Installatiehandleiding CoxDENS® PP
MC-CG-105 • NE_892054

WAARSCHUWING
Het niet correct installeren van het rookgasafvoersysteem en -componenten of het niet opvolgen van de installatiehandleiding, kan leiden tot
materiële schade of ernstig letsel.
-

Controleer voorafgaand aan de installatie alle componenten op mogelijke vervoersschade;
Het maken van correcte verbindingen is van essentieel belang voor een veilige installatie. Volg deze instructies exact uit op de beschreven wijze;
Dit rookgasafvoersysteem moet kunnen uitzetten en inkrimpen. Het rookgasafvoersysteem moet worden ondersteund overeenkomstig deze instructies;
Zorg voor correcte verbinding bij het verbinden van de leidingen in hulpstukken;
Zorg dat er geen onbelemmerde rookgasverspreiding is door muren, plafonds en daken;
Verschillende fabrikanten hebben verschillende verbindingssystemen en -lijmen. Meng geen leidingen, hulpstukken of verbindingswijzen van 		
verschillende fabrikanten.
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INTRODUCTIE

Beschikbare producten voor de aanleg van een volledig

CoxDENS PP is door een onafhankelijke partij gecertificeerd

rookgasafvoersysteem

®

conform CE EN 14471 T120 H1. De gecertificeerde diameters

•

Buizen en aansluitingen;

zijn ø 60 mm tot ø 200 mm. De volgende installatie instructies

•

Beugels;

zijn overeenkomstig de vereisten van paragraaf 8 van de EN

•

Afstandhouders;

14471-standaard.

•

Dakdoorvoeren;

Zie daarnaast tevens de instructies van de fabrikant van het toestel

•

Schoorsteenkappen;

omtrent beperkingen inzake de totale rookgasafvoerlengte en

•

Muurdoorvoeren;

-hoogte, het aantal bochten dat gebruikt mag worden, dosering

•

Plume Management Kit.

van het rookgas en aanwijzingen over de aansluiting van het
toestel, alvorens over te gaan tot de installatie van dit product.

COXDENS® PP COMPONENTEN

De installatie instructies van de fabrikant van het toestel hebben

Raadpleeg de CoxDENS® PP brochure voor de lijst conform

voorrang boven dit document.

EN14471 goedgekeurde componenten van CoxDENS® PP of zie
de productzoeker op www.coxgeelen.com.

De installatie dient plaats te vinden conform alle lokale en nationale
wet- en regelgeving. Het CoxDENS PP rookgasafvoersysteem is
®

goedgekeurd voor gebruik bij een maximale rookgastemperatuur

Algemene installatievoorwaarden
1. Installeer de CoxDENS® PP niet op plaatsen waar de

van 120°C.
Alle openingen in brandwerende wanden, vloeren of plafonds

temperatuur van de omgevingslucht hoger is dan 150°C.

moeten voldoen aan de nationale en lokale bouwwetten en

2. Plaats het CoxDENS® PP systeem niet in een corrosieve
omgeving.

-regelgeving en in overleg met de lokale regelgevende instantie en

3. De toestellen kunnen direct na afronding van de installatie

bouwkundige inspectie plaatsvinden.

van het CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem worden

INSTALLATIEVEREISTEN
Installatie en onderhoud van het CoxDENS

gebruikt.
®

PP rookgas-

4. De rookgasbuis van de CoxDENS® PP is geschikt voor een

afvoersysteem moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd

maximale druk van 5000Pa.
5. De maximale rookgastemperatuur voor de CoxDENS® PP

installateur, onderhoudsbedrijf of gasleverancier.

is 120 °C. Controleer de instructies van de fabrikant van het
toestel omtrent de maximale rookgastemperatuur.

