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WIE IS BULEX

De rijke geschiedenis
van Bulex
Al meer dan 80 jaar is Bulex een van de marktleiders in België op het vlak van verwarming en sanitair
warm water. Zoals mensen over een ‘bic’ spreken terwijl ze een balpen bedoelen, is de naam ‘Bulex’ al
even bekend voor een badverwarmer op gas.

Bulex is tot op vandaag uitgegroeid
tot een van de referentiemerken in
verwarming. En tot producent van hoogkwalitatieve condensatieketels, warmtepompen, zonneboilers en thermische
zonnepanelen, slimme thermostaten ...
Hoe is Bulex uitgegroeid tot een van de
marktleiders in België? Sarah Pelegrin,
marketingcoördinator bij Bulex, dompelt
ons onder in de rijke geschiedenis van
Bulex.

HET PRILLE BEGIN ...
Sarah Pelegrin: “Alles begon in België
in 1934 met één toestel: een badverwarmer op gas die de naam Bulex kreeg.
Deze badverwarmer was al snel terug te
vinden in heel wat Belgische huishoudens
en dit bleef niet onopgemerkt in de bedrijfswereld. Het bedrijf Contimeter riep
een nieuwe afdeling met als naam 'Bulex'
in het leven, gespecialiseerd in de productie van gastoestellen voor de bereiding van
warm water.”

DE GROEI EN DE FUSIES
Sarah Pelegrin: “De jaren erop volgden
er enkele belangrijke fusies, die Bulex
hebben gemaakt tot wat het vandaag is.

Zo begon een fabriek in Nantes (Frankrijk) met de productie van verwarmingsketels voor de Franse markt onder de
naam Saunier Duval. In 1970 sloegen
Bulex en Saunier Duval de handen in
elkaar, en tot op vandaag zijn we nog
steeds partners.”
“Een jaar later deed ook 'Le Renova',
een andere Belgische fabrikant van badverwarmers, zijn intrede op de markt.
Een fusie volgde, waardoor we vanaf
1974 bekendstonden als Renova Bulex.”
“Nog eens vier jaar later werden Bulex,
Renova Bulex en Pegase (de voorganger
van Bulex Services) afdelingen van

“Onze missie om
altijd aan uw zijde
te staan, is een
constante gebleven.”

Saunier Duval België. In het nieuwe logo
voor deze groep was eens te meer een
vliegend dier te zien: de rode vogel die wij
vandaag allemaal kennen.”
“In 2005 toonde een onderzoek aan
dat de naam 'Bulex' nog altijd een even
sterke positie heeft op de markt, dus
besloten we 'Renova' te schrappen uit
onze naam en kwam het oorspronkelijke
Bulex terug op de voorgrond.”
“In 2013 vierden we onze 80ste verjaardag en vandaag is Bulex nog altijd een
van de Belgische marktleiders. Ons uitgebreid gamma gaat van verwarmingsketels tot hernieuwbare energie, met
onder meer warmtepompen.”
“Eén ding bleef echter wel constant
gedurende deze periode: onze missie
om altijd aan uw zijde te staan. De duurzaamheid en eenvoud van onze producten, samen met onze deskundige
customer service zorgen ervoor dat u
echt op ons kunt rekenen. Dagelijks
staan er 250 mensen voor u klaar, waaronder 160 techniekers die gans België
bedienen. Zij verzekeren de dienst na

verkoop en het onderhoud van onze toestellen.”

RELAX, IT’S A BULEX
Sarah Pelegrin: “Vandaag de dag mag
Bulex zich een moderne speler noemen
op de verwarmingsmarkt. We zijn niet
langer de producent van enkel badverwarmers, zoals velen ons nog kennen,
maar ook eigen producent van condensatieketels, warmtepompen, zonneboilers
en thermische zonnepanelen en zoveel
meer. We bieden met andere woorden
een compleet gamma aan, dat een oplossing biedt voor elk project. Al onze
toestellen hebben 4 gemeenschappelijke
kenmerken: ze zijn uiterst betrouwbaar,
ze behoren tot de nieuwste generatie, ze
zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig én
ze leveren de beste prestaties.”

