
OPLOSSINGEN VOOR VERWARMINGEN OP DIVERSE BRANDSTOFFEN
KNOW-HOW EN PRESTATIE



POUJOULAT, 60 JAAR ERVARING 
TEN DIENSTE VAN ONS MILIEU

Sedert meer dan 60 jaar ontwerpt en ontwikkelt Poujoulat 
volledige rookgasafvoersystemen voor individuele en 
collectieve woningen en industriële gebouwen. 

Dankzij hun expertise en know-how stelt de Poujoulat Groep, 
Europees marktleider in de productie van metalen rookkanalen 
en dakuitgangen, meer dan 200 000 referenties voor.

Poujoulat is zich bewust van de milieuproblematiek en 
ontwikkelt daarom innoverende oplossingen die rekening 
houden met de beschikbare grondstoffen. H.E.Q. (High 
Environment Quality), het gebruik van recycleerbare 
materialen, ons ISO 14001 certificaat, alles is reeds voorzien 
zodat de toekomst synoniem zal staan voor het welzijn van 
onze dagelijkse energieprestaties.
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Al onze oplossingen zijn onderzocht, ontworpen, getest en vervolgens 
ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten van verwarmingstoestellen, 
OEM’ers en architecten. 

Poujoulat stemt haar producten af op de ontwikkelingen en de trends 
van de verwarmingmarkt. Op die manier draagt Poujoulat bij tot het 
verbeteren van het rendement van alle types toestellen.

Opdat u niet hoeft te kiezen tussen prestatie en vormgeving hecht 
Poujoulat er veel belang aan dat de kanalen volledig kunnen worden 
geïntegreerd in hedendaagse bouwstijlen. Ook besteedt Poujoulat 
bijzondere aandacht aan de afwerking van de producten.

EFFICIENTE OPLOSSINGEN

INHOUD

THERMINOX p. 6

THERM+ GEP p. 10

MECHANISCH INÉÉNGELASTE 
SCHOUWKANALEN p. 12

CONDENSOR p. 16

3
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EEN OPLOSSING VOOR ALLE PROJECTEN
EN INDUSTRIEËN

DUBBELWANDIG 
GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN

ENKELWANDIGE INOX (RVS) 
ROOKKANALEN

INOX (RVS) ROOKKANALEN 
VOOR INDIVIDUELE KETELS

POUJOULAT, EEN 
KWALITEITSVOLLE PARTNER
In samenwerking met u kunnen wij een helpende hand 
bieden vanaf het eerste ontwerp en de keuze van het juiste 
schouwkanaalsysteem tot en met de ingebruikname van uw 
installatie. Hierdoor kunnen kwaliteit, conformiteit en prestaties 
gewaarborgd blijven.

Ons assortiment bestaat uit rookkanalen van diameter 60 mm tot 
en met 6000 mm. Wij ontwerpen, produceren en installeren alle 
soorten geprefabriceerde, modulaire, stalen schouwkanalen, 
geschikt voor alle brandstoffen, toepassingen en installaties, 
inclusief een reeks van industriële geluiddempers voor het 
terugdringen van een hoog geluidsniveau tot een acceptabel 
niveau.
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EEN OPLOSSING VOOR ALLE TOEPASSINGEN
EN BRANDSTOFFEN

VRIJSTAANDE INDUSTRIËLE 
SCHOUWKANALEN

ROOKKANALEN VOOR 
GENERATOREN

TOEPASSINGEN

�  APPARTEMENTEN -  
STADSVERWARMING

�  INDUSTRIËLE PROCESSEN - 
GENERATOREN

�  KANTOREN - SCHOLEN -  
ZIEKENHUIZEN
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DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD 
SYSTEEM
Huishoudelijk en industrieel gebruik

Dubbelwandig geïsoleerd systeem vervaardigt uit een hoge 
Inox kwaliteit (RVS) voor verwarmingsinstallaties. 
De laser gelaste kanalen garanderen een druk van maximaal 200 
Pa. Bij horizontale toepassingen met condensatierisico moeten 
siliconen dichtingsringen toegepast worden.

Beschikbare varianten
• TI voor externe en intern gebruik
• ZI uitsluitend voor intern gebruik
• Gespoten in een RAL kleur

CE-markering en 100% geschikt voor gebruik bij alle gas, 
olie, pellets en hout gestookte toestellen. En dit zowel voor 
atmosferische als voor condenserende installaties in onder- of 
overdruk.
Compleet met een uitgebreid scala van standaard accessoires 
voor alle toepassingen en omgevingen.

