Warmtepomp
Lucht-water

GeniaAir Mono
Efficiënter dan ooit en goed voor het milieu: de ideale oplossing
voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
Dankzij het natuurlijke koudemiddel. Lees meer op www.bulex.be
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GeniaAir Mono
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Op-en-top modern en klaar
voor de toekomst
Wie bouwt of verbouwt, kiest voor energiezuinige en groene verwarming.
Speel jij daar samen met ons op in?
Want Bulex presenteert: de GeniaAir Mono 75
De compacte lucht-waterwarmtepomp voor koeling, verwarming en warm water
�
Energiezuinig en fluisterstil
�
Geïnstalleerd in 1 dag en zonder breekwerken
�
Te combineren met vloerverwarming, convectoren én radiatoren
In België voldoet 99% van de nieuwbouw aan de nieuwe Europese energienormen.
Bestaande huizen daarentegen presteren ronduit slecht.
Amper 2,5% behaalt een E-score lager dan 60.
37% van de huizen krijgt zelfs een F, de slechtste categorie in energieprestaties.
Terwijl de wetgeving ook voor die woningen op korte termijn veel strenger zal
worden.
Als een van de eerste warmtepompen die met het natuurlijke koudemiddel R290
werken, zorgt ze voor verwarming, koeling en warmwaterproductie en laat ze
tegelijk ongeëvenaarde prestaties optekenen.
Dank zij de mogelijkheid om water te produceren tot 75°C * vormt ze een ideale
oplossing voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor renovatieprojecten.
Kortom, de GeniaAir Mono is een op-en-top moderne en betaalbare warmtepomp
die u meteen haar diensten kan bewijzen. U hoort het goed: meteen. Met een goede
voorbereiding is ze namelijk in één dag geïnstalleerd.

*Dit is een technisch kengetal dat betrekking heeft op een maximaal temperatuurverschil tussen buitentemperatuur en
vertrekwatertemperatuur. Aanvoertemperaturen boven 65°C verminderen het verwarmingsvermogen en het rendement van de warmtepomp
aanzienlijk. We raden daarom ten eerste aan om de verwarmingsinstallatie te ontwerpen met een maximale aanvoertemperatuur van 65°C
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De juiste keuze voor meer klanten

Toekomstgerichte technologie

in meer gebouwen

GeniaAir Mono

De installatie van de GeniaAir Mono neemt amper één dag in beslag. Deze warmtepomp leent zich dan ook perfect
voor de meeste nieuwbouwprojecten of als vervangsysteem in een gerenoveerde woning.

Renovatie van bestaande woningen
De warm water afgifte van de GeniaAir
Mono is te vergelijken met die van
een systeem op fossiele brandstof.
Doordat haar vertrektemperatuur kan
oplopen tot 75 °C*, is ze te combineren
met radiatoren en garandeert ze in
het circuit een temperatuur van het
verwarmingswater van 65 °C, zelfs
wanneer de thermometer buiten tot
-10 °C zakt. Ongeacht het weer is de
GeniaAir Mono de perfecte keuze voor
elke eengezinswoning.

Efficiënt en milieuvriendelijk

1

Met een COP (A7/W35) die kan oplopen
tot 5.4, haalt de GeniaAir Mono een
opmerkelijke energie-efficiëntie en
beantwoordt de warmtepomp aan
het belangrijkste criterium van uw
klanten. In vergelijking met lucht/waterwarmtepompen van hetzelfde gamma
levert het systeem energiebesparingen
van meer dan 10 % op*.
Bovendien kan de warmtepomp worden
aangesloten op fotovoltaïsche of
zonnepanelen, om het systeem nog
efficiënter en duurzamer te maken.

