Renovatie oplossing voor eengezinswoningen
U heeft een project waarbij de VR of oude HR ketels in eengezinswoningen vervangen dienen te
worden? Het rookgassysteem mondt uit in een prefab schoorsteen, waarin de diverse doorvoeren
zijn gecombineerd. De schoorsteen hoeft niet vervangen te worden, want de aansluitingen en
doorvoeren voor de verbrandingsluchttoevoer, MV en/of WTW zijn nog prima in orde? Alleen de
rookgasafvoer dient te worden aangepast voor een moderne condenserende HR-ketel?
Cox Geelen heeft hier een Renovatie Flex schoorsteen voor ontwikkeld waarmee u de bestaande
kap kunt behouden. Deze nieuwe oplossing geeft u de mogelijkheid om de nieuw te installeren HR
cv-ketels aan te sluiten met flexibele kunststof rookgasafvoerpijpen.

Renovatie oplossing voor eengezinswoningen
De schoorsteen hoeft niet vervangen te worden, want de
aansluitingen en doorvoeren voor de verbrandingsluchttoevoer,
MV en/of WTW zijn nog prima in orde?
Met de Renovatie Flex schoorsteen kunt u de rookgasafvoer in
een bestaande dakkap aanpassen, zodat deze geschikt
gemaakt wordt voor het aansluiten van een condenserende
HR-ketel.
Om de HR-ketel aan te sluiten wordt de flexibele kunststof
®
CoxDENS PPs Flex pijp door het bestaande
rookgasafvoerkanaal getrokken.
De nieuwe uitmonding wordt boven op de dakkap geplaatst.

Specificaties CoxDENS® PPs Flex
• Wordt geproduceerd van vlamdovend PolyPropyleen.
• Ontworpen voor verticale toepassing en mag maximaal 45° versleept worden
ten opzichte van verticaal.
• Systeemkeur 5000 Pa (klasse H1).
• Bestendig tot een temperatuur van 120° Celsius.
• Voorzien van kliksysteem waarmee een trekvaste verbinding wordt gerealiseerd.
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Specificaties Renovatie flex schoorsteen
•
•

•

Uitmonding is gemaakt van zwart UV-bestendig PPs.
Speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met
ons CoxDENS® PPs Flex aansluitmateriaal, in de nominale diameters
DN60 en DN80.
Set bestaat uit: Aluminium buis en flens, CoxDENS® PPs Flex
uitmonding met aansluitmateriaal en afdichtingsringen.















Installatie:

Afwerking op het dak:

 Bereid de bestaande dakkap voor door een gat van Ø 94 mm
te boren boven de bestaande rookgasafvoer.  Laat de flexibele
buis van Ø 60 mm of Ø 80 mm met behulp van het
montagehulpstuk door het bestaande rookkanaal zakken, totdat
deze de etage bereikt waar de nieuwe ketel moet worden
aangesloten.

 Plaats de aluminium buis over de
kunststof flex buis, zodat deze
beschermd is tegen UV-straling en 
plaats de afdichtingsringen.  Bevestig
de montagering aan de flexibele buis en
klik de Renovatie Flex schoorsteen
eraan vast.  Schuif de aluminium flens
over de adapter en  bevestig deze met
de meegeleverde schroeven.

Vervolgens wordt de flexibele kunststof buis eenvoudig
aangesloten aan een CoxDENS® muur- of plafondaansluitplaat.
Deze aansluitplaten zijn voorzien van een geïntegreerde flex
aansluiting waaraan de flexibele CoxDENS® flex buis wordt
aangesloten. Hiermee realiseert u een geheel trekvaste
verbinding.
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252322
252340

252323
252329
252341

®

CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat C9 parallel ø 80/80-80 mm
®
CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat C9 parallel ø 80/80-60 mm

®

CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat B2 ø 80-80 mm
®
CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat B2 ø 80-60 mm
®
CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat B2 ø 60-60 mm

®

252325
252343

CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat B3 ø 80/125 mm
®
CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat B3 ø 60/100 mm

252324
252342

CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat C9_x ø 80/125 mm
®
CoxDENS PPs/Gegalv. Muur aansluitplaat C9_x ø 60/100 mm

®

®

L = 25 m
L = 12,5 m

®

L = 80 m
L = 50 m
L = 25 m
L = 12,5 m

128002
128003

CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 60 mm
®
CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 60 mm

128029
128011
128012
128013

CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 80 mm
®
CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 80 mm
®
CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 80 mm
®
CoxDENS PPs Flex flexibele pijp ø 80 mm

128004

128014

®

CoxDENS PPs Flex afstandhouders ø 60 mm (5 stuks)
®
CoxDENS PPs Flex afstandhouders ø 80 mm (5 stuks)
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