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Dossier kwaliteit

Een blik achter de schermen van onze R&D-afdeling

Genia SET
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De compacte partner van de warmtepomp Genia AIR

Relax, it’s a Bulex
Op ons kunt u rekenen
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De compacte partner
van de warmtepomp
Genia AIR

Inhoud

naar de Instal CLUB:

ulex.be/instalclub

NIEUW

Genia SET

X verwent haar installateurs.

NU lid van de BULEX Instal CLUB!

Met trots stel ik u het nieuwe magazine van Bulex voor. Bulex is leider in
het segment van uitstekende prijs-kwaliteitoplossingen voor verwarming
en sanitair warm water. We leveren duurzame en gebruiksvriendelijke producten, die makkelijk te onderhouden zijn. Bulex is bovendien helemaal
mee op het gebied van hernieuwbare energieën. In dit nummer tonen we
u bijvoorbeeld de Genia SET, een uitgekiende oplossing om de warmtepomp in een minimum van tijd aan verwarming en sanitair aan te sluiten.

waardevolle geschenken
ernieuwde webshop.
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Instal CLUB

Relax,
it’s a Bulex

Op ons kunt u rekenen

Laat u verwennen!

allateurs zitten pas écht goed
erd bij de Instal CLUB.

67.indd 1

Ook ons vernieuwde, exclusieve partnerprogramma Instal CLUB draait op
nieuwe media. Voor ieder geïnstalleerd Bulex-toestel dat u registreert, ontvangt u punten die u in onze webshop ruilt voor waardevolle geschenken.
Registreren kan via het web, maar nog makkelijker is de iScan-app: simpelweg de barcode van de garantiekaart inscannen met de smartphone.
Bulex staat altijd aan uw zijde. Niet alleen via het web, maar uiteraard ook
via persoonlijke ondersteuning. Zo zijn er onze twee trainingscentra, in
Brussel en Destelbergen, waar we gratis opleidingen organiseren voor installateurs die meer technische kennis willen opdoen. Ons salesteam dekt
ondertussen alle provincies en onze dienst-na-verkoop staat altijd voor u
klaar. Het gaat om mensen die iedere dag in het werkveld staan en die de
kneepjes van het vak kennen.
Ook het blad dat u vandaag in handen houdt, is een manier om u te steunen en te inspireren.
Veel leesplezier!
Bruno Vervinckt,
Commercieel directeur Bulex

nstal CLUB is het splinternieuwe partnerrogramma van Bulex. Een CLUB exclusief
oor installateurs zoals u, die we graag
elonen voor hun trouw.

www.bulex.be/instalclub

Een van onze slogans is ‘minimale moeite, maximale prestaties’. Daarom
hebben we onze dienstverlening afgestemd op de noden van vandaag.
We ontwikkelen bijvoorbeeld alsmaar meer onze online-ondersteuning. Zo
kunt u via het internet vervangonderdelen aanvragen, foutcodes opzoeken, technische documentatie lezen en zelfs instructiefilmpjes bekijken.

Minimale moeite, maximale prestaties!
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BRUNO VERVINCKT
@ bruno.vervinckt@bulex.be
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DOSSIER

Onze condensatieketels:
focus op kwaliteit

Luxe sanitair
comfort
Voor een stabiele, onmiddellijke beschikbaarheid van veel warm water tippen we
de condenserende combi-gaswandketel
Isotwin CONDENS. Dit toestel zorgt voor
verwarming en sanitair, en bevat bovendien een inox boiler van 2 x 21 liter in
dezelfde behuizing. De boilers werken als
buffer en hebben slechts 5 minuten opwarmtijd nodig.

DEEL 1: ONTWIKKELING VAN DE PRODUCTEN IN DE R&D-AFDELING
Bulex streeft bij de ontwikkeling van zijn producten naar vier belangrijke eigenschappen: kwaliteitsvol,
betrouwbaar, met een goede prijs-kwaliteitverhouding en gemakkelijk te installeren. De aandacht voor
kwaliteit begint trouwens lang voor het eerste onderdeel op de montagetafel komt. Honderden specialisten
van de afdeling Research & Development in Nantes bekommeren zich dagelijks om de verbetering van
iedere component. Geen wonder dat de gemiddelde ontwikkelingstijd van een nieuw product tussen 18 en
24 maanden varieert.