3

2
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1

Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit –
geen certificatie vereist voor de installatie

2

Omkasting volgens ontwerp en afmetingen
vergelijkbaar met de GeniaAir Split-modellen

3

Ingekapselde compressor voor geluidsemissies tot 28
dB(A) op een afstand van drie meter in nachtmodus

4

Weerbestendig materiaal – ook geschikt voor
installatie in de kuststreek

5

Geïntegreerde condensopvangbak

GeniaSet Mono
3

2

1

Opslagcapaciteit van 190 liter, owat overeenkomt met
een sanitair warm water volume van 360 liter bij 40 °C

2

Alle hydraulische componenten zijn ingebouwd,
waaronder het expansievat van 15 liter (voldoende
voor 160 m² woonruimte)

3

Integratie mogelijk van andere componenten zoals een
collector voor 2 kringen, sanitaire expansievaten en
een buffervat van 18 liter

4

Modulerende bijverwarming van 6 kW (modellen 230V)
/ 9 kW (modellen 400V)

5

Driewegsklep

4
5

1

Een GeniaAir Mono in combinatie met een GeniaSet Mono hydraulische eenheid,
een MiPro Sense regelaar en een GeniaFan ventiloconvector

Een GeniaAir Mono in combinatie met een boilermodule
HE 9-6 WB, een MiPro Sense regelaar en een warmwateropslagvat

Zowel compact als doeltreffend

Flexibele opslagcapaciteit

De GeniaAir Mono warmtepomp kan zo nodig worden
gecombineerd met een GeniaSet Mono hydraulische eenheid
of een wandboilermodule. angezien de warmtepomp hoge
watertemperaturen kan produceren hoeft geen bijverwarming
te worden ingeschakeld voor het doden van bacteriën
(legionella). Een opslagcapaciteit van 190 liter bij maximaal
70 °C in de warmtepompmodus volstaat voor een vijfkoppig
gezin. De GeniaSet Mono binneneenheid, die niet groter is
dan een standaard-koelvriescombinatie, kan perfect in het
was- of berghok worden geplaatst.

Als de vraag naar warm water groter is, kan de GeniaAir Mono
worden gecombineerd met een wandboilermodule HE 9-6 WB
die verbonden is met een warmwateropslagvat tot 400 liter.
De hoge vertrektemperatuur van de warmtepomp vertaalt zich
alleszins in een groter sanitair warm water volume dan de
gemiddelde inhoud van een klassieke boiler.

* Dit is een technisch kengetal dat betrekking heeft op een maximaal temperatuurverschil tussen
buitentemperatuur en vertrekwatertemperatuur. Aanvoertemperaturen boven 65°C verminderen het
verwarmingsvermogen en het rendement van de warmtepomp aanzienlijk. We raden daarom ten eerste
aan om de verwarmingsinstallatie te ontwerpen met een maximale aanvoertemperatuur van 65°C

** De bereikte of haalbare energiebesparingen hangen af van diverse factoren (lokale
elektriciteitsprijzen, vroeger model, instellingen van de verwarming, gebruik, plaats van
installatie, buitentemperatuur, enz.) en kunnen op basis daarvan variëren.
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Actieve koeling als optie
De actieve koeling is een optionele functie voor nog meer
comfort in de zomer.

Wat maakt de GeniaAir Mono zo veel beter voor het
milieu? R290
R290 is een natuurlijk koudemiddel met een uiterst laag
aardopwarmingsvermogen (GWP) van 3**. Het biedt tal van
voordelen:
• Duurzaam, waardoor vrij van de F-gasregelgeving
• Hogere vertrektemperatuur, tot 75 °C*
• Verhoogd warmwatercomfort en werking in een groot
bereik van buitentemperaturen van -25 °C tot 46 °C
Natuurlijke koudemiddelen zitten al in heel wat toestellen
die we dagelijks gebruiken, zoals koelkasten. Bulex
behoort tot de eerste fabrikanten van warmtepompen die
R290 gebruiken.