Productspecificaties

6. Cox Geelen smeermiddel is speciaal gemaakt voor

•

De rookgasbuis is gemaakt van uv-bestendig polypropyleen;

•

Bestand tegen temperaturen van max. 120° Celsius;

het in elkaar zetten van rookgasafvoercomponenten in

•

Werkt in negatieve en positieve drukmodus;

verwarmingssystemen. Het moet op alle afdichtingen

•

Systeemdiameters ø 60, 80 en 100 mm zijn verkrijgbaar

worden aangebracht om het in elkaar zetten te
vereenvoudigen. Gebruik geen andere smeermiddelen.

in de kleuren zwart en wit, ø110, 125, 160 en 200 mm zijn

7. Vrijstaande componenten (bijv. boven een dak) mogen

verkrijgbaar in wit;
•

Systeemgoedkeuring 5000Pa (niveau H1);

de maximale verticale hoogte van 1 m niet overstijgen

•

Gasdichtheid via afdichtingen;

(windbelasting). Als de vrijstaande lengte meer is dan 1 m,

•

UV-bestendigheid goedgekeurd overeenkomstig DIN

dient de rookgasdoorvoer te worden gestabiliseerd. De

EN14471;

maximale afstand van de beugel tussen het buitenste

Enkelwandig rookgasafvoersysteem is goedgekeurd conform

oppervlak van de rookgasdoorvoer en de muur is 50 mm

standaard DIN EN14471.

(afhankelijk van de sterkte van de beugel).

•
•

Mogelijke soorten brandstof zijn natuurlijke gas en olie;

8. De minimale afstand tot brandbaar materiaal is 20 mm.

•

Afmetingen: Systeemdiameter=buitendiameter [mm]: ø60 ø80

9. Tenzij toegestaan door de fabrikant van het toestel, mag er
slechts één toestel op het rookgasafvoersysteem worden

ø100 ø110 ø125 ø160 ø200. Muurdikte (buizen/aansluitingen)

aangesloten.

[mm]: 1,8 - 2 - 2 - 3,1 - 3,9 - 4,9 (aansluitingen 2)- Thermische
weerstand is R00 (m2K/W);

10. Gebruik de CoxDENS® PP niet met rookgascomponenten

•

Minimale afstand tot brandstoffen is 20 mm;

van andere fabrikanten. Er mogen in het gehele

•

Het systeem kan zowel binnen als buiten het gebouw worden

rookgasafvoersysteem alleen Cox Geelen CoxDENS® PP

gebruikt (UV-bestendig);

componenten worden gebruikt.

•

Gegevens stromingsweerstand op aanvraag beschikbaar.

Date 27-03-2017

3

EN14471

Installatiehandleiding CoxDENS® PP

INSTALLATIE VAN HET COXDENS® PP ROOKGASAFVOERSYSTEEM
•

q€

Controleer of de afdichtingen aanwezig en juist geplaatst
zijn. q

•

Controleer voor het maken van een verbinding of het
mannelijke eindstuk van de te plaatsen buis geen
bramen heeft, doe dan smeermiddel op het uiteinde
van de pijp en op de lippen van de zwarte afdichting in
het insteekeinde van de aansluitpijp. Gebruik alleen het
speciale chloorvrije smeermiddel (alleen verkrijgbaar
bij Cox Geelen), zodat gezorgd kan worden voor een

w

probleemloze installatie.
•

De installatie van de afzonderlijke pijpsecties wordt
uitgevoerd door het mannelijke einddeel aan te sluiten op
het vrouwelijke eindstuk. w

•

Zorg ervoor dat het systeem in de juiste richting wordt
geïnstalleerd, zodat lekkage van condens voorkomen
wordt.

•

Als een pijpsectie te lang is, kan dit aan de mannelijke

Rookgasrichtig

eindzijde worden ingekort (bijv. met een handzaag).
Ontbraam de uiteinden van de pijp. e
•

Als een pijpsectie kort is, kan het worden verlengd door
een schuifpijp te gebruiken.

e€

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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ALGEMENE BASISINSTRUCTIES
Deze basisregels gelden met name voor aansluitpijpen met de volgende eigenschappen:
•

Aansluiting op ventilator gestuurde condenserende HR-verwarmingstoestellen.

•

Aansluiting is zichtbaar in de ruimte waar het toestel is geïnstalleerd.

•

Enkelwandige, starre plastic pijp met CE-certificering (conform EN 14471, H1, W).

•

Maximale rookgastemperatuur 120 ºC (T120).

•

Diameters van ø 60 tot ø 110 mm.