DIGITALE SIMULATIES
Al in de digitale ontwerpfase wordt het
kleinste onderdeel van de condensatieketel perfect afgestemd op zijn functie.
Tijdens het ontwikkelingsproces houden
de ontwerpers er bijvoorbeeld al rekening
mee dat alle componenten later bij het
onderhoud makkelijk bereikbaar moeten
zijn. Vervolgens gaan de ontwikkelaars van
de afdeling R&D met simulatiesoftware na
of ieder onderdeel optimaal functioneert.

ONDERDELEN OP DE TESTBANK
Deze onderdelen belanden vervolgens
in het labo van Nantes op de testbank.

Met een reeks simulaties controleren ervaren specialisten de precisie en de duurzaamheid van de componenten. Ze gaan
bijvoorbeeld na hoe de componenten
temperatuurschokken doorstaan, onderzoeken de kwaliteit van de legering en inspecteren de hydraulische componenten.

KLIMAATSIMULATORS
Speciale klimaatsimulators die extreme omstandigheden nabootsen, gaan na
of de thermostaten hun betrouwbaarheid
in alle omstandigheden behouden. Op die
manier toetst R&D of de prestaties van de
condenserende ketel op vlak van verwar-

Klimatologisch lab dat de interne en externe
omstandigheden nabootst om de werking van de
thermostaten te controleren.

Geavanceerd en
gebruiksvriendelijk
Zelfs op vlak van gebruiksvriendelijke
besturing volgt Bulex innovatieve trends.
Een mooi voorbeeld is de MiGo-thermostaat voor wie meer comfort wil dan bij
de klassieke kamerthermostaat. Met de
slimme thermostaat MiGo en de bijhorende gratis app bedient de bewoner zijn
ketel nu ook vanop afstand via smartphone of tablet.

Digitaal ontwerp van de
hydraulische component.

ming en sanitair comfort op elkaar zijn
afgestemd. In deze fase controleert men
uiteraard ook de conformiteit van de ketels en keurt men de veiligheidsvereisten
op vlak van gas en elektriciteit.

VALIDATIETESTS
Eenmaal gemonteerd passeert het
prototype vier validatietests.
• Duurzaamheidstest: de ketel doorloopt
een reeks verwarmings- en sanitaire
cycli die overeenkomen met 15 jaar gebruik door de klant.
Testen op de Thermo MASTER.
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Duurzaamheidstest op
de Thema CONDENS.

• Systeemtest: meet de efficiëntie van
de ketel in alle mogelijke configuraties. Daarbij houdt men rekening met
verschillende soorten stookruimtes,
bouwperiodes en zelfs de regio’s in
Europa.
• Tests in het werkveld: men plaatst de
toestellen in particuliere woningen
waarbij men nagaat hoe de bewoners
de verwarming, het sanitair comfort
en het gebruiksgemak ervaren. Iedere
opstelling is verbonden met apparatuur
die informatie over de bediening en de

prestaties registreert en draadloos
doorgeeft aan het lab.
• Confrontatie met installateurs en onderhoudstechnici: hun schat aan ervaring
is een belangrijke inbreng in het ontwikkelingsproces.

PRE-SERIE
De finale fase in het ontwikkelingsproces is de bouw van de pre-serie: toestellen die speciaal gemaakt worden met het
oog op validatie.

›
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Bulex-man in hart en nieren
Het bedrijf van Stefan Boesman en Ilse
De Bruyne voorziet op jaarbasis zo’n 250
tot 300 wooneenheden van condensatieketels Thema CONDENS 25/30 en Thema
CONDENS 30/35. Hierdoor is de installatie grotendeels dezelfde en kan hij scherpe prijzen voorstellen.

REGIONAAL UITGEBOUWDE
DIENST-NA-VERKOOP
“Omwille van de levensduur opteert
men in het lastenboek graag voor de
inoxkwaliteit van de brander en warmtewisselaar. Ik ben een Bulex-man in hart
en nieren, al 19 jaar. En dat is vooral te
danken aan de breed uitgewerkte en efficiënte service van Bulex. Zelfs wanneer ik
doorheb dat het lastenboek op maat van
een ander merk is geschreven, probeer ik
Bulex erin te krijgen.” Stefan waardeert
vooral de dienst-na-verkoop die regionaal

is uitgebouwd, met vakbekwame technici
die voortdurend op de baan zijn om bijstand te verlenen.