Onze slagzin,
‘Relax, it’s a
Bulex: minimale
moeite, maximale
prestaties’,
dekt dus de lading.
Sarah Pelegrin,
marketing coördinator bij Bulex
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DOSSIER CONDENSATIEKETELS

Een blik op ons gamma
Geniet van uitstekend comfort in verwarming en sanitair warm water dankzij onze compacte en zuinige
condensatieketels – voor uitzonderlijke prestaties.
Bij een atmosferische ketel verdwijnen
de vrijgekomen rookgassen door de schoorsteen. De energie, en dus de warmte, in
deze rookgassen gaat hierdoor verloren.
Dankzij de condensatietechnologie wordt
de energie uit de rookgassen, die voor een
groot deel uit hete waterdamp bestaan, wel
benut. U bespaart dus tot 35 % aan energie
die anders 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.

Vandaag heeft Bulex een hoogwaardig
gamma met verschillende condensatieketels, met elk zijn eigen troeven, maar telkens met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en met het oog op maximaal
comfort.
Welke specifieke condensatieketel het
meest geschikt is voor uw individuele behoeften, ontdekt u hier.

Met de Bulex condensatieketels
geniet u van uitstekende verwarming en
sanitair warm water.

Isotwin CONDENS:
de compacte
oplossing voor
verwarming en
ongeëvenaard
luxe sanitair
warmwatercomfort
in 1 enkel toestel.

De combi condensatieketel Isotwin
CONDENS biedt u een ongeëvenaard
comfort en een stabiele, onmiddellijke en
grote beschikbaarheid van warm water,
zelf op meerdere plaatsen tegelijkertijd.
Ook wanneer u meerdere aftappunten
tegelijk gebruikt blijft het water heerlijk
warm. De Isotwin CONDENS is geschikt
voor gezinnen met een grote behoefte
aan sanitair warmwatercomfort, bijvoorbeeld wanneer er meerdere badkamers
in het huis aanwezig zijn die tegelijkertijd
worden gebruikt.
Dankzij de ingebouwde Dynamic-Accumulation technologie is er na 5 minuten
meer dan 200 liter water beschikbaar.
Belangrijkste troeven
• Voor verwarming en warmwaterproductie
• Beschikbaar in vermogens van
25 tot 30 kW voor verwarming en
30 tot 35 kW in sanitair warm
water
• 2 geïntegreerde inox boilers van
21 liter voor luxe sanitair comfort
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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. Na amper 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 produceren.
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DOSSIER CONDENSATIEKETELS

Thema CONDENS:
geniet elke dag
van een heerlijke
warmte en van
lekker warm water,
precies wanneer
u het wenst

Thermo MASTER:
een ketel die zich onderscheidt
in zijn eenvoud,
comfort en efficiëntie

De Thema CONDENS is een betrouwbare combi condensatieketel voor zowel
verwarming als sanitair warm water, die
zeer krachtig en toch compact is, wat
hem een toonbeeld van efficiëntie maakt.
Bovendien geniet u elke dag opnieuw van
lekker warm water, precies wanneer u
het wenst.
De snelle productie van warm water
heeft de thema CONDENS te danken aan
de ingebouwde Warmstart-functie.
Belangrijkste troeven
• Voor verwarming en warmwaterproductie
• 2 combimodellen: vermogens van
25 tot 30 kW voor verwarming en
30 tot 35 kW in sanitair warm water
• Ook beschikbaar in solomodellen voor
enkel verwarming, die indien gewenst
gecombineerd kunnen worden met
een aparte warmwaterboiler
• De solomodellen zijn beschikbaar in
vermogens van 12 tot 80 kW
• Zeer groot modulerend vermogen:
20 – 100 %
• Verwarmingslichaam en brander in
inox
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De WarmStartfunctie van Bulex
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.
Met een aangepaste modulerende
kamerthermostaat kan u op die manier
uw ketel aansturen op een intelligente en
energiezuinige manier.

De WarmStart is onze comfortabele en
efficiënte oplossing voor snel warm water.
Gewone ketels signaleren de vraag naar
warm water en verwarmen 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 warmtewisselaar van de ketel
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.
Met de WarmStart-functie zijn er slechts 2
seconden nodig om warm water te leveren.
Zonder deze functie duurt dit 6 seconden.

