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Dossier kwaliteit
De productieafdeling

Beste installateur,
Voor u ligt het tweede nummer van Relax, het magazine voor onze partners.
Uw positieve reacties geven ons het vertrouwen om ermee door te gaan. En
vertrouwen is waar Bulex voor staat.
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Bulexopleidingen

Inhoud
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Dossier hernieuw
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Genia AIR-warmtepomp en
Magna AQUA-warmtepompboiler

Gratis professionele
eendagscursussen
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Relax,
it’s a Bulex

Onze technische
helpdesk en customer
service staan u bij

Relax. Omdat Bulex waakt over uw gemoedsrust. Al onze ketels, regelingen,
warmtepompen en zonneboilers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Kijk
gerust eens hoe we dat aanpakken in onze productieafdeling in Nantes: welke
fabricagetechnieken we gebruiken en welke controlesystemen. Allemaal maatregelen om u producten te leveren met de hoogste bedrijfszekerheid.
Gemoedsrust vindt u ook in het feit dat we voortdurend onze producten verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Neem nu de warmtepomp Genia AIR of de warmtepompboiler
Magna AQUA. Milieuvriendelijke oplossingen waarmee u vlot inspeelt op het
veranderende wettelijke kader en de steeds grotere vraag naar hernieuwbare
energie.
Als professional moet u zich voortdurend bijscholen. Ook hiervoor kunt u
rekenen op Bulex. Via de Bulex-opleidingen raakt u vertrouwd met het volledige productgamma en ontdekt u als eerste de nieuwste technologieën. Schrijf
u dus zeker in voor een van onze gratis eendagscursussen, met theorielessen
en praktijkgerichte training.
Een vraag, een onverwachts probleem bij een installatie? Onze technische
helpdesk geeft advies. Want ook dat is gemoedsrust: u staat er niet
alleen voor. Achteraan in dit nummer maakt u kennis met drie van
onze collega’s. Wist u trouwens dat daarnaast ook 150 technici
permanent de baan op gaan om u te ondersteunen bij herstellingen en het onderhoud van onze producten? Er komt weer
een drukke winter aan. Maar relax, op Bulex mag u vertrouwen.
Veel leesplezier.
Bruno Vervinckt,
Commercieel Directeur Bulex

Colofon

Relax, magazine voor partners, is een uitgave van Bulex, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, www.bulex.be • Concept en realisatie: Roularta Custom Media, www.roulartacustommedia.be • Coördinatie: Daphné Debaenst • Redactie: Wim Deloof • Eindredactie:
Gerda Waeyaert • Fotografie: Marc Wallican • Vormgeving: Natalie Moutton • Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Overname
uit het magazine is alleen geoorloofd na schriftelijk akkoord van Bulex.

2

BRUNO VERVINCKT
@ bruno.vervinckt@bulex.be
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DOSSIER KWALITEIT

Onze condensatieketels:
focus op kwaliteit
DEEL 2: DE PRODUCTIEAFDELING

Thema CONDENS De klassieker
die klaar is voor
morgen

Bulex staat voor duurzaamheid en betrouwbaarheid: van de tekentafel tot de verkoop en de service.
In deel 1 hebben we een kijkje genomen bij de R&D-afdeling in Nantes. Vandaag gaan we langs
in de productieafdeling.
Om een constante kwaliteit te garanderen, volgen we bij Bulex alle producten
nauwkeurig op. Er zijn controles in elke
fase van het productieproces. We hechten
veel belang aan een goede communicatie.
Bijvoorbeeld tussen ons R&D-team en de
productieafdeling. En we zetten volop in
op nieuwe fabricagetechnieken. Kortom:
de best mogelijke combinatie van talent
en technologie.