Voorbeeld in cijfers
R290 (GeniaAir Mono)
0,6 kg R290 x 3 GWP = 1,8 kg CO2

Natuurlijk
koudemiddel
GWP 3

15 km met de auto

CO2

1

R290

3

R32

675

**Vergelijking van
de GWP-waarden
van verschillende
koudemiddelen
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Een warmtepomp
voor zo veel mogelijk mensen

Eén dag werk, meer niet
Met een goede voorbereiding bent u in 1 dag klaar! Zowel
de GeniaAir Mono buiteneenheid als de GeniaSet Mono
binneneenheid zijn snel en gemakkelijk te installeren.
Dankzij hun doordachte ontwerp worden ze namelijk bij de
klant heel snel en vlot opgebouwd door een team van twee
technici. Daarna kan één technicus het systeem afwerken
en in werking stellen. Hij hoeft daarvoor geen certificaat
van koeltechnicus te hebben. Kortom, de installatie kan
heel efficiënt en probleemloos verlopen, terwijl ook de
arbeidskosten binnen de perken blijven.

De GeniaAir Mono is niet alleen bedoeld voor nieuwbouwwoningen, maar kan ook een perfect alternatief zijn voor
systemen die aangesloten zijn op een netwerk van radiatoren en ‘traditionele’ sanitaire toestellen. Door de bewezen
efficiëntie en hoge vertrektemperatuur is ze de ideale keuze voor klanten die willen overstappen naar een warmtepomp.

GeniaAir Mono en GeniaSet Mono

GeniaAir Mono en boilermodule

Er moet voldoende vrije ruimte zijn tussen de warmtepomp en
de elementen van de woning, zoals hiernaast te zien is.

Voordelen van de GeniaAir Mono voor
uw klanten:
• Een uniek systeem dat verwarming, warm water en
koeling combineert
• Hoge en ongeëvenaarde energie-efficiëntie voor een
warmtepompsysteem: A+++ [A7/W35]
• Geschikt voor de renovatie van eengezinswoningen
met radiatoren
• Comfort wegens lage geluidsemissies – ook
geschikt voor dichtbebouwde wijken
• Hoogwaardig ontwerp. Geproduceerd in Nantes, 		
Frankrijk

Voordelen van de GeniaAir Mono voor u:
• Een systeem dat u in één dag kan installeren,
zonder dat u een certificaat van koeltechnicus hoeft
te hebben
• Geschikt voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten, gezien de vertrektemperatuur
voor verwarming die kan oplopen tot 75 °C *
• Lage geluidsemissies – amper 28 dB(A) op 3 m 		
afstand in nachtmodus
• Hoge efficiëntie met een COP (A7/W35) tot 5,4
• 25% meer sanitair warm water volume dan de
traditionele warmtepompen

HP17_64795_01

Voor eengezinswoningen

monobloc technology
De vereiste componenten naarmate de behoeften
van uw klanten veranderen

HP20_209307_01
monobloc technology

• Compact design: de GeniaSet Mono vereist 		
slechts zo’n 1,5 m² vrije ruimte voor de installatie
ervan
• Opslagcapaciteit van 190 l, dit is een capaciteit van
360 liter warm water voor maximaal vijf personen
• Alle hydraulische standaardonderdelen zijn
ingebouwd in de GeniaSet Mono
• Mogelijkheid tot inbouw van bijkomende accessoires
in de GeniaSet Mono

• Gaat perfect samen met aparte boilers van 200 l tot 400 l
om te beantwoorden aan de individuele behoefte
• Compatibel met fotovoltaïsche en/of zonneenergiesystemen
• Compatibel met reeds bestaande warmwaterboilers
• Montage in cascade mogelijk (max. 7 warmtepompen)

Keuze van de configuratie
De GeniaAir Mono kan worden geïnstalleerd op de grond, aan
een muur of op een dak. Welke configuratie u ook kiest, wij
bieden een gamma toebehoren aan voor de installatie ervan.
Hydraulic
station

Discretie verzekerd
In nachtmodus en op een afstand van 3 meter is de GeniaAir
Mono amper hoorbaar. Het geluidsniveau van maximaal
28 dB(A) is vergelijkbaar met een rustig gesprek tussen 2
personen. De warmtepomp beantwoordt dus vlot aan de
richtlijnen over geluidsemissies en kan perfect worden
geïnstalleerd in dichtbebouwde wijken.