•

Maximale pijplengte van 2 meter.

LET OP! Deze checklist bestaat uit een aantal algemene basisinstructies. Zie ook de gebruikershandleiding van de fabrikant voor meer
specifieke instructies.

❏ OK CHECKLIST
Algemeen

❏
❏
❏

Gebruik alleen de voorgeschreven beugels van de fabrikant.
Meng in de aansluitleiding geen componenten van verschillende materialen bij het maken van een rookgasafvoersysteem.
Zorg altijd voor voldoende ruimte voor uitzetting van alle materialen, met name voor plastic:

		• Verbind de plastic pijpen en trek ze vervolgens enigszins terug, zodat er ruimte voor expansie ontstaat.
			 Een ruimte van 10 mm is voldoende voor leidingen tot max. 2 meter.
		• De minimale insteeklengte van moffen en spie-einden is 40 mm na installatie.

❏
❏

Installeer spanningsvrij.
Zorg voor een afschot van min. 3° (50 mm per meter) in de richting van de cv ketel voor correcte afvoer van het condensaat.

Installatie en beugelen

❏

Elke bocht en elke verlengbuis fixerend beugelen om de mof. De enige uitzondering wordt gemaakt bij aansluiting op het
toestel:

		• Als de verlengbuizen voor en na de eerste bocht korter zijn dan 0,25 m is beugelen van deze elementen niet nodig.
		• Plaats de eerste beugel op de buis op een maximale afstand van 0,5 m tot het toestel en/of de volgende bocht.

❏

Horizontale en niet-verticale leidingen:

		• Als de afstand tussen de gefixeerde beugels groter is dan 1 meter, moet een niet-fixerende beugel (alleen 			
			 steunbeugel) tussen de gefixeerde beugels worden geplaatst.

❏

Schachtaansluiting leidingen:

		• Controleer of de leidingen behorende bij de schacht niet-geblokkeerd en onbeschadigd zijn.
		• Zorg ervoor dat de leidingen onder het juiste afschot zijn geïnstalleerd (min. helling van 3°).
		• Markeer duidelijk welke leiding de rookgasafvoer is en welke de luchttoevoer.
		• Zorg ervoor dat de uitvoeren ten minste 50 mm uit de schacht steken.

❏

Plaats een beugel op het laatste element van het rookgasafvoersysteem voor de schacht.
Als dit laatste element een bocht is, kan de beugel ook op het voorliggende element worden geplaatst.

Afdichtingen en verbindingen

❏

Voorkom schade aan de afdichtingen door elementen haaks af te korten en snijranden te ontbramen, alvorens deze aan
te sluiten.

❏
❏
❏
❏

Gebruik geen schroeven om verbindingen vast te zetten.
Het gebruik van kit, expansieschuim of lijm (bijv. PUR, siliconen etc.) is verboden.
Gebruik het Cox Geelen smeermiddel voor een makkelijke aansluiting.
Let op! Gebruik geen vet, vaseline, zuurvrije vaseline of olie.

Date 27-03-2017
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VOORZICHTIG
Schade aan de afdichting kan leiden tot het
vrijkomen van gevaarlijke koolmonoxide!
niet-fixerende
beugel

fixerende beugel
om de mof

INSTRUCTIES
Installatie en plaatsen van beugels voor CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem

Date 27-03-2017
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BEHANDELEN VAN CONDENSAAT

voorkomen wordt dat er rookgasuitstoot in de ketelruimte terecht

Lees altijd de installatie instructies van de fabrikant van het toestel in

komt en eveneens ter voorkoming van terugstroom van dampen

samenhang met die van Cox Geelen.

vanuit het aansluitpunt van de riolering.

Als in de installatie instructies van de fabrikant van het toestel vermeld

Om het bevriezen van condens en daardoor onderbreking van

staat dat het condens niet kan worden afgevoerd via de ketelinstallatie,

de normale werking van het toestel te voorkomen, dient de

dan mag het rookgascondens niet terugvloeien naar de ketel. Dit

condensafvoerleiding zoveel mogelijk binnen te worden aangelegd.

kan worden bereikt door het plaatsen van een condensopvang met

Het blootstellen aan extreme temperaturen van de condensopvang

afvoer in het CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem.

en de afvoerleidingen dient te allen tijde te worden vermeden.