Stefan Boesman, 22 jaar zelfstandig
en al 25 jaar werkzaam in de sector

ONDERHOUD DOOR BULEX
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Ga snel naar de Instal CLUB:

Zelfs voor het onderhoud verwijst Stefan graag naar de Bulex-service. “Onze
hoofdactiviteit is het plaatsen van installaties, vandaar dat wij geen vragende partij zijn om vaak onderhoud uit te voeren.
We stellen de bouwpromotor regelmatig
voor een onderhoudscontract rechtstreeks bij Bulex te nemen. Ons bedrijf
wil zich in de toekomst verder uitbreiden,
zodat we deze Bulex-service zelf aan al
onze klanten kunnen aanbieden en we op
de vervangmarkt altijd Bulex aan de klant
kunnen voorstellen. Ook over de leveringen van toestellen en wisselstukken ben
ik heel tevreden: ze zijn altijd voorradig en
dus moeten mijn klanten nooit wachten.”

www.bulex.be/instalclub

Ontdek alle waardevolle geschenken
in onze vernieuwde webshop.

Vertrouwde kwaliteit
Philip noemt zichzelf zonder aarzelen
fan van de Bulex-condensatieketel. De
eerste ketels van het type Thermo MASTER
installeerde hij meer dan 10 jaar geleden.
Ondertussen plaatst Vandevoorde bvba
tussen de 40 en 50 toestellen per jaar.

OVERTUIGENDE REFERENTIES
“Onze klanten rekenen op onze ervaring
en ons advies. Het kost ons geen moeite
om telkens overtuigende referenties naar
voren te schuiven. De Thermo MASTER
verkoopt eigenlijk zichzelf. Het is een duurzaam toestel met een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Op kwalitatief vlak
reken ik de Thermo MASTER bij het hogere
segment van condensatieketels.”
Philip Vandevoorde, 21 jaar zelfstandig,
sinds zijn 18e werkzaam in de sector

BETROUWBAARHEID TROEF
“De Thermo MASTER is bovendien een

dankbaar product voor de installateur”,
verzekert Philip. “Het is een evenwichtig
en functioneel opgebouwd toestel, waarbij
nauwelijks iets kan misgaan. Bij tweejaarlijks onderhoud zijn er zelden problemen.
Zelfs de prijs van de onderhoudssets is erg
correct. Zo komt de klant ook na de installatie nooit voor onaangename verrassingen te staan.”

IN DE WATTEN GELEGD
De belangrijkste reden waarom Philip
al jaren voor Bulex kiest, is de uitstekende
ondersteuning en de dienst-na-verkoop.
“Ik kan steeds bij mijn vertegenwoordiger
terecht. Bulex spreekt over een vipservice
naar de installateur toe, en dat kan ik alleen maar beamen. De Bulex-technici kennen hun vak en ze leggen de installateurs
in de watten.”

› VOLGENDE KEER: DE PRODUCTIE-AFDELING
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Bulex installateurs zitten pas écht goed
geïnstalleerd bij de Instal CLUB.
Instal CLUB is het splinternieuwe partnerprogramma van Bulex. Een CLUB exclusief
voor installateurs zoals u, die we graag
belonen voor hun trouw.
www.bulex.be/instalclub

Minimale moeite, maximale prestaties!
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NIEUW(S)

Genia SET

steld. Om te voorkomen dat de buitenleidingen zelfs bij extreme temperatuur
zouden bevriezen, zijn ze gevuld met
glycol. De warmtewisselaar scheidt het
binnencircuit van het buitencircuit.