De Thermo MASTER is de nieuwste
generatie in condensatieketels en werd
vervaardigd volgens de meest recente
en bewezen technologieën. Volledig gemaakt uit hoogwaardige materialen zorgt
deze ketel voor een hoog rendement en
biedt hij levenslang comfort.
De Thermo MASTER is uniek in zijn
soort en op het gebied van prijs-kwaliteit
de beste keuze.

Belangrijkste troeven
• Voor verwarming en warmwaterproductie
• 3 combimodellen: vermogens van
18 tot 30 kW voor verwarming en
25 tot 35 kW in sanitair warm water
• Ook beschikbaar in een solomodel
voor enkel verwarming met een
vermogen van 30 kW
• Verwarmingslichaam in gietaluminium/silicium
• Sanitaire warmtewisselaar in inox

Wenst u extra info over ons gamma condensatieketels?
Surf snel naar www.bulex.be/condensatieketel
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DOSSIER CONDENSATIEKETELS

Over het ErP-label

Voorraadboilers in combinatie
met condensatieketels:
onze oplossing voor een ongekend
warmwatercomfort !
Bulex is gespecialiseerd in de realisatie
van optimaal sanitair comfort in uw woning.
Hiertoe hebben wij naast verschillende
condenserende combiketels ook klassieke
warmwaterboilers in ons gamma, die in
combinatie met elke bestaande of nieuwe
soloketel geplaatst kunnen worden.
Het voordeel van deze voorraadboilers? Er is meteen warm water beschikbaar, wat u het beste comfort in
warm water geeft, ook voor afnames op
meerdere tappunten tegelijk.

De WE/FE-boiler is een voorraadboiler
met ingebouwde opwarmingsspiraal. Het
gamma bestaat uit wandhangende en
staande modellen met verschillende inhouden van 70 tot 200 liter. Een standaard
combinatie is bijvoorbeeld een Thermo
MASTER of een Thema CONDENS met
een boiler van 150 liter, wandhangend of
vloerstaand. Deze combinatie biedt u een
ongeëvenaard comfort in sanitair warm
water.

Belangrijkste troeven
• Staand of muurmodel
• Te combineren met alle (Bulex) soloketels enkel verwarming
• Performante isolatie
• Verschillende inhouden: 70, 75, 100,
150, 200 liter

Net zoals bij de energielabels van
huishoudelijke apparaten zoals
wasmachines en koelkasten, krijgen
ook ketels sinds september 2015
een label op basis van hun energieefficiëntie, gaande van G tot A++
voor verwarming en van G tot A voor
warm water. Naast de vermelding
van de energieklasse van het
verwarmingsgedeelte, wordt ook
de energieklasse van het sanitaire
gedeelte getoond bij combitoestellen.
Het label is speciaal ontworpen
om u te helpen een geïnformeerde
en doordachte keuze te maken
wanneer u op zoek bent naar een
nieuw verwarmingssysteem of een
warmwatertoestel. Dit wil echter niet
zeggen dat het beste label ook altijd
de beste oplossing zal bieden voor
uw situatie. Daarom raden we u altijd
aan om contact op te nemen met een
installateur, die samen met u de beste
oplossing zal bespreken.

TIP !
Combineer onze condensatieketels met
een Helio SET-zonneboiler om uw warm
water te verwarmen op zonne-energie.

Naast het WE/FE-gamma, heeft Bulex nog een bredere waaier
aan warmwaterboilers. U vindt het volledige gamma aan warmwaterboilers
op www.bulex.be/warm-water-boiler
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BULEX CONNECTIVITY

Stem uw
verwarming af
op uw
behoeften
dankzij onze
slimme
thermostaten

MiGo

MIPRO, SLIMME
WEERSAFHANKELIJKE REGELAAR

Naast de traditionele thermostaten en weersafhankelijke regelaars, heeft Bulex nu ook twee nieuwe
regelaars binnen zijn gamma waarmee u uw verwarmingsinstallatie op een slimme manier perfect afstemt
op úw woning en úw gezin. Dankzij MiGo of MiPro van Bulex wordt uw duurzame verwarmingsinstallatie
nog performanter en dus nog energiezuiniger. Dankzij hun bijhorende applicatie kunt u ook uw verwarming
vanop afstand bedienen via uw smartphone of tablet.
MIGO, DE SLIMME THERMOSTAAT

