Referentie: 11149BV09/mvdl
Datum: 19-07-2017

Cox Geelen B.V.
CoxHYBRID CLV PP systeem

26

BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.33

KUNSTSTOF KANAALELEMENTEN

26.33.11-a

KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF KANAAL
Aanlegwijze:
- installeren in .....#\bestaand kanaal van spiraal gefelste pijpen; \bestaande metselwerk schoorsteen;
\gestapelde schoonsteenblokken type Shunt; \gestapelde schoonsteenblokken type SE-Duct; \gestapelde
schoonsteenblokken type U-Duct; \bestaand aluminium CLV systeem; \bestaand rvs CLV systeem;
\nieuwe leidingschacht;
- installeren vanaf dak (breekwerk in woning/appartement niet nodig);
- inmeten, instellen, koppelen, installeren in schacht, inrichten, bevestigen, etc.: conform
montagevoorschriften Cox Geelen.
Verbindingswijze:
- los in elkaar geschoven, koppeling d.m.v. RVS strippen en bevestigingshaken.
Bevestigingswijze:
- het CoxHYBRID CLV PP systeem hangt aan de RVS strippen en bevestigingshaken; de RVS strippen
hangen aan een zelfinstellende ophangbeugel die op de schoorsteen of op het dak rust.
(De twee draaiassen maken de automatische zelfinstelling mogelijk en garanderen dat het systeem
verticaal hangt.)
Aansluitingen:
- aansluitpunten: rookgasafvoeren condenserende toestellen (T120).
(Aansluiting voor condensafvoer niet nodig; deze wordt afgevoerd door de rookgasafvoerpijp naar de cvketel.)
Bijkomende werken:
- inmeten;
- montage-opening maken;
- aansluiten rookgasafvoeren cv-ketels;
- aanbrengen hulpstukken.
1. KUNSTSTOF BUIS (NEN-EN 14471)
Fabrikaat: Cox Geelen B.V. (www.coxgeelen.com).
Type: CoxHYBRID CLV PP.
*** Toelichting:
CoxHYBRID is geschikt voor:
- C(10)3 toestel: toestel is gecertificeerd voor een overdruk CLV;
- C(11)3 toestel: toestel en CLV zijn gezamenlijk gecertificeerd;
- Een voor overdruk gecertificeerde C4 toestel, deze is voorzien van een interne terugslagklep;
- Een voor overdruk gecertificeerde combinatie van een externe terugslagklep en een C4 toestel. ***

.01

Materiaal: recyclebare kunststoffen.
Afmetingen (mm): ø 130.
Aansluitingen t.b.v. rookgasafvoeren (mm): ø 60 en ø 60/100.
Hulpstukken:
- aansluitpijpen met trekvaste bajonetaansluiting;
- muurplaten met geïntegreerde brandmanchet, t.b.v. afwerking schachtsparing aansluitpijp in
woning/appartement;
- .....#\ijspegelvrije dakkap met schuifvoorziening t.b.v. verschillende dikten daken, conform advies Cox
Geelen.
Toebehoren:
- Cox Geelen montagegereedschap.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Het CoxHYBRID CLV PP systeem .....#\in bestaand kanaal, t.b.v. rookgasafvoer cv-ketels t.p.v. ..... \in
nieuwe leidingschacht, t.b.v. rookgasafvoer cv-ketels t.p.v. .....
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Cox Geelen B.V.
CoxHYBRID CLV PP systeem
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VERWARMINGSINSTALLATIES

60.35

KUNSTSTOF KANALEN

60.35.11-a

KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF KANAAL
Aanlegwijze:
- installeren in .....#\bestaand kanaal van spiraal gefelste pijpen; \bestaande metselwerk schoorsteen;
\gestapelde schoonsteenblokken type Shunt; \gestapelde schoonsteenblokken type SE-Duct; \gestapelde
schoonsteenblokken type U-Duct; \bestaand aluminium CLV systeem; \bestaand rvs CLV systeem;
\nieuwe leidingschacht;
- installeren vanaf dak (breekwerk in woning/appartement niet nodig);
- inmeten, instellen, koppelen, installeren in schacht, inrichten, bevestigen, etc.: conform
montagevoorschriften Cox Geelen.
Verbindingswijze:
- los in elkaar geschoven, koppeling d.m.v. RVS strippen en bevestigingshaken.
Bevestigingswijze:
- het CoxHYBRID CLV PP systeem hangt aan de RVS strippen en bevestigingshaken; de RVS strippen
hangen aan een zelfinstellende ophangbeugel die op de schoorsteen of op het dak rust.
(De twee draaiassen maken de automatische zelfinstelling mogelijk en garanderen dat het systeem
verticaal hangt.)
Aansluitingen:
- aansluitpunten: rookgasafvoeren condenserende toestellen (T120).
(Aansluiting voor condensafvoer niet nodig; deze wordt afgevoerd door de rookgasafvoerpijp naar de cvketel.)
Bijkomende werken:
- inmeten;
- montage-opening maken;
- aansluiten rookgasafvoeren cv-ketels;
- aanbrengen hulpstukken.
1. KUNSTSTOF BUIS (NEN-EN 14471)
Fabrikaat: Cox Geelen B.V. (www.coxgeelen.com).
Type: CoxHYBRID CLV PP.
*** Toelichting:
CoxHYBRID is geschikt voor:
- C(10)3 toestel: toestel is gecertificeerd voor een overdruk CLV;
- C(11)3 toestel: toestel en CLV zijn gezamenlijk gecertificeerd;
- Een voor overdruk gecertificeerde C4 toestel, deze is voorzien van een interne terugslagklep;
- Een voor overdruk gecertificeerde combinatie van een externe terugslagklep en een C4 toestel. ***

.01

Materiaal: recyclebare kunststoffen.
Afmetingen (mm): ø 130.
Aansluitingen t.b.v. rookgasafvoeren (mm): ø 60 en ø 60/100.
Hulpstukken:
- aansluitpijpen met trekvaste bajonetaansluiting;
- muurplaten met geïntegreerde brandmanchet, t.b.v. afwerking schachtsparing aansluitpijp in
woning/appartement;
- .....#\ijspegelvrije dakkap met schuifvoorziening t.b.v. verschillende dikten daken, conform advies Cox
Geelen.
Toebehoren:
- Cox Geelen montagegereedschap.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Het CoxHYBRID CLV PP systeem .....#\in bestaand kanaal, t.b.v. rookgasafvoer cv-ketels t.p.v. ..... \in
nieuwe leidingschacht, t.b.v. rookgasafvoer cv-ketels t.p.v. .....
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