System control
MiPro Sense

Flat plate
collector

Monobloc heat pump
GeniaAir Mono

Hydraulic tower
GeniaSet Mono

Accessories

PV system
helioPV

Hot water cylinder

Solar

Cylinder
Internet connectivity
MiLink + MiControl App

Fan coils
GeniaFan
Hybrid components
e.g. ThemaPlus Condens

AirCon
Connectivity

* Dit is een technisch kengetal dat betrekking heeft op een maximaal temperatuurverschil tussen
buitentemperatuur en vertrekwatertemperatuur. Aanvoertemperaturen boven 65°C verminderen het
verwarmingsvermogen en het rendement van de warmtepomp aanzienlijk. We raden daarom ten eerste
aan om de verwarmingsinstallatie te ontwerpen met een maximale aanvoertemperatuur van 65°C

Hybrid

HP18_65044_03
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Comfort, gemak en keuze.
De troeven van de systemen verbonden
aan de GeniaAir Mono-warmtepomp.
De GeniaAir Mono-warmtepomp en haar aanvullende systemen openen door hun comfort, hun gemak en
keuzemogelijkheden nieuwe perspectieven bij met name renovatieprojecten.

GeniaFan, , bij uitstek geschikt voor renovatie
De 4 beschikbare modellen van GeniaFan ventiloconvectoren openen nieuwe perspectieven bij de
plaatsing van de warmtepomp.
Of het nu gaat om een wandeenheid, een console,
een cassette of een ingebouwde eenheid,
deze ventilo-convectoren werken op lagere
watertemperaturen en zijn compatibel met
bestaande systemen doordat elke eenheid haar
eigen regeling heeft. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
elk afzonderlijk de vroegere radiatoren vervangen.
Deze warmtewisselaars met geïntegreerde
ventilator werken op watertemperaturen van
40-35°C. Ze zijn uitgerust met een ventilator die
de warme lucht aanzuigt en terug in de ruimte
brengt. Op die manier bieden ze hetzelfde comfort
als een bestaand verwarmingssysteem. Oude
radiatoren kunnen bijvoorbeeld vervangen worden
door individuele eenheden die autonoom werken,
dankzij de driewegskraansystemen en een aparte
regeling voor elke eenheid.

Door de energiebesparing,
tijdwinst en
eenvoudige plaatsing doen ze
qua comfort niet onder voor de
vroegere radiatoren:
Een extra troef van de GeniaFan is
dat hij ook een alternatief is voor
vloerverwarming bij de plaatsing van
een GeniaAir Mono-warmtepomp.
Zodoende beschikt u over een complete
oplossing die een toonbeeld is van
gebruiksgemak en comfort..

MiPro Sense, trendy, tastbaar en ondersteund comfort voor meer gebruiksgemak
Sterke prestaties in combinatie met design en connectiviteit! Deze klimaatregelaar maakt het mogelijk om verschillende
aangesloten systemen te bedienen. Hij beheert 1 tot 3 onafhankelijke verwarmingscircuits. Ten slotte is het een programmeerbare
en bedrade regelaar in combinatie met MiLink en de MiControl app. Anders gezegd, uw klant kan de tijdsventers van zijn
verwarming of koeling aanpassen via zijn smartphone!
MiPro Sense heeft een ingebouwde temperatuur sensor en vergelijkt het verschil tussen de gewenstetemperatuur en de werkelijke
temperatuur in de woning. Op die manier kan de temperatuur van het water dat door de verwarmingsleidingen vloeit, doorlopend
worden aangepast. Door de aan/uit-cycli te beperken, verbetert MiPro Sense de energieprestaties van de warmteopwekker
waardoor die langer meegaat.
Standaard geleverde buitenvoeler. Deze voeler meet de buitentemperatuur en past de stooklijn in real time aan. De
warmteopwekker regelt zo de temperatuur van het water dat door de verwarmingsleidingen vloeit. Een daling van de
buitentemperatuur zal geen impact hebben op de kamertemperatuur.