Uw verwarmingsinstallatie op een
slimme manier
afstemmen op uw
woning en uw gezin.
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Een verwarmingsketel vanop afstand
bedienen vanuit een applicatie was nog
nooit zo eenvoudig! De slimme thermostaat MiGo maakt het mogelijk.
MiGo is de eerste slimme, modulerende
thermostaat van Bulex die via de MiGoapplicatie 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. Dankzij MiGo heeft u in
uw woning meer comfort en bespaart u tot
35% op uw energiefactuur.
Belangrijkste troeven op een rijtje
• Geschikt voor het sturen van
1 verwarmingscircuit
• Tot 30 verschillende, persoonlijk
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

Met de slimme, weersafhankelijke
regelaar MiPro kunt u uw volledige
verwarmingsinstallatie afstemmen op
de behoeften van uw gezin.
MiPro is een thermostaat van de
nieuwste generatie. Dankzij het grote en
verlichte display 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. Zo geniet u van maximaal comfort én extra besparingen. Bij de MiPro
staan eenvoud en gebruiksgemak centraal. Door de weersafhankelijke regeling
MiPro te combineren met de internetcommunicatiemodule MiLink is het mogelijk om uw verwarmingsinstallatie vanop
afstand te besturen met de MiPro-app.
De MiPro-regeling kan gebruikt worden
voor het aansturen van eenvoudige, maar
ook complexere systemen, zoals warmtepompen en zonneboilerinstallaties.
De MiPro bevat ook een vochtsensor die,
in combinatie met de warmtepomp Genia
AIR, ervoor zorgt dat u geen last heeft van
condens op de vloer wanneer u de koelfunctie gebruikt.

MiPro

Belangrijkste troeven op een rijtje
• Intelligent beheer van uw verwarmingssysteem
• Geschikt voor het sturen van
meerdere circuits voor verwarming
en sanitair warm water
• Geschikt voor elke installatie (zowel
condensatieketels op gas als zonneenergiesystemen of warmtepompen)

• Transparant overzicht van uw energieverbruik
• Compatibel met alle Bulex-ketels
met eBUS-aansluiting
• Bediening via een app op uw smartphone of tablet is mogelijk met de
bijkomende internetcommunicatiemodule MiLink

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

Een nieuwe tool om u
nog beter van dienst te zijn
Hebt u al eens overwogen om uw oude gasketel te vervangen? Bulex ontwikkelde een nieuwe onlinetool die
u het leven vereenvoudigt en die u in 3 simpele stappen begeleidt naar uw ideale condensatieketel.
Er zijn heel wat goede redenen om een
nieuwe condensatieketel te laten installeren:
Verbruik minder energie
Een moderne condensatieketel zet niet
alleen gas om in warmte, hij haalt daarnaast
ook nog eens zoveel mogelijk restwarmte
uit de verbrandingsgassen. Daardoor hebben de condensatieketels van Bulex een
veel beter rendement. Zo bespaart u energie en verwarmt u een stuk zuiniger.
Beperk uw uitstoot
Bespaar tot 35 % meer energie door een
condensatieketel met modulerende brander te plaatsen, die enkel verbruikt wat
nodig is. Zo beperkt u de uitstoot van schadelijke gassen als CO2. Milieuvriendelijk én
veilig voor u en uw gezin.

Kies voor betrouwbare en veilige
technologie
De condensatieketels van Bulex blinken
uit in betrouwbaarheid, veiligheid en zuinigheid. Ze zijn bovendien milieuvriendelijk en
voldoen aan de laatste ErP-normen.
Overtuigd om te investeren in een nieuwe
condensatieketel? Welke ketel u nu het
beste kiest, is niet altijd eenvoudig. Bulex
helpt u in uw zoektocht en lanceerde hiervoor het onlineplatform Instal XPERT.