Vaste 
brandstoffenHout Gas Olie

Voordelen

•  OPTIMALISATIE: Hoge thermische prestaties verzekeren maximale 
efficiëntie van het schouwkanaal, de werking en het minimale gebruik van 
de ruimte in het gebouw.

•  PRESTATIE: CE-markering volgens : CE-markering volgens EN 1856-1. 
Brandbestendigheid van 4 uur, volgens NBN 6065.

•  VEILIGHEID: Uitzonderlijk sterke verbindingen. Aan de hand van de 
basissteun kan 16 meter kolomhoogte gedragen worden, en moet slechts 
om de 4 meter een beugel de vertikale stabiliteit verzekeren. Na het 
laatste fixatiepunt kan de schouw nog 3 meter vrij staan.

•  EENVOUDIG TE INSTALLEREN: Ieder element is voorzien van een 
klemband met snelsluiting en borgring. Hierdoor is het systeem snel 
en eenvoudig te installeren. Door een bijzonder breed programma aan 
accessoires kunnen wij in iedere situatie een oplossing aanbieden.

•  INNOVATIE: Oplossingen voor installaties en apparaten van alle 
producenten om een correcte gesloten verbinding te realiseren.

•  VORMGEVING: Uitzonderlijk mooi en fraai afgewerkt schouwkanaalsysteem 
met een zeer breed programma aan accessoires om in iedere situatie een 
passende oplossing aan te bieden.

Klemband

Snelsluiting met  
borgring

Dichtingsring 
(optioneel)

Uitsparing voor 
dichtingsring

Rotswol met hoge 
dichtheid

Aansluiting vrouwelijk

Rookgassen

condensaat

Aansluiting mannelijk

THERMINOX
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Ø binnen

Ø buiten

Binnen: Inox (RVS) 316L
Buiten: Inox (RVS)

Binnen: Inox (RVS) 316L
Buiten: Inox galva

SCHOORSTEEN EN 1856-1: CERT. 0071-CPD-0011 (TI/ZI)

0071-CPD-0011
0071-CPD-0012

Gebruiks- 
temperatuur Drukniveau Condens 

weerstand
Weerstand 

tegen corrosie
Dikte 

binnenwand Thermische prestatie

T450 = 450°C
T200 = 200°C
T160 = 160°C

N1 = negatieve druk
P1 = positieve druk (tot 

200 Pa)

W=nat (condensatie)
D=droog (geen 

condensatie)

Materiaal binnenwand
V2L50 = Mat. Nr 1.4404 

(AISI 316L)

040 = 0,4 mm
(080-350Ø)

050 = 0,5 mm
(400-600Ø)

G: schouwbrandbestendig. 
Veiligheidsafstand van 50 mm ten opzichte 

van brandbare materialen
O: niet schouwbrandbestendig. 

Veiligheidsafstand van 20 mm ten opzichte 
van brandbare materialen

TI/ZI zonder lipdichting T450 N1 W V2L50 040 G 50

TI/ZI zonder lipdichting T250 N1 W V2L50 040 O 20

TI/ZI met lipdichting T200 P1 W V2L50 040 O 20

Technische gegevens

Therminox TI
Toepassing buiten / binnen

Therminox ZI
Toepassing binnen

Ø400 tot Ø600
T450 N1 W V2 L50 050 G50
T250 N1 W V2 L50 050 O20
T200 P1 W V2 L50 050 O20*

 
* Vereist lipdichting

Ø80 tot Ø350
T450 N1 W V2 L50 040 G50
T250 N1 W V2 L50 040 O20
T200 P1 W V2 L50 040 O20*

0071 CPD 011
NBN EN 1856-1

THERMINOX TI & ZI
Binnen Ø 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Buiten Ø 130 150 194 214 244 264 314 364 414 464 514 564 664
Materiaal binnenwand AISI 316L Inox (Roestvast staal) 
Dikte 0,4 mm 0,5 mm
Buitenwand Therminox TI Inox (Roestvrij staal)
Buitenwand Therminox ZI Inox Galva
Dikte 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm
Isolatie Rotswol 150 Kg/m³
Dikte 25 mm 30 mm
Thermische weerstand TI 
(in m² k/W) bij 200°C

0,45 0,45 0,533 0,531 0,529 0,529 0,528 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527

Technische gegevens
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ALGEMEEN PRINCIPE