CONTROLE VAN MATERIALEN
EN COMPONENTEN
Voor onze leveranciers ligt de lat erg hoog.
Alle materialen en componenten moeten

voldoen aan strenge kwaliteitseisen. We
controleren elke levering die binnenkomt
op afwijkingen en defecten. Ook wisselen
we permanent informatie uit met onze
leveranciers over de kwaliteit van hun
goederen en voeren we geregeld audits uit,
om indien nodig bij te sturen.

te sporen. De menselijke controle en de
automatisatie in het productieproces zorgen voor een defectloos eindproduct.
De machines zijn optimaal afgestemd
op onze producten. Zo gebruiken we bijvoorbeeld schroevendraaiers met controle
van de juiste hoek en aandraaimoment.

INZETTEN OP AUTOMATISERING

We hebben een systeem voor fouten
opsporing. En we volgen elke stap van het
assemblageproces met RFID-technieken
(Radio Frequency Identification). Dat
maakt dat fouten bijna volledig zijn uitgesloten. Door het scannen van essentiële
componenten weten we precies welk onderdeel welke bewerking ondergaan heeft.
Omdat onze producten almaar meer
elektronica bevatten, gaat veel aandacht
naar de bescherming van componenten
die gevoelig zijn voor elektrostatische
ontladingen. Zo krijgen ook printplaten
een langere levensduur. Allerlei testen
met specifiek ontworpen apparatuur garanderen een veilige werking voor zowel
installateurs als eindgebruikers.

Goedgekeurde leveringen gaan door
naar de productie. Maar ook hier houden
we stap voor stap elk aspect van het productie- en assemblageproces in de gaten.
Onze procesoperatoren worden per product opgeleid om technische defecten op

Het aantal testen dat een product ondergaat, hangt af van de complexiteit ervan. Gemiddeld testen we de producten
op ruim 50 punten. Alle cijfers en resultaten houden we bij voor analyse. Een
product dat negatief uit de testen komt,
wordt door onze software automatisch
geblokkeerd voor levering. Hier gaan we
dieper op in in de volgende editie.

De Thema CONDENS is een ruim
inzetbare condensatiegaswandketel
voor verwarming en sanitair warm
water. Deze ketel is ideaal voor zowel
compacte, energiezuinige woningen als
middelgrote tot grote woningen. Voor
het zwaardere werk in verwarming zijn er
modellen met een vermogen van 45 tot
80 kW. De Thema CONDENS kan ook
perfect gecombineerd worden met ons
WE/FE-boilergamma en onze Helio SETzonneboiler.

Testbank voor de Thema CONDENS –
het testen met perslucht van de luchtdichtheid
van de gasleidingen en hydraulische circuits.

› VOLGENDE KEER: KWALITEITSCONTROLE
Testbank voor warmtepompen.
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DOSSIER HERNIEUWBARE ENERGIE

Genia AIR

Magna AQUA

WARMTEPOMP SPEELT DE HOOFDROL IN ENERGIEZUINIGE WONINGEN

MEER MAATWERK DANKZIJ EEN UITGEBREID GAMMA

Een warmtepomp is dé manier om in goed geïsoleerde woningen nog meer energie te besparen. Bulex
heeft daarvoor de Genia AIR, lucht/water-warmtepompen voor standalone of hybride oplossingen. En met
de komst van de Genia SET wordt de installatie van een warmtepompsysteem aanzienlijk vereenvoudigd.

Bulex is al tientallen jaren een sterke referentie op het vlak van elektrische boilers, maar zet ook volop
in op hernieuwbare energie. Onder meer met de lucht/water-warmtepompboilers Magna AQUA voor de
productie van sanitair warm water.
Het gaat vooruit met het gamma. In
februari 2016 kregen de twee Magna
AQUA 300-warmtepompboilers het gezelschap van de kleinere Magna AQUA 150.
Sinds september is er ook de Magna
AQUA 200. Yannick De Mol, Product Specialist warmtepompen: “Elke bewoner
in huis gebruikt dagelijks 50 liter warm
water. Een boiler van 290 of 300 liter is
dus ideaal voor grote gezinnen. Een
model van 150 liter is dan weer interessant voor twee tot drie mensen. En met
Magna AQUA 200 hebben we nu nog een
tussenweg.”

als standalone toepassing, om volledig
autonoom te verwarmen. In combinatie
met een sanitair voorraadvat staat de
Genia AIR ook in voor sanitair warm water.