Vind uw ideale ketel en professionele installateur
in slechts 3 stappen
Goede installateurs vinden en degelijke prijsoffertes ontvangen, is voor veel particulieren een lijdensweg
zonder resultaat. Zeg nu zelf: wie heeft er nog nooit thuis zitten wachten op een professional die
uiteindelijk niet komt opdagen? Hoeveel keer heeft u al aan de telefoon de belofte gekregen dat u
de prijsofferte uiterlijk morgen zal ontvangen? Veel particulieren beginnen er met goede moed aan,
maar blijven halverwege in het proces steken. Relax. Dankzij Bulex vindt u uw condensatieketel en
professionele installateur in slechts drie stappen.
STAP 1:
VRAAG UW PERSOONLIJKE
OFFERTE AAN

STAP 2:
INSTALLATEUR UIT UW BUURT

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.
Nadien heeft u ook nog de mogelijkheid om
uw gewenste regeling te kiezen. Het finale
voorstel dat eruit volgt, omvat meteen de
bijhorende prijsindicatie, inclusief BTW en
installatie.

Kunt u zich in het voorstel vinden, dan
kunt u vrijblijvend een afspraak maken met
een Instal XPERT-partner: een gespecialiseerd en gekwalificeerd Bulex-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.

Twijfel niet langer
en vraag nu uw persoonlijke
offerte aan op www.bulex.be
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BULEX INSTAL XPERT

Maak kennis met
onze Instal XPERT-partners

Leuvenaar pioniert als Instal XPERT-gebruiker

Instal XPERT is een netwerk van zorgvuldig
geselecteerde en opgeleide Bulex-installateurs.
Zij vormen uw garantie op duurzame kwaliteit
en een excellente service!

December 2016. In het appartement van Luc Desmedt in Kessel-Lo is de verwarmingsketel defect.
Het toestel heeft er intussen 20 jaar op zitten. En vervangen is de boodschap. Een korte zoektocht op
het internet leidt naar Bulex Instal XPERT. Even later is Luc, zonder het zelf te beseffen, de eerste klant
van Bulex Instal XPERT.

Bulex zet klantgerichtheid en kwaliteit voorop: niet enkel van de ketel,
maar van de volledige installatie. Om u
nog beter van dienst te zijn, heeft Bulex
het Instal XPERT-netwerk opgericht.
Zo koopt u niet alleen een kwaliteitsvolle condensatieketel, maar krijgt u
er ook een Instal XPERT-partner van
Bulex bij. Een betrouwbare, professionele installateur uit uw regio die
u persoonlijk advies geeft ter plaatse,
uw verwarming vakkundig installeert
en u verder adviseert over het onderhoud van uw ketel. Zo geniet u steeds
van het beste rendement gedurende
de volledige levensduur van uw ketel.
Te mooi om waar te zijn? Lees hier
de getuigenis van een tevreden klant
over deze totaalservice en een Instal
XPERT-partner.

Luc Desmedt: “Onze ketel kon nog hersteld worden. Maar de kosten zouden wel
oplopen en er zat een winterprik aan te
komen. Omdat ik geen tijd wilde verliezen, ben ik gaan kijken op de website van
Bulex. Daar kwam ik terecht op een korte
vragenlijst. Gaat het om een appartement
of om een huis? Hoe is het gebouw geïsoleerd? Is er een bad of een douche? Dat
soort dingen. Ik heb alle stappen gevolgd
en kreeg onmiddellijk een offerte.”