Klemband met borgring

Plooi van de klemband 
in de sleuf plaatsen

SMI

CMI

Muurondersteuningsset: 
plaatsing in de sleuf van 
het kanaal

De muurbeugel dient op 
het kanaal geplaatst te 
worden, niet op de aan-
sluiting van twee kanalen
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ANDERE VOORBEELDEN VAN INSTALLATIES

Topsectie

Topsectie

Verlengmast (beschikbaar in 3 of 5 meter)

Ondersteuningsset

Ondersteuningsset 

Vrijstaande mast

Muurbeugel

Einddop condens

THERMINOX BEVESTIGD
AAN EEN MAST

THERMINOX BEVESTIGD AAN
EEN VERLENGMAST

Muurbeugel
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DUBBELWANDIGE ROOKGAS 
AFVOERSYSTEMEN
Hoogwaardige, Inox (RVS), dubbelwandig, goed geïsoleerd, 
esthetisch uitlaatsysteem. Met een continu gelaste lasnaad en 
buitenmantel biedt het systeem een drukbestendigheid voor 
toepassingen tot 5000 Pa positieve drukniveau H1 (EN 1856-1) 
en waarvan de rookgastemperatuur maximaal 600°C bedraagt.

Beschikbare varianten
• GEP50: 50mm isolatie
• GEP100: 100mm isolatie

Therm+GEP is speciaal ontworpen voor diesel en gas 
generatoren. Compleet met een uitgebreide reeks standaard 
accessoires voor alle toepassingen en omgevingen.

Gas Olie

Voordelen

•  OPTIMISATIE: De hoge thermische prestaties verzekeren een maximale 
efficiëntie van de uitlaat. Het minimale gebruik van de ruimte en snelle 
stabilisatie van de rookgassen zijn enkele van de vele voordelen. 

•  PRESTATIE: CE-gemarkeerd volgens EN 1856 voor alle brandstoffen 
en temperaturen.

•  VEILIGHEID: Uitzonderlijk sterke constructie.

•  EENVOUDIG TE INSTALLEREN: Doordat onze klembanden voorzien zijn 
van een snelsluiting met borgring is ons systeem zeer snel en eenvoudig 
op te bouwen. Daarnaast leveren wij een zeer breed programma aan 
accessoires om voor iedere situatie een oplossing te bieden.

•  INNOVATIE: Bestaat  uit diverse elementen die een extra beveiliging 
bieden voor personeel en gebouw tegen explosies evenals een 
bescherming van de kanalen tegen implosies.

•  INVENTIEF: Volledig systeem met twee speciaal ontworpen waterdichte 
lipdichtingen.

THERM+ GEP

Binnenwand Inox (RVS)

Rotswol isolatie met 
hoge dichtheid 
(50 of 100 mm)

Inox (RVS) 
Buitenwand

Anti-explosieklep/ 
Anti-implosieklep

lipdichting in 
glasvezel

Siliconen afdichting
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Binnenwand 316L/ Buitenwand RVS 
Isolatie 50 mm rotswol

Binnewand 316L/Buitenwand RVS
Isolatie 100 mm rotswol

Technische gegevens

Therm+ GEP 50 Therm+ GEP 100

T600 H1 W V2 L50050* O50

*Ø150 en Ø200: L50050
*Ø250 en Ø300: L50060
*Ø350 en Ø400: L50070

0071 CPD 038
NBN EN 1856-1

Materiaal specificatie

Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400

Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500

Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400

Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 550 Ø 600

Binnendiameter 150 200 250 300 350 400 

Buitendiameter 
THERM+ GEP 50 250 300 350 400 450 500

Buitendiameter 
THERM+ GEP 100

350 400 450 500 550 600

Materiaal binnenwand 316L Inox (roestvrij staal)

Wanddikte 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm

Materiaal buitenwand Inox (Roestvrij staal)

Wanddikte 0,5 mm
0,6 
mm

Isolatie Rotswol 100Kg/m³

Dikte isolatie  
THERM+ GEP 50

50 mm

Dikte isolatie 
THERM+ GEP 100

100 mm

Thermische weerstand 
THERM+ GEP 50 
in m² °k/ W bij 200°C

0,76

Thermische weerstand 
THERM+ GEP 100 
in m² °k/ W bij 200°C

1,55
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INDUSTRIËLE SCHOUWEN 
EN ROOKKANALEN 
Deze “op maat gemaakte” schouwkanalen bieden een oplossing 
voor alle industriële processen in de productie van energie, 
collectieve of stadsverwarming.
Met oplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatie, bestaat 
het aanbod uit het ontwerp, de productie, de installatie en het 
onderhoud van:
•  industrieel inééngelaste schouwkanalen voor alle soorten 

generatoren,
•  rookkanalen voor alle types van aansluitingen,
•  standaard en op maat gemaakte geluidsdempers voor 

akoestische behandeling,
•  dynamische dempers om trillingseffecten te neutraliseren,
•  standaard of op maat gemaakte uitrustingen,
•  op maat gemaakte installaties voor stookplaatsen en meer in 

het bijzonder voor energieprojecten op basis van biomassa,
•  ventilatoren.