De condensopvang met condensafvoer kunnen verticaal of

Condensverwijdering en -afvoer dient te gebeuren conform NEN

horizontaal worden geplaatst, afhankelijk van de manier waarop de

3287 en NEN 3215.

cv ketel is geïnstalleerd. Zie schema’s hieronder.

Alle componenten van het condensopvang en -afvoersysteem

De

condensopvang

moet

worden

aangesloten

op

een

moeten worden vervaardigd van condensbestendig materiaal.

condensbestendige afvoerpijp met een minimale binnendiameter

Dit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van Cox Geelen

van 15 mm. Via een chiffon/luchtdichte uitstroom naar een beveiligd

chiffons en afvoerleidingen.

‘open’ afvoerkanaal wordt de condens afgevoerd naar de riolering

De componenten voor condensverwijdering, de chiffon en de

of een neutraliserend systeem.

leidingen moeten jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden

Er dient een goed passend chiffon/luchtslot geplaatst te worden

door hiervoor speciaal geïnstrueerde servicemonteurs, bij voorkeur

om de afgedichte ruimte omstandigheden te behouden, zodat

tijdens het jaarlijks onderhoud van het toestel.

		

		

Verticale aansluiting

Aansluiting op afvoerkanaal

w
q
e
e
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t

Horizontale aansluiting
Condensafvoer

r
q
w
e
q
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UITMONDING

		

Installatie hellend dak

		

Installatie plat dak

ECONEXT® dakdoorvoeren
•

Wanneer de positie van de dakdoorvoer bepaald is, kan
het gat in het dak gemaakt worden.
a)

Voor een dakdoorvoer van ø 60/100 mm en ø 80/125
mm geldt een minimum van ø 130 mm afhankelijk van
het dakafschot;

b) Voor een dakdoorvoer ø 100/150 mm en ø 110/150
geldt een minimum van ø 160 mm afhankelijk van het
dakafschot;
c) Voor een dakdoorvoer ø 110/160 mm geldt een
minimum van ø 170 mm afhankelijk van het dakafschot.
•

Voor een goede waterafdichting installeer de juiste
dakpannen op het dak;

•

Installeer de dakdoorvoer verticaal door de dakpan
en bevestig deze met de dakbeschotbeugel aan de
binnenkant van het dak;

•

De dakdoorvoer is nu klaar om aangesloten te worden aan
de overige rookgasafvoer onderdelen.

Date 27-03-2017
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Installatie instructie: Dakdoorvoer onderdakse verlenging

q

w
3x

e

r

t

y
Gebruik indien > L1000

Dakbeschotbeugel,
meegeleverd bij dakdoorvoeren
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ECONEXT® muurdoorvoeren
•

Muurdoorvoer installatie

Wanneer de positie van de ECONEXT® muurdoorvoer
bepaald is, kan een gat in de muur gemaakt worden, met
een minimum van:
a) ø 105 mm voor een muurdoorvoer van ø 60/100 mm;
b) ø 130 mm voor een muurdoorvoer van ø 80/125 mm;
c) ø 155 mm voor een muurdoorvoer van ø 100/150 mm
en ø 110/150 mm;
d) ø 165 mm voor een muurdoorvoer van ø 110/160 mm;

•

Voor een goede waterafdichting de juiste muurplaat
aanbrengen aan de buitenzijde van de muur;

•

Installeer de muurdoorvoer horizontaal door de muur;

•

De muurdoorvoer is nu klaar om aangesloten te worden aan
de overige rookgasafvoer onderdelen.