DE COMPACTE PARTNER VAN DE WARMTEPOMP GENIA AIR

MULTIZONEKIT
Achteraan in de Genia SET is er ook
plaats voor de multizonekit, een pompgroep die rechtstreeks is verbonden met

Het koppelen van de Genia AIR-warmtepomp aan een verwarmingsinstallatie was nog nooit zo eenvoudig. Het toverwoord is ‘Genia SET’.
In één strakke behuizing zitten alle hydraulische elementen om de verwarming te sturen en de woning van warm water te voorzien. De voordelen zijn erg aanlokkelijk: dankzij de Genia SET wint uw klant veel
ruimte en u veel montagetijd.
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.

zing ook een expansievat van 15 liter
voor het cv-circuit en een sanitair expansievat van 8 liter. Doordat alles perfect
op elkaar is afgesteld, moet u hooguit
6 leidingen aansluiten. Twee aansluitingen voor het vertrek en de terugloop van
de warmtepomp en – afhankelijk van het
aantal circuits – twee of vier aansluitingen voor de verwarming.

COMPACT EN COMPLEET

UITBREIDBAAR

Behalve de ingebouwde besturingsmodule voor de warmtepomp bevat de
Genia SET een warmwaterboiler van
184 liter. In de behuizing zit ook een extra elektrische weerstand, die afhankelijk van de noden ingesteld kan worden
op 2, 4 of 6 kW. Tot slot bevat de behui-

In de strakke behuizing van de Genia
SET is trouwens plaats om extra elementen toe te voegen. Zo kan in de unit
bijvoorbeeld een platenwarmtewisselaar
worden ingebouwd. Die optie is verstandig wanneer de warmtepomp op relatief
lange afstand van de woning is opge-

Magna AQUA 150 liter
INTELLIGENTE WARMTEPOMPBOILER
Het gamma warmtepompboilers van Bulex wordt
uitgebreid met de nieuwe Magna AQUA 150.

Genia SET
Dankzij zijn energie-efficiëntie (COP)
van 2,87 bij A15°C W55°C rekenen we op
een besparing tot 75% voor de warmwaterbereiding ten opzichte van een klassieke elektrische boiler. De Magna AQUA
blijft zijn warmte afgeven, zelfs als het
buiten vriest. Tot -7°C blijft het toestel
autonoom water tot 55°C aanmaken. En
om te verzekeren dat er altijd warm water is, zit in deze warmtepompboiler een
extra elektrische weerstand van 1,2 kW.

TAL VAN VOORDELEN

Yannick De Mol, Product Specialist warmtepompen bij Bulex, somt de troeven
op die uw klant zullen overtuigen. “De compactheid van het toestel is van doorslaggevend belang. We merken dat mensen steeds meer compact gaan bouwen.
Daarom stapt men af van verschillende accessoires die individueel in de stookplaats gemonteerd dienen te worden. De Genia SET is de oplossing voor wie de
ruimte zo slim mogelijk wil benutten. De voetafdruk meet 59 cm bij 70 cm en hij
heeft een hoogte van 188 cm. Hij ziet er bovendien erg strak en clean uit. Ik ben
ervan overtuigd dat de Genia SET voordeliger uitkomt dan wanneer de installateur alle verschillende componenten moet leveren en aansluiten. Het gaat dus
niet alleen om ruimtewinst, de installatiekosten liggen uiteindelijk ook lager.
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Genia AIR

TIP Bekijk de instructiefilmpjes voor de installatie op www.bulex.be/geniaset

Dubbele winst

@ yannick.demol@vaillant-group.com

een geïntegreerde evenwichtsfles. Aan de
evenwichtsfles kan de installateur een
gemengd circuit koppelen om bijvoorbeeld de vloerverwarming via een ander
circuit van energie te voorzien dan de radiatoren. De circulatiepompen voor het
sanitair warm water en de verwarming
zitten samen met de evenwichtsfles en
het volledige meet- en regelsysteem in
dezelfde behuizing.

Een ander voordeel van dit toestel
is dat het op een muurdoorvoer wordt
aangesloten met een concentrische

buis van 80 mm/125 mm, dezelfde diameter van een schoorsteen. Het buitenste deel van de buis dient om de warmte
te onttrekken aan de buitenlucht, de
binnenste buis voert de lucht af uit de
warmtepomp. De Magna AQUA heeft
een erg gebruiksvriendelijke display
waarmee de bewoner voor elke dag van
de week een ander programma kan instellen. Ook is hij PV-ready. Via een speciaal contact kunt u hem rechtstreeks
aansluiten op de omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen. Hierdoor zal
de warmtepompboiler stroom van de
zonnepanelen verbruiken wanneer die
voorradig is.

