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Montage-instructies

Alle buiseinden moeten voor montage worden bedekt met een geschikt smeermiddel.
Houd ook rekening met de gedetailleerde installatie-instructies bij de afzonderlijke componenten.

De horizontale en de verticale delen moeten in de lengterichting kunnen bewegen. Om lengtes langer 
dan 2m aan te sluiten, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen voor de dilatatie.

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.

Opening van de muur :
Voor een installatie zonder metselw-
erk, moet de opening gerealiseerd 
worden enkel in de overdekte ruimte 
door het wandpaneel.

Ingang van de buis :
De steun voor de bocht moet gemon-
teerd zijn op de juiste hoogte. De 
pijpverbinding moet worden gelegd 
met een helling van minstens 3 ° in 
relatie tot het huis. 

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

1

2

Stijve buis :
Vooraleer dat het in de koker geplaatst 
wordt, zijn de centreerbeugels gemon-
teerd onder de beveiligingen. In Ø80 
en 100 zijn de afstandhouders gemon-
teerd elke 2m. Let op dat u de houders 
niet aanspant op het nest. 

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.
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Luik en flexibele verbinding :
De onderdelen zijn al voorgemonteerd met een klembeugel 
en een aansluiting voor de flexibel. Maak de clip eerder los 
voor de montage.
De gladde uiteinden van de flexibele buis worden in de druk 
aansluitingen geduwd. De kijkluik is bevestigd aan de muur 
van de huls met behulp van de meegeleverde bevestigingsset 
of verankering aan de muur.
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Stijve buisbedekking :
Knip de buis op de juiste lengte. Monteer de afdekplaat op de hopper op de koker met 
behulp van de bijgeleverde bevestigingsset. Een afdichting tussen de huls en de afdekplaat 
moet indien nodig worden gedaan. Schuif het deksel over het kanaal en bevestig het aan de 
afdekplaat.
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Flexibele kanaalafdekking :
Kort het flexibele in tot de juiste lengte en monteer 
de ophanging. Monteer de afdekplaat op de koker 
met behulp van de bevestigingsset die voorzien is. 
Een afdichting tussen de schede en de afdekplaat 
moet indien nodig worden gemaakt. Monteer de 
ontluchtingspijp, inclusief de afstandhouders. 
Afhankelijk van de situatie van de installatie, kan de 
meegeleverde klem gemonteerd zijn op de open-
ing van de koker.
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