——› BOVENAANZICHT

Date 27-03-2017

10

EN14471

Installatiehandleiding CoxDENS® PP

Installatie instructie: ECONEXT® muurdoorvoeren

q
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t
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Eveneens verkrijgbaar: Plume Management Kit (PMK) voor
ECONEXT® Muurdoorvoeren ø 60 mm en ø 80 mm
De positie van de muurdoorvoer kan soms voor hinder van
rookgaspluimen zorgen. Dit kan eenvoudig worden opgelost door
het herpositioneren van het uiteindelijke rookgasuitlaatpunt.
Alle Cox Geelen ECONEXT® muurdoorvoeren zijn standaard
voorzien van een speciale neus, waardoor in enkele minuten een
Plume Management Kit gemonteerd kan worden. Eenvoudig door
het neusje te verwijderen en de Plume Management Kit op het
systeem te klikken in elke gewenste hoek.
Installatie van de Plume Management Kit (PMK)
•

Verwijder de neus van de muurdoorvoer door deze
voorzichtig los te maken met een platte schroevendraaier;

•

Plaats de ECONEXT® PMK met 90° bocht. Hiervan is het
belangrijkste voordeel dat deze bocht in elke gewenste
hoek kan worden geplaatst door de uitvoer te draaien;

•

Sluit de zwarte rookgasafvoerpijp aan op de PMK-bocht;

•

Plaats een ondersteunende beugel om elke pijpsectie om
de rookgaspijp aan de muur te bevestigen.

•

Sluit tenslotte de 87° bocht met beschermrooster aan op
de laatst gemonteerde pijp om de installatie af te ronden.
1740
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INSTALLATIE INSTRUCTIE: ECONEXT® PLUME MANAGEMENT KIT (PMK)

q

w

e

r

t

y

u

i

o

a
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VERTICALE ROOKGASPIJP IN EEN GEMETSELDE SCHACHT
Indien gebruik gemaakt wordt van een gemetselde schoorsteen
als doorgang voor het CoxDENS® PP, moet de schacht volledig
vrij zijn van vuil en blokkades;
•

Indien het systeem alleen onderaan de rookgaspijp
ondersteund wordt door een schachtbocht met steun
en bovenaan met een standaard schoorsteenafdekking,
mag de verticale lengte van de rookgaspijp van het starre
CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem niet meer dan 50 m
bedragen;

•

Er kunnen meerdere CoxDENS® PP rookgasafvoerof luchttoevoersystemen in een schacht worden
geïnstalleerd;

•

Plaats afstandhouders om elke rookgasafvoer- of
luchttoevoerpijpsectie (gelijk verdelen) en laat de pijpen
een voor een of samengebundeld in de schacht zakken;

•

CoxDENS® PP zet enigszins uit tijdens normale werking.

•

Een CoxDENS® PP leiding kan omhoog uitzetten via de
schoorsteenafdekking;

•

Plaats een schachtbochtsteun net onder het
toegangspunt bij de schacht;

•

Breng afstandshouders aan op de starre pijpsecties
met tussenruimtes van max. 2 meter, gemeten vanaf de
schachtbochtsteun.

LET OP
Afstandhouders dienen ertoe om het CoxDENS® PP
weg te houden van ruwe oppervlakken en om schade
aan de pijp te voorkomen tijdens installatie of normale
werking. Ze zorgen niet voor verticale ondersteuning.
Plaats afstandhouders om de pijpen, zelfs indien
de doorgang breder is dan de reikwijdte van de
afstandhouders.
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25 - 27 cm

2,5 - 4,5 cm

Installatie schoorsteenafdekking ø 60, 80, 100 en 110 mm
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Installatie schoorsteenafdekking ø 125, 160 en 200 mm
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ONDERHOUD
Cox Geelen adviseert om gastoestellen die gebruik maken
van het CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem eenmaal per
jaar te laten nakijken door een gekwalificeerd installateur.

DISCLAIMER
Deze installatiehandleidingen zijn opgesteld op basis van
alle relevante huidige wetenschappelijke en technologische
kennis, doch dienen te worden gebruikt als algemene
richtlijnen daar de omstandigheden op de plaats van
installatie mogelijk aanpassing vereisen om te passen bij
specifieke producten. Neem bij twijfel eerst contact op met
een van onze deskundigen. Cox Geelen heeft de uiterste
zorg besteed aan het opstellen van deze regelingen
maar Cox Geelen aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor aanspraken voor schade door het gebruik van het
product of het informatieblad. Het gebruik van deze
regels is uitsluitend voor risico van de gebruiker van ons
product. De installatie dient te worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde installateur.

Cox Geelen
Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com
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