Wallonië verstrengt regelgeving voor type B1
YANNICK DE MOL

i

Zopas heeft het Waals gewest de regelgeving met betrekking tot de installatie van stookketels van het type B1 verstrengd.
Vanaf mei 2016 is het in het zuiden van het land verboden om ketels van dit type aan te sluiten op een individuele rookgasafvoer, tenzij ter vervanging van een ketel van dat type aangesloten op een collectieve schoorsteen. We verwachten dat ook de
andere deelregeringen hetzelfde standpunt zullen innemen.

9

RELAX

Relax,
it’s a Bulex
Zoals mensen over een ‘bic’ spreken
terwijl ze een balpen bedoelen, is de
naam ‘Bulex’ al even bekend voor een
badverwarmer op gas. Ondertussen is
Bulex uitgegroeid tot een referentiemerk in HVAC. En tot eigen producent
van hoogkwalitatieve condensatieketels, warmtepompen, zonneboilers
en -panelen, slimme thermostaten...
En tot leverancier van een uitstekende
service.

Al meer dan 80 jaar is Bulex een van de
marktleiders in België op het vlak van verwarming en sanitair warm water. Bulex biedt
u een 360°-gamma aan, dat een oplossing
biedt voor ieder project. Naast de traditionele verwarmingssystemen, bieden we ook
oplossingen aan op het vlak van hernieuwbare energie, zoals warmtepompen, zonneboilers en airco. Al onze toestellen hebben
vier gemeenschappelijke kenmerken: uiterst
betrouwbaar, van de nieuwste generatie, gebruiksvriendelijk en eenvoudig, en gericht op
de beste prestaties.

OP ONS KUNT U REKENEN
De duurzaamheid van onze producten zorgt
er samen met een vriendelijke en deskundige klantendienst voor dat u echt op ons
kunt rekenen. Dagelijks staan er 270 mensen voor u klaar, waaronder 160 technici die
de dienst-na-verkoop verzekeren en instaan
voor het onderhoud van onze toestellen. Wij
staan dus altijd aan uw zijde. Een geruststellende gedachte, die u ook uitstraalt naar uw
klanten toe. Vandaar onze nieuwe slagzin:
‘Relax, it’s a Bulex’.
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Wij staan steeds
ter beschikking
op volgende
nummers en
adressen ››

COMMERCIËLE DIENST EN OFFERTES
 02 555 13 04
@ offertes@bulex.com
BESTELLINGEN (toestellen en wisselstukken)
 02 555 13 12
@ orders@bulex.com
MARKETING (documentatie en opleidingen)
 02 555 13 16
@ info@bulex.be - training@bulex.be
ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN
 02 431 80 00
@ service@bulex-services.be
TECHNISCHE HELPDESK
 02 555 13 22
@ infotech@bulex.com

VERTEGENWOORDIGERS
Brussel en Waals-Brabant
1 M. Guy Van Limbergen  0486 25 99 57
Vlaams-Brabant en Limburg
2 M. Jan Walravens  0486 25 99 58
Antwerpen
3 Mw. Anneleen Oosterwijk  0486 25 99 38
Oost- en West-Vlaanderen
4 M. Philippe Lievevrauw  0486 13 33 02
Oost-Vlaanderen
5 M. Luc Welvaert  0486 25 99 20
West-Vlaanderen
6 M. Peter Lammens  0486 25 99 33
Luik
7 Mw. Annick Kockelkorn  0486 25 99 11
Namen en Henegouwen
8 M. Fabrice Wilmotte  0486 13 33 13
Architecten en Studieburelen
9 M. Frédéric Mathoul  0486 13 33 27
Commercieel directeur
10 M. Bruno Vervinckt  02 555 13 05
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Verwelkom uw klanten
in hun comfortzone!
Oplossingen voor verwarming en sanitair warm
water. Ontwikkeld door Bulex.
Condensatieketels van Bulex: comfort waar iedereen
van geniet! Als installateur geniet u van het comfort
om te kunnen werken met hoogkwalitatieve toestellen
die eenvoudig zijn in installatie en onderhoud. En dat
terwijl uw klanten kunnen rekenen op het comfort van
heerlijke warmte en onmiddellijk sanitair warm water.
Ontdek meer op www.bulex.be/warmwater

Thema
CONDENS

Isotwin
CONDENS

Thermo
MASTER