AUTONOOM OF HYBRIDE
De Genia AIR-warmtepompen, met
vermogens van 5 tot 15 kW, zijn eenvoudig te plaatsen in elke woning. Het zijn
compacte toestellen die maar 60 à 65 dB
geluidsemissie produceren en blijven
werken tot -20°C. In woningen met een
lage warmtevraag kunt u ze gebruiken

Een tweede mogelijkheid is de hybride
oplossing. Hier combineert u de warmtepomp met een verwarmingsketel en zorgt
een intelligente regeling voor de meest
efficiënte wisselwerking. De nieuwe
MiPro is hier ideaal omdat dit een overkoepelende regeling is voor alle verwarmingssystemen. En dankzij de Genia SET
wordt de installatie van de Genia AIRwarmtepomp aanzienlijk vereenvoudigd.
In de vorige editie stelden we u deze
nieuwe module voor. Intussen zijn de
eerste installaties in België een feit. Sam
Meuissen van Elecsam, uit Thimister,
was de eerste professional in België om

MiPro: één
regeling voor alle
verwarmingssystemen
Bart Vandevelde, Product Specialist regelingen. “De MiPro is een nieuwe,
weersafhankelijke regeling die de vertrekwatertemperatuur van één of meerdere kringen
aanpast in functie van de buitentemperatuur. Je kan hem gebruiken in combinatie met
de RED-3-module of met de pas gelanceerde RED-5-module, die tot drie gemengde
pompgroepen aanstuurt. Het voordeel van de MiPro is dat hij overkoepelend werkt: met
klassieke cv-ketels maar ook met warmtepompen en zonneboilers met leegloop of onder
druk. Bij de MiPro hoort een afstandsbediening (MiPro remote) en via de MiLink koppel je
hem ook aan het internet.”
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Sam Meuissen, Elecsam Thimister

de Genia SET uit te proberen. “Samen
met de mensen van Bulex heb ik de volledige montage doorlopen om eventuele
moeilijkheden vroegtijdig op te sporen.
Maar de verbinding maken tussen de
Genia AIR-warmtepomp en de Genia SET
is effectief heel eenvoudig. Gewoon een
kwestie van de handleiding even door
te nemen. Ik vind het belangrijk om alle
basisfuncties zelf in te stellen. En had
ik toch nog een bijkomende vraag, dan
had ik binnen de twee uur antwoord van
Bulex.”

BESPAREN OP ELEKTRICITEIT
Waarom een elektrische boiler vervangen door een warmtepompboiler?
Yannick: “Omdat die laatste veel energiezuiniger is. Voor elke kilowatt elektrisch vermogen heb je naargelang het
type 2,59 tot 3,14 kW aan warmte. Bij een
elektrische boiler is dat 1 kW. Uw klanten
besparen dus enorm op elektriciteit. De
meerprijs voor een warmtepomp
boiler
is na drie tot vier jaar terugverdiend.” De
Magna AQUA 200 is ook uitgerust om
optimaal gebruik te maken van de gratis elektriciteit die fotovoltaïsche zonne
panelen overdag leveren.

De Magna AQUA 200 heeft een roestvaste stalen kuip, waarop 5 jaar garantie geldt. Zonder bijverwarming door
een ketel of een ander systeem blijft hij
warm water produceren tot -7°C. Valt
de temperatuur al eens lager uit, dan
is er een standaard ingebouwde elektrische weerstand om bij te verwarmen.
De Magna AQUA 200 produceert 33 dB
geluids
emissie. “Dat is te vergelijken
met het geluid van een koelkast. Als het
muisstil is, hoor je alleen een zacht gezoem.”
De boiler is een goede keuze voor de
renovatie- en vervangingsmarkt. “We willen installateurs een energiezuinig alternatief bieden voor elektrische boilers. Je
kunt die boilers namelijk een-op-een vervangen door warmtepompboilers. Al wat
je nog moet doen, is gaten van 125 mm
maken in de buitenmuur, om lucht aan
te voeren en af te blazen.” Ook interessant: alle aansluitingen zitten op 45° van
de voorkant van de boiler en zijn dus goed
bereikbaar.