Vaste 
brandstoffenHout Gas Olie

MECHANISCH INÉÉNGELASTE SCHOUWKANALEN

Voordelen

•  ONTWERP: Een team bestaande uit 20 ingenieurs, bestudeert de thermische, 
aerolische en akoestische studies, teneinde een optimale oplossing te kunnen 
aanbieden, in functie van de noden en exploitatieomstandigheden.

•  PRODUCTIE: Alle producten worden intern vervaardigd en dat volgens de 
strengste kwaliteitseisen en met respect voor omgeving en veiligheid. De 
geautomatiseerde productie resulteert in moderne en precieze realisaties. Alle 
lassers zijn gecertifieerde experten (EN 287-1 en EN 1418) op het vlak van de 
vereiste technieken en procedures bij laswerken. Wij beschikken eveneens over 
een EN-15614-1 accreditatie.

•  INSTALLATIE: Onze montageploegen werken volgens de hoogste kwaliteitseisen, 
zijn zeer flexibel waardoor ze heel snel op alle installatietypes kunnen tussenkomen.

•  ONDERHOUD: Wij zorgen voor alle verfraaiingswerken, het conform stellen van 
de installatie, de veiligheid, optimalisatie (akoestisch of trillingsdempend) tot de 
volledige of gedeeltelijke ontmanteling van de industriële schouw.

12
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AKOESTIESCHE EN TRILLINGSDEMPENDE EN UITRUSTINGEN

We ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden alle types mechanisch inééngelaste schouwen 
en rookkanalen maar ook diverse uitrustingen, geluidsdempers en dynamische trillingsdempers.

Echter, om overlast in de directe omgeving van de stookplaats te vermijden, moeten er steeds rekeningen 
worden gehouden met alle geluids- en trillingsbronnen afkomstig van de installatie zelf.

Poujoulat ontwerpt absorbatieve en reactieve akoestische dempers om het geluidsniveau voortkomend 
uit de ketel/branders te verzachten.

Op maat gemaakte anti-vibratiesystemen  (trillingsdempers) worden ook geadviseerd om een antwoord 
te bieden op de structurele problemen met betrekking tot vibraties, metaalmoeheid en slijtage.

Het breed gamma van uitrustingen  wordt speciaal ontworpen om de toegang, controle, bescherming 
en ondersteuning van de installaties te verzekeren. Het bestaat uit, onder andere: loopbruggen, 
platformen, meetopeningen, toegangsluiken, systemen voor bliksemafleiding, compensatoren, enz.

SPECIFIEKE PRODUCTEN EN BIOMASSA

Het belang van energie zit in de kern van Poujoulat activiteiten. Met het CERIC-onderzoekslabo 
als vaste partner, helpt Poujoulat mee aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
de hedendaagse industrie. Hiervoor worden op maat gemaakte installaties gecreërd voor 
biogastoepassingen, stookplaatsen en de productie van energie op basis van biomassa: hout, 
organische en landbouwrestanten.

Enkelwandige 
schouw
Industriêle schouw 
op basis van 1 enkele 
construcie

Dubbel-
wandige 
schouw
Schouw bestaande 
uit een externe 
draagstructuur die 
de stabiliteit van de 
constructie waarborgen, 
en een geïsoleerd 
binnenkanaal voor de 
rookgasafvoer

Multi-
rookkanaal 
schouw
Schouw bestaande uit 
meerdere rookkanalen 
die allen samen in een 
grote draagstructuur 
geïntegreerd zitten

Gigogne
Schouw bestaande uit 
meerdere rookkanalen 
die in elkaar 
gemonteerd zijn