En nog meer...
• Verkrijgbaar als bedrade versie (MiPro Sense) en als draadloze versie (MiPro Sense R)
• Installatie-assistent
• Gebruikersassistent

Design & bediening
Het design van de nieuwe MiPro Sense-regelaar werd volledig
herzien. Hij wordt vervaardigd van kwaliteitsmateriaal als
glas en heeft een LCD-scherm met achtergrondverlichting. De
intuïtieve interface telt 6 aanraaktoetsen, voor 6 functies.

Gebruikersassistent
Om het uw klanten, maar ook uzelf gemakkelijker te maken,
werd het beheer van de tijdsvensters helemaal herzien.
De particulier antwoordt op enkele eenvoudige vragen en
MiPro Sense doet de rest! In amper twee minuten kan hij zijn
verwarming programmeren en zich daarbij laten leiden door
zijn intuïtie..

MiLink
MiPro Sense is een bedrade regelaar. Met de MiLink-internetmodule genieten uw klanten het comfort van een verwarming die is
verbonden met internet. Nadat zij de MiControl-app voor Android of iOS gedownload hebben, bedienen zij hun verwarming met
hun smartphone.

De belangrijkste functies voor de particulier zijn
•
•
•
•

Beheer van tijdsvensters
Vakantiemodus
Multizonebeheer
Opvolging van energieverbruik

Beheer van geavanceerde parameters

2 ‘huismodellen’ : een console en een wandeenheid
2 professionele modellen: een cassette en een ingebouwde eenheid
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Technische specificaties

Voortdurend streven naar uitmuntendheid
GeniaAir Mono

HA 3-6 230V B2 HA 5-6 230V B2 HA 7-6 230V B2 HA 10-6 230V B2 HA 10-6 400V B2 HA 12-6 230V B2 HA 12-6 400V B2

Warmtepomp buiteneenheid
Nominaal vermogen
verwarming (A-7/W35)

kW

3,6

5,4

7

9,2

9,2

12,2

12,2

Elektrisch verbruik (A-7/W35)

kW

1,33

2,08

2,5

3,41

3,41

4,52

4,52

2,7

2,6

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

COP volgens EN14511 (A-7/ W35)
Nominaal vermogen
warmtepomp (A2/W35)

kW

2

2

3,1

5,8

5,8

5,9

5,9

Elektrisch verbruik (A2/W35)

kW

0,51

0,51

0,76

1,26

1,26

1,28

1,28

3,9

3,9

4,1

4,6

4,6

4,6

4,6

COP volgens EN14511 (A2/ W35)
Nominaal vermogen
warmtepomp (A7/ W35)

kW

3,3

3,4

4,6

8,1

8,1

8,5

8,5

Elektrisch verbruik (A7/W35)

kW

0,69

0,71

0,96

1,53

1,53

1,57

1,57

4,8

4,8

4,8

5,3

5,3

5,4

5,4

COP volgens EN14511 (A7/
Koelvermogen (A35/W18) (1)

kW

4,5

4,5

6,4

10,9

10,9

10,8

10,8

EER volgens EN 14511
(A35/ W18)

kW

4,3

4,3

4,2

4,6

4,6

4,6

4,6

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

400V/50Hz

230V/50Hz

400V/50Hz

Elektrische voeding warmtepomp
Geluidsdruk Lp op 3m in het
vrijeveld bij A7/W35 (EN 12102)

dB(A)

33

33

35,8

40,1

41,5

40,1

41,5

Geluidsvermogen Lw bij
A7/ W35 (EN 12102)

dB(A)

50,5

50,5

53,3

57,6

59

57,6

59

Geluidsdruk in fluisterbedrijf 0% op 3m
in het vrije veld (A- 7/W35) (EN 12102)

dB(A)

28,9

28,9

28,7

33,5

33,4

33,5

33,4

Geluidsvermogen Lw in fluisterbedrijf
60% bij A-7/W35 (EN 12102)

dB(A)