Yannick De Mol, Product Specialist
warmtepompen
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DOSSIER HERNIEUWBARE ENERGIE

OPLEIDINGEN

Bulex, oplossing voor vandaag en morgen!

Gratis bijscholen
zonder tijd te verliezen
Projecten begeleiden, herstellingen uitvoeren en tegelijk alle trends en nieuwigheden opvolgen?
Verlies geen tijd en schrijf u in voor een van onze gratis eendagscursussen, inclusief lunch.

zal dat alleen nog lukken met een warmtepompboiler, een gevolg van de ErPwetgeving.”
Pascal Sablain, Ecodomo Harelbeke

“Een warmte
pompboiler
installeren is
geen ruimtevaart
technologie”
Pascal Sablain van Ecodomo uit Harelbeke plaatst elk jaar zowat 15 tot 20 installaties met een Magna AQUA-warmtepompboiler. De technologie is nieuw
maar het toestel leren plaatsen vergt
geen uren opleiding.
Pascal Sablain ziet een groot potentieel voor warmtepompboilers in de vervangingsmarkt. “Er hangen in ons land
nog veel elektrische boilers, die huiseigenaars vroeg of laat gaan vervangen. Vandaag kan dat met een elektrische boiler
of een warmtepompboiler. In de toekomst
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Klanten die voor een warmtepomp
boiler kiezen, hebben een specifiek profiel, zegt Salvatore Mazzarisi van MS
Dépannage uit Luik. Maar de groep wordt
almaar diverser.
“Mensen met een Magna AQUA hebben
een verbruik dat drie tot vier keer lager
ligt dan dat van een elektrische boiler.
Het zijn bewuste huiseigenaars. Ze kiezen voor die warmtepompboiler omdat ze
weten dat de hogere aankoopprijs na zekere tijd gecompenseerd wordt door het
lagere verbruik.”

“De warmtepomp
boiler is door zijn
lagere verbruik
vandaag vooral
een keuze
van bewuste
huiseigenaars”

Bij Bulex vindt u praktijkgerichte cursussen over ketels, boilers en hernieuwbare-energiesystemen. Na een kort
theoretisch deel gaat u zelf aan de slag
in een praktijkruimte, waar alle Bulextoestellen in werking staan, en dit alles
onder begeleiding van onze inhouse professionals. Interesse? Schrijf u dan in op
www.bulex.be/opleiding.

Drogenbos
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos

Gent
Schaessestraat 13/001
9070 Destelbergen

14 november
Thema & Isotwin CONDENS
(condensatieketels)

18 november
Helio SET (zonneboilerconcept)

HERNIEUWBARE ENERGIE
Uw klanten stellen almaar meer vragen over hernieuwbare energie. Om hen
een gepast antwoord te geven, is er een
lessenreeks specifiek gericht op dit thema. We geven er uitleg over zonneboilers
en warmtepompen.

BIJKOMENDE FINANCIËLE
TUSSENKOMST
Bulex is erkend als opleider voor het
FVB (Fonds voor de Vakopleiding in de
Bouwnijverheid). Bedrijven waarvan de
arbeiders ressorteren onder Paritair
Comité 124, kunnen een beroep doen op
bijkomende financiële tussenkomst van
het FVB Constructiv, boven op de kmoportefeuille.

Dat Bulex 5 jaar garantie geeft op de
kuip en 2 jaar op andere onderdelen, is
een belangrijk argument voor de verkoop.
“Ik wil installaties afleveren die betrouwbaar zijn. En met Bulex lukt dat. Nieuwe
toestellen, zoals de Magna AQUA, voelen
ook altijd vertrouwd aan. Het volstaat de
handleiding te lezen. Lukt het niet, dan
krijg ik onmiddellijk bijstand van de technische helpdesk van Bulex.”