Schouw-
voering
Renovatie van een 
bestaande industriële 
schouw

ChemInnov
Standaard 
schouwkanaal 
gesteund door 
een muurbeugel of 
volledig vrijstaand 
gesplaatst aan de 
hand van verankering 
in de bodem. De 
bodemplaat van de 
ChemInnov kan de 
schouw over 360° 
draaien
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DE 10 REGELS VAN DE KUNST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gegarandeerde 
waterdichte 
isolatie

Optimale 
isolatie

Controle en 
conform de 
reglementeringen

Minimaal 
drukverlies

Vormgeving en 
afwerkingen

Isolatiebescherming

Prestatie van 
de gebruikte 
materialen

Volgens de 
vereiste stabiliteit

Condensafvoer

Verstevigde 
verankeringskroon

1 AANGEPASTE EINDAFWERKING
De schouwkanalen zijn steeds voorzien van een - in inox 316L vervaardigd - aangepast eindstuk om aan de 
corrosie ten gevolge van condenserende rookgassen te weerstaan. Deze eindstukken zijn zodanig ontworpen 
om de snelheid van de rookgasafvoer optimaal te bevorderen, om regen- en waterinfiltratie te beperken 
en om het isolatie-gedeelte dicht te maken met het behoud van een vrije uitzetting van de wanden bij 
temperatuursveranderingen.

2 OPTIMALE ISOLATIE
Bij het ontwerp, worden de dikte en densiteit van isolatie bepaald in functie van het minimaliseren van de 
condensatie in het kanaal en het zo snel mogelijk stabiliseren van de rookgastemperatuur. Indien nodig kan 
daarvoor ook vuurvast beton worden aangebracht.

3 VOLGENS DE ACTUELE NORMEN
Alle schouwkanalen zijn ontworpen en vervaardigd volgens de meest recente Europese normen en 
wetgevingen. De plannen, zowel voor de calculatie als voor de installatie, garanderen een hoog niveau van 
expertise, doeltreffenheid en veiligheid. De calculatie van de schouwkanaalstructuur wordt volgens de EN 
1993-2-2006 (Eurocode 3), de Europeese wetgevingen aangaande dimensionering en ontwerp van stalen 
constructies, berekend. 

4 BESCHERMING VAN DE ISOLATIE
Bij met isolatie aangeleverde schouwkanalen, voorzien wij de nodige bescherming tegen regen en water door 
middel van een bekleding in aluminium of inox.

5 VORMGEVING EN AFWERKING
Als basisafwerking wordt een buitenmantel voorzien in blinkend of mat inox ofwel aluminium. Maar de 
schouwkanalen kunnen evengoed geschilderd worden volgens een eender welk ontwerp.

6 DOELTREFFENDE MATERIALEN
We gebruiken enkel die materialen die perfect aangepast zijn aan de operationele omstandigheden van 
uw project (rookgastemperatuur, brandstofsamenstelling, enz). Deze keuze wordt door onze experts van de 
projectafdeling op basis van thermische, aerolische en akoestische parameters bepaald.

7 MINIMAAL DRUKVERLIES
Het basisontwerp van de schouw is zodanig ontworpen om de aerodynamische stroom te optimaliseren 
et de weerstanden te minimaliseren.

8 CONDENSAFVOER
Idealiter moet de afvoerplaat voor de condensatie zo dicht mogelijk voorzien worden bij de ingang van 
de rookgassen in de schouw. Op die manier wordt de koude zone, gesitueerd in de voet van de schouw, 
vermeden en garandeert dit een lange levensduur van de schouw.

9 VERSTEVIGDE STRUCTUUR
Alle schouwen zijn uitgerust met verstevigingen om overbelasting van 
de schouwbasis te vermijden. De vertikale versterkingen ter hoogte 
van de schouwaansluiting vermijdt dat de schouwconstructie 
zou inzakken. De horizontale versterkingsbanden 
vermijden dan weer een ovalisering van de schouw.

10 STABILITEIT
VRIJSTAAND 

SEMI-VRIJSTAAND

GETUID

Schouw waarvan de basis de structuur stabiel 
houdt dankzij een in het beton ingewerkt 
verankeringskroon. Kan binnen of buiten het gebouw 
geplaatst worden

Schouw die de invloeden van de wind opvangt 
door middel van een aanhechtingspunt (muur, dak) 
en een vrije uitzetting van het kanaal toelaat. Kan 
binnen of buiten het gebouw geplaatst worden

De stabiliteit wordt gegarandeerd door een 
verankeringskroon in de bodem in combinatie 
met tuidraden in inox of gegalvaniseerd materiaal. 
Plaatsing binnen of buiten het gebouw
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MULTI-ROOKKANAAL 
SCHOUWEN

