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Geachte installateur, VvE of woningbouwvereniging,
Als fabrikant van CLV-systemen krijgen we steeds vaker vragen hoe er gehandeld dient te worden bij het
vervangen, aanpassen en/of renoveren van bestaande CLV-systemen. Deze vraag doet zich voor wanneer de
aangesloten VR-verwarmingstoestellen vervangen worden door moderne HR107 verwarmingstoestellen. Maar ook
oude, minder efficiënte HR-verwarmingstoestellen worden inmiddels vervangen door HR107 verwarmingstoestellen
op bestaande CLV-systemen.
De in Nederland geplaatste CLV-systemen zijn hoofdzakelijk onderdruksystemen, die hun trekkende capaciteit met
name te danken hebben aan de thermische input van de verwarmingstoestellen alsmede de venturi constructie in
de dakkap. De onderdruk CLV-systemen die sinds de begin jaren ’90 in Nederland zijn geplaatst waren afgestemd
en getest op de toenmalige stand der techniek van de verwarmingstechnologie. De evolutie in de HR-technologie
kon door de industrie onmogelijk met terugwerkende kracht in de reeds geleverde CLV-systemen verwerkt worden.
De later geleverde CLV-systemen zijn telkens aangepast aan de stand der techniek van de op de markt zijnde HRverwarmingstoestellen. De verwachte technische levensduur van het CLV-systeem is in overeenstemming met de
gemiddelde technische levensduur van een HR-verwarmingstoestel.
De algemene regel is dat bij het vervangen van een verwarmingstoestel ook het gehele rookgasafvoersysteem
vervangen dient te worden. Deze regel geldt ook bij het vervangen van de verwarmingstoestellen die op een CLVsysteem zijn aangesloten.
Wellicht kunnen in specifieke gevallen, ná een zeer zorgvuldig uitgevoerde inspectie, CLV-systemen aangepast
worden, waardoor moderne HR107 verwarmingstoestellen op een bestaand CLV-systeem aangesloten kunnen
worden.
Wanneer dient het CLV-systeem vervangen te worden
Er kan gesteld worden dat CLV-systemen van vóór 2005 vervangen dienen te worden.
Hiervoor zijn 2 redenen aan te geven.
Een eerste, heel belangrijke reden is dat systemen van voor 2005 de afdichtingstechniek (lippendichting) in de
rookgasafvoerpijp missen die noodzakelijk is om een onderdruksysteem om te bouwen naar een overdruk CLVsysteem.
De andere reden is dat CLV-systemen, ongeacht het fabricaat, van vóór 1992 geen Qa keur of
CE-keurmerk hebben. CLV-systemen gefabriceerd tussen 1992 en 2005 hebben wellicht een Qa keur, maar
hebben beslist géén CE-keurmerk en dus ook deze CLV-systemen dienen vervangen te worden.
In welke gevallen zou een bestaand CLV–systeem omgebouwd kunnen worden
Als eerste is het belangrijk te weten dat wanneer er een niet-condenserend VR-verwarmingstoestel vervangen
wordt door een condenserend HR107 toestel, dit niet op individuele basis kan. Alle VR-verwarmingstoestellen
aangesloten op eenzelfde CLV-systeem dienen dan allemaal tegelijkertijd vervangen te worden. De nieuw te
plaatsen condenserende HR-verwarmingstoestellen dienen verder geschikt te zijn voor aansluiting op een overdruk
CLVsysteem en voorzien te zijn van een interne rookgas terugslagklep, dan wel uitgevoerd worden met een, door
de toestelfabrikant/Kiwa-GasTec goedgekeurde, externe rookgas terugslagklep.

Maar eerst dient het CLV-systeem grondig geïnspecteerd te worden door een vakkundige partij:








Er dient een controle uitgevoerd te worden op de materiaaldikte van de gehele rookgasafvoerpijp. Deze dient
nog tenminste 1,5 mm te bedragen.
Specifiek bij Cox Geelen CLV-onderdruk systemen (te herkennen aan de merkplaatjes in de condenspot en
de dakkap) kunnen enkel de CLV-systemen van na 2005 aangepast worden naar een overdruk CLVsysteem.
Vanaf die tijd werden de Cox Geelen FixSafe® afdichtingsringen gebruikt.
Alle in het CLV-systeem aanwezige Cox Geelen FixSafe® afdichtingsringen moeten gecontroleerd worden op
beschadigingen of sporen van aantasting. Bij twijfel, de afdichtingsringen te allen tijde vervangen.
De drukvereffeningsconstructie in de condenspot dient afgedopt en voorzien te worden van een sifon. Hier
mogen uitsluitend originele Cox Geelen doppen en sifons voor gebruikt worden. Dit om de afdichting te
kunnen waarborgen.
Het omgebouwde CLV-systeem dient een overdruk te kunnen weerstaan van tenminste 25 Pa. Dit dient na
ombouw gecontroleerd te worden.

BELANGRIJK: Na het ombouwen van een onderdruk CLV-systeem naar een overdruk CLV-systeem vervalt
iedere keur. De installateur, VvE of woningbouwvereniging die deze aanpassing wenst te doen aan een bestaand
CLV-systeem dient zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid om een bestaand onderdruk CLV-systeem om
te bouwen naar een overdruk CLV-systeem.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een brochure uitgeven met richtlijnen voor hergebruik van CLVsystemen, te downloaden op onze website.
Mogelijke oplossing voor het renoveren van het oude CLV-systeem
Indien het mogelijk is om de aluminium rookgaspijp uit het bestaande CLV-systeem te demonteren, dan kan het
nieuwe Cox Geelen kunststof rookgasafvoersysteem, genaamd CoxHYBRID ®, wellicht een oplossing bieden. Dit
kan gebeuren door de kunststof rookgaspijp in de luchttoevoer te laten zakken. Maar ook als de diameter van de
rookgasafvoerpijp van het onderdruk CLV-systeem groot genoeg is bestaat de mogelijkheid een kleinere diameter
overdruk CLV-systeem hierin te hangen. Dit zal per situatie bekeken dienen te worden.
Voor algemene informatie over de nieuwe renovatie oplossing CoxHYBRID® verwijzen wij u graag naar onze
website www.coxgeelen.com.
Voor meer specifieke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met onze CLV-afdeling, via telefoonnummer
043 40 99 500, of per mail gericht aan advies@coxgeelen.com.
Met vriendelijke groeten,
Cox Geelen