Instal XPERT-klant
Luc Desmedt en installateur
Koen Muermans bij
de nieuw geïnstalleerde
Bulex-ketel.
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SNELLE AFSPRAAK
Luc werkt voor een bank en heeft door
zijn drukke beroep weinig tijd om af te
spreken met installateurs en offertes af
te wachten. Ook al omdat hij zijn appartement verhuurt en er zelf bijna nooit aanwezig is. Via de onlinetool maakte hij in
slechts enkele muisklikken een afspraak
met een bekwame professional. “Dat ging
heel eenvoudig. Ik moest alleen twee data
doorgeven waarop ik mij kon vrijmaken.”
Bulex regelde diezelfde week een afspraak met installateur Koen Muermans
uit Hasselt.
Koen Muermans: “Ze hebben me gebeld
en gevraagd of ik op één van die twee data

“Via www.bulex.be
maakte ik in slechts
enkele muisklikken
een afspraak met een
bekwame professional.”

kon langsgaan in Kessel-Lo. Ik heb toegezegd en ben dan naar het appartement
gereden om een nauwkeuriger beeld te
krijgen van de reële situatie. Het was een
standaardinstallatie die weinig moeilijkheden zou opleveren. Samen met de klant
heb ik de volledige vragenlijst nogmaals
overlopen aan de hand van een applicatie
op mijn tablet. Ik heb bijkomende vragen
gesteld en op basis daarvan advies gegeven. Zo zijn we vlot ter plaatse tot een akkoord gekomen. Twee tot drie dagen later
hing er al een nieuwe condensatieketel.
Instal XPERT is een eenvoudige manier
van werken. En de klant geniet voortaan
van een winter zonder zorgen. Dit is een
win-winsituatie voor alle partijen.”

ACCURATE SCHATTING
Luc Desmedt is alvast tevreden over
Bulex Instal XPERT. “Het belangrijkste is
dat ik niet zelf op zoek moest gaan naar
een installateur. Op één dag werd mijn oude ketel probleemloos vervangen door de
nieuwe verwarmingsketel. Daarmee was
het probleem opgelost. De prijs hebben
ze bij Bulex ook goed ingeschat. De finale
offerte die ik ontving tijdens het bezoek
van de installateur lag iets hoger, omdat
er een langere buis nodig was om door
het vals plafond en het dak te geraken. Die
dingen ontdek je pas tijdens een plaatsbezoek. En dan nog: het prijsverschil was
niet groot.”

Ook installateur
Jimmy D’Hondt
getuigt
“Een tool als Bulex Instal XPERT
is een efficiënte manier om
eindgebruikers en installateurs
met elkaar in contact te brengen.
Nadat de klant al een eerste
configuratie deed op de website,
gaan we ook bij hem langs.
Tijdens dit plaatsbezoek, dat 10 tot
30 minuten duurt, kunnen we
de situatie volledig inschatten.
De bedoeling is om alle gegevens
die klanten via de website doorsturen,
af te toetsen aan de realiteit.
We bekijken ook hoe we de werken
kunnen aanpakken, en of er speciale
vereisten zijn. Op die manier leggen
we ter plaatse de finale prijs vast.”

Bulex Instal XPERT-partner
Jimmy D’Hondt uit Gingelom
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Warmte uit de natuur

Genia AIR + Genia SET: een compact duo
voor het aansturen van uw verwarming en
de productie van sanitair warm water.

2020 komt nu echt wel met rasse schreden dichterbij. De EU stelt zich als doel
de CO2-uitstoot met 20 % te verminderen én het aandeel hernieuwbare energie met
20 % te verhogen. Bulex wil hier, als specialist inzake verwarming en warm water,
een fundamentele rol in spelen.
Hernieuwbare energie is een term die
te pas en te onpas wordt gebruikt, maar
wat wil dit nu precies zeggen? Welke
technieken maken hier gebruik van?
De meest voorkomende vormen van
hernieuwbare energie zijn zonne-energie,
windenergie, aard- en luchtwarmte.
Bulex speelt hier op in met zijn gamma
lucht/water-warmtepompen voor verwarming, onder de naam Genia AIR. Voor
sanitair warm water heeft Bulex zowel warmtepomp- als zonneboilers beschikbaar, die perfect als hernieuwbare
aanvulling op een traditioneel verwarmingssysteem kunnen dienen.

Bulex, uw partner
met kennis van zaken
– ook op het vlak van
hernieuwbare
energie.