ONZE CENTRES OF EXCELLENCE - OPLEIDINGSKALENDER:

22 november
VivAIR (airco)
23 november
Genia AIR (warmtepomp)
30 november
Thermostaten & regelingen:
foutcodes

Hoe inschrijven?
Surf snel naar www.bulex.be/opleiding
of neem contact op via mail
(training@bulex.be) of telefoon
(02 555 13 16).

5 december
Thema CLASSIC & Thema TEK
(niet‑condenserende ketels)

21 november
Thermostaten & regelingen:
foutcodes
25 november
Thema CLASSIC & Thema TEK
(niet‑condenserende ketels)
7 december
Genia AIR (warmtepomp)
9 december
Thermomaster F 25/29/AS29
(oud gamma)

14 december
Thermomaster F 25/29/AS29
(oud gamma)

Salvatore Mazzarisi, MS Dépannage Luik
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RELAX, IT’S A BULEX

Technische vragen?
De helpdesk antwoordt.

Bulex Services,
uw partner in customer service

Elk project is anders. U wilt maatwerk voor uw klanten maar twijfelt over het juiste product, de juiste
plaatsing of een nieuwe normering? Onze collega’s van de technische helpdesk geven een gepast antwoord
op al uw vragen.

Een goed onderhouden verwarmingsinstallatie behoudt haar rendement, gaat langer mee en bespaart
energie. Zo heeft u ook morgen nog tevreden klanten. Om u te helpen een duurzame klantenrelatie
op te bouwen, is er Bulex Services: onze customer service, met ruim 60 medewerkers in Drogenbos
en 150 technici, verspreid over heel België.

Het is druk in Drogenbos. De winter
komt eraan. “Ons team krijgt in die periode dagelijks 150 tot 170 oproepen
binnen”, begint Herman Wouters. Samen met Christian Saint-Viteux en Rudy
Despiegelaere helpt hij professionals
zoveel mogelijk uit de nood: interne
diensten en groothandels die technische
vragen hebben, maar vooral ook installateurs.
“Heel wat vragen gaan over normering
omdat er de laatste jaren veel veranderd
is op dat vlak”, zegt Rudy Despiegelaere.
“Voor installateurs is het niet altijd even
duidelijk wat de gevolgen zijn en waar ze
volgens die nieuwe normen onze toestellen mogen plaatsen. We krijgen ook vragen over foutmeldingen en wat je moet
doen om ze te verhelpen, en over wisselstukken.”

binnen te geraken, moet je gemiddeld
1 tot 3 minuten wachten. Zijn er veel oproepen tegelijk, dan zien we dat op ons
scherm. Er verschijnt dan een rode balk
om aan te geven dat er een wachtrij is. Op
die piekmomenten springen soms twee
trainers of product specialisten bij.”

TWEETALIG TEAM
De product specialisten helpen ook
complexere vraagstukken op te lossen.
“Ondanks alle bijscholing en praktijkervaring hebben we niet altijd een antwoord”, geeft Rudy toe. “Sommige problemen vereisen nu eenmaal een heel

Over taal hoeft u zich geen zorgen te
maken, weet Herman. “Er is een keuzemenu, waarbij je kunt aangeven of je Nederlands of Frans praat. En we zijn alle
drie tweetalig.” Tot slot heeft het team
nog een tip: de maandagvoormiddagen
en vrijdagnamiddagen zijn het drukst.
Wilt u vlot geholpen worden, bel of mail
indien mogelijk buiten de piekuren.

Van links naar rechts: Christian Saint-Viteux, Rudy Despiegelaere en Herman Wouters

Contacteer ons: infotech@bulex.com • 02 555 13 22
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EERSTE NAZICHT

Wendy Sempels

Naast ontwikkeling en productie zet
Bulex ook zwaar in op een uitstekende
customer service. Neem bijvoorbeeld het
onderhoud. Door uw klanten een van onze
drie onderhoudsformules voor te stellen,
garandeert u hen een nog grotere bedrijfszekerheid en een perfect woonklimaat.
“Staat de gebruiker toch voor een voldongen feit, dan lossen we dat zo gauw
mogelijk op”, zegt Wendy Sempels, expert
Planning Team. “Elke dag zijn voor Bulex
Services 150 technici op pad om onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren. Onze technici werken verspreid over
heel België – er is er dus altijd één dicht
bij uw klanten. Het plannen en toewijzen
van opdrachten coördineren wij centraal,
vanuit Drogenbos.”

