GASKETEL BULEX
De juiste oplossing voor jou:
• Bulex (Vaillant group) is marktleider in België: dat is kwaliteit
• Gegoten Aluminium-Silicium ketellichaam: 10 jaar fabrieksgarantie
• Hoogwaardige elektronica: 3 jaar fabrieksgarantie
• 108,5% rendement: bespaar met de zuinigste condensatieketel

SYSTEMS

• Onbeperkt sanitair warm water: groot comfort
• Krachtige en energiezuinige modulerende pomp: laag elektrisch verbruik
• Geluidsarm design: geen storend geluid
• A label: EPB gunstige toestel

SUPPORT

• Ingebouwd expansievat van 10l
• Verschillende type sturingen mogelijk: E-bus,

OpenTherm, aan-uit, domotica
• Voorzien van kit: zorgeloos aansluiten
• Opgestart door Easykit: gegarandeerde veiligheid
• Eigen ervaren service afdeling:
betaalbaar onderhoud en herstellingen
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SERVICE

A
A
Wist je datje….
3 jaar verlengde fabrieksgarantie
op alle onderdelen en 10 jaar op
het ketellichaam. Die zekerheid
vind je alleen bij Bulex.

TYPE TOESTEL

Verwarming

Sanitair

BxHxD

GEWICHT

Thermo MASTER T 18-25

5 - 18 kW

14l/min

42x74x30 cm

31 kg

Thermo MASTER T 25-30

6 - 25 kW

17l/min

42x74x30 cm

32 kg

Thermo MASTER T 30-35

7 - 30 kW

20l/min

42x74x30 cm

32 kg

Thermo MASTER TAS 30

7 - 30 kW

via boiler

42x74x30 cm

31 kg

Slimme zelfbouw

THERMOSTATEN
De juiste oplossing voor jou:
• Modulerende werking: energiebesparend
• Verlicht scherm: gebruiksgemak, ook ‘s avonds
• Instellen van het sanitair warm water: flexibiliteit in comfort

SYSTEMS

• Dag- en weekprogramma: aangepast naar jou noden
• Intuïtief instelbaar: eenvoudig in gebruik
• Autoadaptieve regeling: een warm huis wanneer jij het wil
• Betaalbare oplossing: geen onnodige dure kosten
• eBUS: gemaakt voor een Bulex ketel voor de optimale werking
• Elektrisch aangesloten door onze techniekers: wij ontzorgen je

SUPPORT

Exacontrol E7C

• Woordje uitleg op de werf over het gebruik: @ your service
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SERVICE

MiGo

Exacontrol E7RB

TYPE TOESTEL

Communicatie

Modulerend

Exacontrol E7C

EIB kabel

x

Exacontrol E7RB

Draadloos

x

x

Wifi

x

x

MiGo slimme thermostaat

Batterijen

Internet

x

Slimme zelfbouw