Warmtepomp Genia AIR:
haal uw warmte voor meer dan 75%
uit de natuur. Gratis én duurzaam.
De lucht/water-warmtepompen van
Bulex bieden een geschikte oplossing in
heel wat situaties. Zo kunnen ze perfect
geïntegreerd worden in een bestaande
woning zonder ingrijpende veranderingen.
Uiteraard kunnen lucht/water-warmtepompen ook in nieuwbouw een uitstekende oplossing zijn.
Ze kunnen stand alone worden geplaatst,
waarbij de warmtepomp de enige bron van
warmte is, of in combinatie met een bestaande of nieuwe condensatieketel. In dat
geval spreekt men van een hybride installatie die zowel voor verwarming als sanitair
warm water zorgt. De Genia AIR warmtepompen kunnen aangesloten worden op

alle merken ketels en alle types ketels (gas,
propaan, stookolie ...).
In principe kunt u in elke woning een
warmtepompinstallatie plaatsen. Wel
moet er gekeken worden naar bepaalde
aspecten zoals het warmteverlies van een
woning, de bestaande installatie en de aanvoertemperatuur ervan, etc. U neemt dus
best contact op met een vakman die samen
met u bekijkt welke installatie het best aan
uw behoeftes zal voldoen.
Zijn troeven?
• Stille werking
• Beschikbaar in 5, 8, 11 en 15 kW
• Werking gegarandeerd tot -20°C

Hoe werkt een warmtepomp?
Een lucht/water-warmtepomp bestaat uit een warmtebron (buitenlucht), twee warmtewisselaars
(één om warmte op te nemen en één om warmte af te geven) en een relatief kleine hoeveelheid
elektrische energie. Deze is nodig om de warmtepomp aan te drijven.
Een lucht/water-warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht op een bepaalde temperatuur
en verhoogt de temperatuur via een compressor die hij dan vervolgens afgeeft aan het
verwarmingscircuit van uw woning (lage temperatuursradiatoren en/of vloerverwarming).
De warmtepomp maakt hiervoor gebruik van een koelvloeistof die als medium dient om
de warmte te transporteren. Een warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast.
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Meer tips en weetjes
vindt u op
www.bulex.be/warmtepomp

Genia SET:
de ideale compacte
partner voor
de Genia AIRwarmtepomp
De Genia SET vergemakkelijkt de
installatie van de Genia AIR-warmtepomp
aanzienlijk. Tot nu toe moesten alle
onderdelen individueel aangesloten
worden om de verwarmings- en sanitaire
installatie te laten samenwerken met de
warmtepomp. Nu zitten deze onderdelen
geïntegreerd in één strak wit blok, zo
groot als een koelkast. De Genia SET is
uitgerust met een warmwaterboiler van
184 liter en alle nodige hydraulische en
elektrische componenten om de Genia AIRwarmtepomp aan te sturen. Hierdoor kan
een warmtepompsysteem eenvoudiger en
sneller geïnstalleerd worden en bespaart u
kostbare plaats in uw woning.
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Met de zonneboiler Helio SET produceert u tot 6O % van
uw sanitair warm water met zonne-energie

Magna AQUA 200

In België schijnt de zon niet vaak genoeg om in te staan voor 100 % van de
verwarming en warmwaterproductie. Een
zonneboiler, gekoppeld aan een condensatieketel, kan u een aanzienlijke
besparing opleveren op uw warmwaterproductie.
Met de Helio SET-zonneboilers voorziet Bulex in eenvoudige en flexibele
systemen om via zonne-energie aan
alle warmwaterbehoeften te voldoen. De
Helio SET zonneboilers zijn zowel beschikbaar als leegloopsysteem als een
systeem onder druk.
De Helio SET-zonneboiler laat toe om
zonne-energie optimaal af te stemmen
op de warmwaterbehoefte. Zo wordt het
water 60 % van het jaar door de zon verwarmd. Als dit niet het geval is, zorgt de
ketel voor de extra warmte. Doordat de

ketel altijd minder moet werken – het water is immers al voorverwarmd – bespaart
men altijd energie!
Zijn troeven?
• Voor alle types daken: pannen, leien,
plat, schuin
• Hoogrendementszonnepanelen met
aantrekkelijk design
• 3 inhouden van 150, 250 of 350 liter
• Past bij iedere Bulex-condensatieketel