KORTE WACHTTIJDEN
In tegenstelling tot veel andere bedrijven werken bij Bulex eigen mensen op de
helpdesk. De collega’s noemen dat een
groot voordeel. “Omdat we dezelfde taal
spreken als installateurs. We zijn alle drie
technisch geschoold en zijn jaren zelf op
pad geweest om installaties op te starten
en/of te onderhouden. We zijn dus ook
goed op de hoogte van oudere toestellen.”
Als professional hebt u geen tijd te verliezen. Net daarom hechten we bij Bulex
veel belang aan snelheid. Herman: “Om

voor hebben we de collega’s van onze
technische helpdesk. Vinden zij geen oplossing, dan kunnen we een technicus ter
plaatse sturen.”

diepgaande kennis. Daarvoor nemen we
contact op met onze product specialisten.
Dat zijn ingenieurs, gespecialiseerd in
één bepaalde technologie (ketels, zonneenergie, warmtepomp,...).”

Bulex Services is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 7 tot 20 uur. Pauline
Hendricx van het Service Center: “Naast
de telefoontjes beantwoorden, regelen wij
ook de contracten en de facturatie en behandelen we mails. Wat wij niet doen, is
technische vragen beantwoorden. Daar-

Naast onderhoudscontracten en herstellingen regelt Bulex Services ook het
eerste nazicht van nieuwe installaties. Virginie Rugtier van het Service Team: “Gewone toestellen mag een erkend installateur
zelf opstarten. Bij grootvermogenstoestellen of warmtepompen stellen wij voor dat
Bulex zelf ter plaatse gaat. Deze systemen kunnen redelijk complex zijn en onze
Bulex-techniekers hebben daar veel ervaring in. Ter plekke is er dan ook tijd voor
kennisoverdracht met de installateur.”
Een van onze technici die dagelijks
de baan op gaan, is Felix Theunissen uit
Dworp. Hij werkt sinds 2014 bij Bulex.
“Vanaf het moment dat het toestel verkocht en geplaatst is, kan de installateur
het onderhoud en de customer service
aan ons toevertrouwen. Dit vertrouwen in
ons is een extra stimulans om uitstekend
werk te leveren.”

Pauline Hendricx

Technicus Felix Theunissen

“Het hele systeem
is gericht op
een snelle
dienstverlening”
Bij Bulex hebben de technici moderne
bestelwagens met aan boord alle courante wisselstukken. “Die voorraad wordt
’s nachts aangevuld. Zo kan ik ’s morgens meteen naar de klanten vertrekken.
Via de laptop weet ik ook op voorhand
wie ik ga bezoeken, en waarom. Iedere
klant ontvangt een half uur voor aankomst een laatste bevestigingsbericht.”
Om de wachttijd te beperken, worden de
technici hoofdzakelijk gepland in eigen
regio. “Zo moeten collega’s uit Brussel
niet naar de kust rijden en omgekeerd.
Het hele systeem is gericht op een snelle
dienstverlening.”

Meer informatie:
service@bulex-services.be
• 02 431 80 00
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LAATSTE
KANS

ACTIE

Koop uw Bulex-ketel aan een comfortprijs!

GAMMA

ADVIESPRIJS/STUK

Thema CONDENS 25/30 B

€ 795,00

Isotwin CONDENS 25/30 B

€ 1.175,00

Thema CONDENS AS30 B

€ 885,00

Kit montageplaat en
aansluiting 60/100

Isotwin CONDENS
Thema CONDENS

€ 75,00

Prijzen geldig t.e.m. 31/10/2016.

Verwelkom uw klanten in hun comfortzone!
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