46,4

46,4

46,2

51

50,9

51

50,9

Afmetingen
(hoogte / breedte / diepte)
Gewicht, bedrijfsklaar

mm

765x1.100x450

965x1.100 x450

kg

112

126

Koudemiddel: type

in
Made ce
n
Fra

De GeniaAir Mono werd ontwikkeld in nauw overleg met
normatieve partners uit de sector, die zich toeleggen op
kwaliteits- en veiligheidstests. De warmtepomp werd
zodoende doorlopend getest tot ze helemaal voldeed aan
onze eisen op het vlak van design en techniek:
• Klimaatkamers: simulatie van alle
weersomstandigheden van -30 °C tot 50 °C
• Hageltest: de metalen behuizing wordt gebombardeerd met
metalen balletjes van 1 cm om te controleren of ze bestand
is tegen hagelkorrels
• Geluidslaboratorium: verbetering van het design om
het toestel zo stil mogelijk te maken
• Pekeltest: langdurige blootstelling van de warmtepomp
aan nevel van gezouten water, om een feilloze werking in
de kuststreek te waarborgen

1.565x1100x450
191

207

191

207

Klimaatkamers die alle mogelijke werkingsomstandigheden simuleren

R290

Aardopwarmingsvermogen

GWP

CO2-equivalent

3

kg

1.8

2.7

3.9

Energieklasse verwarming W35

(A+++ tot D)

A++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Energieklasse verwarming W55

(A+++ tot D)

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Combinatie met hydraulische
toren GeniaSet Mono
Energieklasse verwarming W55

Bulex kan prat gaan op heel wat ervaring met de productie
van verwarmingssystemen en bouwt al zijn warmtepompen in
Nantes (Frankrijk) volgens de strengste kwaliteitsnormen. Elk
toestel dankt zijn uitzonderlijke kwaliteit en betrouwbaarheid
aan de vele nauwgezette tests die in reële omstandigheden in
onze laboratoria plaatsvinden.

GeniaSet Mono FEW 200-6
(A+++ tot D)

A+

A+

A++

A++

A++

A++

A++

(A+ tot F)

A/L

A/L

A/XL

A/XL

A/XL

A/XL

A/XL

Energieklasse SWW en
tapprofiel SWW

Binneneenheid - hydraulische toren

GeniaSet Mono
FEW 200-6

Totale inhoud van de cilinder

l

190

Maximale temperatuur SWW

˚C

70

mm

1.880 x 595 x 693

Gewicht, zonder verpakking

kg

146

Elektrische bijverwarming

KW

5,4 kW (230V/50Hz) /
8,5 kW (400V/50Hz)

Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte)
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Boilermodule

Binneneenheid - boilermodule

HE 9-6 WB
Alle producten worden uitsluitend vervaardigd in de EU.

Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte)

mm

720 x 440 x 350

Gewicht, zonder verpakking

kg

20

Elektrische bijverwarming

KW

5,4 kW (230V/50Hz) /
8,5 kW (400V/50Hz)

Optimalisering van componenten in geluidslaboratorium
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Vakkundige hulp
Al meer dan 85 jaar hebben de producten van het merk Bulex één ding gemeen: een
technologie die haar deugdelijkheid voor iedereen heeft bewezen. Of u nu in een
bescheiden optrekje of in een groot huis woont: wij hebben steeds de oplossing die bij u
past.
Wij leiden u met plezier door elke fase van uw project en geven u daarbij graag de nodige
informatie, om de installatie vlekkeloos te laten verlopen:
Voor de installatie
• Planningsrichtlijnen
• Gecertificeerde technische gegevens (verwarming,
koeling, SWW, geluid, efficiëntie, enz.)
• CAD- en BIM-gegevens voor integratie in
het projectplan
• Installatierichtlijnen voor uw personeel
• Filmpjes van stapsgewijze installatie

Tijdens de installatie
• Snelgidsen voor installatie
• ‘Hulpstickers’ op de toestellen
• QR-codes om filmpjes met uitleg te bekijken
• Automatische lancering van de assistent op de
toestellen en regelaars

Na de installatie
• Netwerk van technici (of van 		
gecertificeerde partners) voor de
inbedrijfstelling van het hele systeem
• Gebruiksinstructies voor de
eindgebruikers/klanten

BULEX
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tel.: 02 555 13 13
info@bulex.be
www.bulex.be
Niet contractuele afbeeldingen.
Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. 3/2021
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