteking

ThemaTek C18/24 Low NOx

C18/24 LC/1

Type Combiketel

Energieklasse verwarming (A+++ tot D) C

Energieklasse warm water (A+ tot F) B

Verwarmingsvermogen (kW) 18kW

Vermogen sanitair warm water 24kW

Aantal liter sanitair warm water (in 10 minuten) 115 liter

Gewicht (kg) 30

Afmetingen (mm) 740 x 410 x 310

Atmosferische gaswandketel voor verwarming 
en warm water

Low-NOx 
Op 26 september 2018 werden er nieuwe eisen toegevoegd aan de ErP-regelgeving (Ecodesign).  
De nieuwe eisen focussen op de uitstoot van het schadelijke NOx (stikstofoxiden) bij de 
verbranding van gas.  
 
Verwarmingstoestellen op gas moeten vanaf nu binnen NOx-klasse 6 vallen en dus niet meer dan 
56mg per kWh uitstoten.  
De watergekoelde brander van de ThemaTek zorgt voor een verlaagde NOx-uitstoot waardoor hij 
voldoet aan de laatste eisen.
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