De unieke warmtepompboiler
Magna AQUA laat u toe om
tot 75% te besparen op uw energiefactuur
voor warmwaterbereiding
Door gebruik te maken van de (gratis)
warmte uit de lucht – binnen- of buitenlucht – kan de warmtepompboiler 150,
200 of 300 liter warm water bereiden en
stockeren. Zelfs wanneer het buiten tot
-7°C vriest, blijft het toestel probleemloos
zijn taak vervullen en water verwarmen
tot 55°C zonder bijverwarming (door een
ketel of een elektrische weerstand). De
installatie van de Magna AQUA is zeer
eenvoudig. Het enige wat u nodig heeft, is
een elektrische voeding.
Dankzij het uitgebreide gamma van
150, 200 en 300 liter, kan de Magna AQUA
aan alle warmwaterbehoeftes voldoen.
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Zijn troeven?
• Veilig en duurzaam toestel
• Ideaal ter vervanging van een
bestaande elektrische boiler
• Verbruikt tot 6 keer minder
elektriciteit
• Installatievriendelijk, want géén
rookgasafvoer
• Het model van 150 liter is een
wandhangend model

Magna AQUA:
milieuvriendelijk
alternatief voor een
elektrische boiler
De vervanging van een elektrische boiler
door een warmtepompboiler voelt u
meteen in uw portemonnee. Voor elke
kilowatt elektrisch vermogen heeft u
naargelang het type 2,59 tot 3,14 kW
aan warmte. Bij een elektrische boiler is
dat 1 kW. De warmtepompboiler is dus
veel energiezuiniger. Daardoor heeft
u de meerprijs al na drie tot vier jaar
terugverdiend.
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ONDERHOUD

Onze airco vivAIR biedt een oplossing voor elk seizoen

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.

De Bulex vivAIR heeft een energielabel tot A++

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.

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

VRAAG HET AAN EEN ERKENDE
VAKMAN !
De vivAIR zorgt in principe in de eerste plaats voor de koeling van uw woning
tijdens de warme zomermaanden, maar
kan daarnaast ook worden ingezet als
lucht/lucht-warmtepomp in de winter. Dit
systeem is vooral geschikt voor de snelle
installatie van duurzame warmte in ruimten zonder centrale verwarming.
De Bulex vivAIR heeft nog andere troeven! Naast koelen en verwarmen, zorgt de
vivAIR ook voor het continu aanbrengen
van verse lucht en ontvochtiging. Daarom
is het toestel dus perfect geschikt voor
mensen met ademhalingsproblemen:
een ionisator en filterset garanderen een
optimale kwaliteit van de binnenlucht
door het verwijderen van stof en onzuiverheden.
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Zijn troeven?
• Uiterst stille werking
• Flexibele installatiemogelijkheden
dankzij uitgebreid gamma
• Mono- en multisplit systeem
• Maximale energie-efficiëntie A++
• Met afstandsbediening

Hoe werkt een airco?
In de zomer onttrekt de binnenunit warmte uit de ruimte via een ventilator die de
binnenlucht door een warmtewisselaar met koelvloeistof blaast. Het koelmiddel neemt
de warmte van de lucht op en verdampt. De afgekoelde lucht wordt via de ventilator
terug in de ruimte verspreid. De verdampte koelvloeistof wordt via de leidingen van
de binnenunit naar de buitenunit gebracht.
In de buitenunit drukt een compressor het warme gas samen. Hierbij komt de warmte
die binnen werd opgenomen vrij en wordt het koelmiddel terug vloeibaar. Het vloeibaar
koelmiddel vloeit terug naar de binnenunit, waar het proces van voor af aan opnieuw
kan beginnen. En voor de verwarming? Hiervoor wordt bovenstaand proces gewoon
omgedraaid.

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.

23

Op zoek naar
een nieuwe verwarmingsketel
EN een professionele installateur?

Vind met Bulex Instal XPERT uw ideale verwarmingsketel in 3 stappen:

1

2

3

Ontvang een
persoonlijke offerte
op maat

Een Instal XPERT
partner komt langs voor
persoonlijk advies

Uw Instal XPERT
partner komt uw
nieuwe ketel
installeren

Surf naar www.bulex.be

