
Renovatie van shunt-schouwen en 
oude CLV-schouwen in bestaande 
appartementen.
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OPLOSSING 
CLV SHUNT 

PPS

©
 D

et
an

d
t-

Si
m

on
 2

02
2

PPSC8BØ

PPSC8Ø

PPSR6080

PPSC8AØ

PPSC8Ø T-stuk 87° voor verdieping met 1 opening van Ø80
PPSC8AØ T-stuk voor verdieping met 2 openingen van Ø80 op 90°

PPSC8BØ T-stuk voor verdieping met 2 openingen van Ø80 op 
180° Ø110, 125 en 160

PPSR6080 Reductieverhoging schroefdraad Ø60 - Ø80

T-STUK 87° VOOR VERDIEPING

PPS014B

PPS014S110 Korte afwerkingstuk PPS Ø 110 mm

PPS014B Anti U.V afwerkingstuk PPS Ø110, 125 
en 160

AFWERKINGSTUKKEN

PPS001110 PPS(m)BØ

PPS001110 Flexibel PPS Ø 110 mm (34m /bobijn)

PPS(m)B125 Slang PPS Ø125 op spoel van (15, 20, 30) m

PPS(m)B160 Slang PPS Ø160 op spoel van (15, 20, 30) m

FLEXIBEL

 

PPSC01Ø Startset zonder eindpunt Ø110,125 
en 160

VERTREKSETPPSC01Ø

PPS014G60100

PPS007Ø

KPL1860Ø

PPS014JØ

PPS008Ø PPS005Ø

KP041DØ KP041CØ

DSTSIP2 PPS046A080

HGCOMØ

PPS007Ø  Recht stuk stijf 1.000 mm van PPS Ø060, 080, 
100, 110, 125 en 160

PPS008Ø Recht stuk stijf 500 mm van PPS Ø060, 080, 100, 
110, 125 en 160

PPS005Ø Spinkraag voor slang met Ø100, 110, 125 en 160

KP041DØ Afwerkingsplaat wit geverfd met pakking Twin 
PPS Ø 060/100 of Ø080/125

KP041CØ Afwerkingsplaat wit geverfd voor concentrisch 
kanaal Ø 060/100 of Ø080/125

KPL1860060 Plaat voor aansluiting 200/200 Twin PPS Ø60 
mm 

KPL1860080 Plaat 225x225 voor aansluiting aansluiting 
Ø80/125 

PPS014G60100 Anti vogel rooster PPS

PPS014JØ Afwerking van inox voor eindstuk PPS van Ø110, 
125 en 160

HGCOMØ Bevestigingskraag met pakking van EPDM van 
Ø100, 125 en 160

PPS22Ø Montageset frontaal van inox voor T-stuk
DSTSIP2 Sifon + slang voor schoorsteen P1 - 1/2’’
PPS046A080 Terugslagklep PPS max. 30 kW – 30 Pa.

ACCESSOIRES  

PPSC05

PPSC05 Dop met zijdelingse afloop kit PPS 
Ø100,125 en 160 mm

SET VOOR CONDENSAATOPVANG

PPS014S110 

PPS22Ø



OPLOSSING CLV SHUNT PPS

OMSCHRIJVING
Het systeem CLV SHUNT PPS is een enkelwandig 
collectief rookafvoerkanaal in kunststof PPS dat in het 
bestaande collectieve shuntkanaal of in het binnenkanaal 
van een bestaande oude CLV-schouw wordt geplaatst. 
De overblijvende ruimte rond de tubering wordt gebruikt 
om de verse verbrandingslucht aan te voeren naar de 
gascondensatieketels. Deze tubering wordt uitgerekend in 
overdruk conform de norm EN 13384-2 en is compatibel 
met gastoestellen met een gesloten verbrandingscircuit 
C(10)2 of C(10)3, C(14)2 of C(14)3.
Er kunnen tot max 10 toestellen met een individueel 
vermogen van 30 kW aangesloten worden.
De diameter van de tubering wordt berekend door ons 
studiebureel aan de hand van het aantal ketels, het merk en 
type van deze ketels, de verticale lengte van de kolom en 
ook aantal bochten en buizen in de horizontale 
aansluiting naar de ketels.

VOORDELEN
• Eenvoudige, snelle en gemakkelijke installatie.

• Geschikt voor renovatie van schouwen met versleping.

• Materiaal met laag gewicht en UV-bestendig.

•  PPS-materiaal is gemakkelijk bij te snijden op de werf.

• Minder risico op snijwonden ten opzichte van tuberingen 
met inox materiaal.

• Mogelijkheid tot dubbele aftakking per verdiep

     (in lijn of in hoek)

Een opening maken 
van minstens 

Ø 130 mm voor de 
aansluiting tussen 

de ketel en de 
collectieve tubering.

Bezoek onze website voor meer 
informatie over de producten 

www.detandt.com

PLAATSINGSSTAPPEN

T120-H1-W-2-O20-L I -EU

Een koord laten 
zakken in de 

schouw en de 
centers van de 

ketelaansluitingen 
markeren op dit 

koord, om nadien 
de locatie van 

de verschillende 
T-stukken in 

deze tubering te 
positioneren.

Het PPS-tuberingskanaal 
volledig opbouwen 

alvorens het te laten 
zakken in de schouw. 
De aftakkingen op de 

T-stukken kan u afsluiten 
met de bijgeleverde 

beschermingskappen.

Opgelet dat u de 
T-stukken in de juiste 

richting plaatst (zie 
pijl-markering op de T 
stukken). De aftakking 
op de T-stukken moet 
afhellend zijn naar de 

ketel toe.

De voorgemonteerde 
PPS-tubering in het 
bestaande (oude) kanaal 
laten zakken.

Boven de laatste ketel, 
moet u het laatste stuk 
flexibel op gewenste 
lengte aanpassen 
zodat u vervolgens 
de afdekplaat op de 
schouw correct kan 
plaatsen
Ter hoogte van 
iedere ketel, de 
beschermingskappen 
op de T-stukken 
van de pps-tubering 
losdraaien.
De adapter met 
schroefdraad stevig 
vastdraaien op de 
aftakking van het T-stuk 
en met de concentrische 
kanalen de verbinding 
maken naar de ketel. 
De buitenbuis van 
dit concentrisch 
kanaal stopt aan de 
binnenkant van het 
te tuberen kanaal om 
de luchtaanzuig te 
garanderen.

Fuel
condensation

Gaz
condensation

Gas condensatie Stookolie condensatie
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