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BESCHRIJVING
Met deze set kunt u uw PPS-slang eenvoudig aansluiten tussen uw schoorsteen 
en de spanningsuitlaat.

De onberispelijke afwerking en hardheid garanderen een efficiënte en efficiënte 
rookpijp zonder lekken.

Ideaal voor het omhullen en renoveren van leidingen of bussen voor kleine en 
middelgrote vermogenscondensatieketels.

Afwerkingsplaat1 .

Centreerflens3 .

Deksel Ø 604 .

Anti-UV korte eindstuk2 .

2x 1/2 veiligheidsbeugel 5 .

Mof6 .

Bocht 87° + steun + afloop 

+ speld

7 .

SAMENSTELLING

MONTAGE KIT VOOR PPS
FLEXIBEL Ø60 - EINDSTUK KORT

DETANDT-SIMON
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Hoofdkantoor : Rue d’Herchies, 37 – 7011 Ghlin (België) 

JAAR

Ref : PPSK3060

Schroeven
+ pluggen

8 .



KENMERKEN
Kanaal diameter : Ø60 mm
Materiaal : Polypropyleen (PP) weerbestendig van hoge kwaliteit
Toepassing : C9 - B22P - B23P     
       Gas condensatie
       Stookolie condensatie
UV-behandeling
Markering CE : T120-H1-W-2-O20-LI-E-U volgens EN 14471

Verkort de flexibel aan de gewenste lengte. 

Plaats de afdekplaat op de schoorsteen met behulp van de meegeleverde bevestigingsset (er moeten 4 gaten 
zijn). Een afdichting mùet silicone is nodig de afdekplaat en de schoorsteen.

Centreer het flexibel en bevestig het met de centreerbeugel.

Plaats het UV-eindstuk.

Plaats het deksel op het eindstuk om de installatie af te dekken.
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De steun voor de bocht moet 
gemonteerd zijn op de juiste hoogte. De 
pijpverbinding moet worden gelegd met 
een helling van minstens 3° in relatie tot 
het huis.

Duw de aansluiting in het begin van de  
flexibel

Zorg ervoor dat u de bocht op de 
beugel vasthoudt met behulp van de 
speld die bij de set wordt geleverd.

Helling van 3°

INSTALLATIE
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AANBEVELINGEN
Houd ook rekening met de gedetailleerde installatie-instructies bij de afzonderlijke componenten om de stuk-
ken niet te verpesten. 

De afdichtingen op de reinigingsdeksels moeten vóór montage worden gecontroleerd om er zeker van te zijn 
dat ze op hun plaats zijn en dat ze geen defecten hebben.

Het reinigingsdeksel moet goed gemonteerd zijn met een geschikt smeermiddel op het vormdeel met de 
dekselvergrendeling.

Figuur A : Stijve buis: Vooraleer dat het in de koker 
geplaatst wordt, zijn de centreerbeugels gemonteerd 
onder de beveiligingen. In Ø80 en 100 zijn de afstand-
houders gemonteerd elke 2 m. Het vrouwelijke deel is al 
uitgerust met een ring waardoor ze bestand zijn tegen 
gewichten tot 25 kg. Let op dat u de houders niet 
aanspant op het nest.

Figuur B : Flexibele buis: Vooraleer in de koker te stijgen, 
zijn de afstandhouders gemonteerd op de vloeiende 
secties. De koker moet groter of gelijk zijn aan tweemaal 
de diameter.

A BO
p elke nesting ≥

 1 m
 

≤ 3 m

De temperatuur 
van het materiaal
/ samenstel
moet minstens 
5°C zijn

Duw de 
aansluiting in 
het begin van 
de flexibel.

Enkel Ø80 
en 100 met
afstand-
houders

≤ 0.8 m

Alle buiseinden moeten voor montage worden bedekt met een geschikt smeermiddel.

De horizontale en de verticale delen moeten in de lengterichting kunnen bewegen.

Om lengtes langer dan 2 m aan te sluiten, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen voor de dilatatie.

Bij het in gebruik nemen van het uitlaatsysteem, zijn het beoogde gebruik van het verwarmingssysteem en de 
montage-instructies bij het product, de goedkeuringen van de fabrikant evenals de algemene regels van tech-
nologie en de bestaande wetgeving, nog steeds van toepassing.

Om een stabiele installatie te hebben, 
wordt het ten zeerste aanbevolen om 
centreerbeugels te gebruiken door de 
maximale afstanden te respecteren.

De bijgeleverde mof moet worden 
gebruikt door deze in de bocht te steken 
om vibraties te absorberen en ervoor te 
zorgen dat de flexibel is bevestigd.
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AANVULLENDE PRODUCTEN

PPS014G
Anti vogel 

rooster

CON010E
RVS horizontaal 

eindstuk

PPS016N
Zwarte kap

ECSO119704
Silicone spray

400mL

PPS005
Afstandhouder

PPSKITFIX
Bevestigingsset

KP041C
Wit afwerkingsplaat 
geverfte 20x20 cm

DSTSIP2
Sifon + flexibel 

voor schoorsteen