Bliksemafleider

Natuurlijke 
ventilatie

Dynamische 
trillingsdemper

Geverfde 
afwerking

Isolatie van de 
binnenkanalen

Draagstructuur

Rookkanaal 1

Rookkanaal 2

Rookkanaal 3

Luchttoevoer

Genormaliseerde 
meetopeningen

Interne ladder voorzien 
van valbeveiliging

Toegangsdeur voorzien 
van natuurlijke ventilatie

Werfplatform

Steun

Valbeveiliging
Kooiladder

Aftakking op 135°

Luchttoevoer

Aftakking op 135°

Inspectieluik

Toegangsdeur 
voorzien van 

natuurlijke ventilatie

Condensverzamelaar

Condensafvoer

Binnenverlichting

Waterdichtheid afsluiting

Inspectieluik

Inspectieluik

Generator 2

Generator 1

Geleidend element

Isolatie van het 
externe rookkanaal

Intern rookkanaal

Nachtsignalisatie

Dagsignalisatie

Draagstructuur en 
extern rookkanaal

Aluminium afwerking

Versterkingsband

Meetpunten

Waterdichte dakopstand 
(niet meegeleverd)

Begeleiding dakuitgang

Generator 1

Aftakking    

Extern  
rookkanaal

Overgangsstuk

Condensafvoer 

Bescherming / 
afwerking

Overgangsstuk

Stormkraag

Mechanische 
draadstang

GIGOGNE SCHOUWEN

VRIJSTAAND

SEMI-VRIJSTAAND

VRIJSTAAND

SEMI-VRIJSTAAND
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ENKELWANDIGE 
ROOKGASAFVOER
Huishoudelijk en industrieel gebruik

Hoge kwaliteit Inox (RVS) enkelwandig schouwkanaalsysteem. 
Ieder kanaalelement wordt laser gelast en garandeert een druk 
van 200 Pa. CE-gemarkeerd en aangewezen bij gebruik met 
alle gas, olie, pellets en hout gestookte toestellen. Compleet 
met een uitgebreid scala standaard accessoires voor alle 
toepassingen en omgevingen. Het gehele programma is af-
fabriek te leveren in iedere gewenste RAL kleur.

Vaste 
brandstoffenHout Gas Olie

CONDENSOR

Voordelen

•  KWALITEIT: De productie wordt uitgevoerd onder de kwaliteitscontrole 
van CERIC (Test- en onderzoekscentrum van de schouwindustrie).

•  PRESTATIE: Het gepatenteerde conische bevestigingssysteem met 
een  inéénschuiving van 50 mm garandeert een optimale prestatie bij 
drukniveau P1/200 Pa.

•  VEILIGHEID: Eenvoudige bevesting, klemband met veiligheidssluiting 
en borgring.

• GEMAK: Een volledig scala accessoires en lengtes met inspectieluik.

•  INNOVATIE: T-stukken met kleinere aansluitingen reducties en 
verloopstukken zorgen voor flexibele oplossingen aangepast aan 
cascades of diverse aansluitingen.

•  VORMGEVING :  Uitzonderlijk mooi en fraai afgewerkt schouwkanaal-
systeem met een zeer breed programma accessoires om in iedere situa-
tie een passende oplossing aan te bieden

Klemband

Lipdichting (optioneel)

Uitsparing voor lip-
dichting

Aansluiting vrouwelijk

Laser gelast element

Aansluiting mannelijk
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CONDENSERENDE TOEPASSINGEN 
Het Condensor programma kan worden ingezet bij condenserende 
toepassingen onder positieve druk. Met behulp van een siliconen lipdichting 
ontstaat er een perfect waterdichte verbinding. Deze lipdichtingen moeten 
apart worden besteld en gemonteerd door een professionele installateur.

CASCADE SYSTEEM
Het Condensor systeem is uitermate geschikt voor cascade toepassingen. Door middel van onze 
95° T-stukken en een antiterugslagklep (als nodig) garanderen wij een perfecte afwatering bij 
condenserende ketels.

Aansluiting  
mannelijk

Aansluiting 
vrouwelijk

condens

Inéén- 
schruiving  
50mm

SCHOORSTEEN EN 1856-1

0071-CPD-0014
0071-CPD-0042
0071-CPD-0025

Gebruiks 
-temperatuur

Drukniveau
Weerstand tegen 

condens
Corrosie
-klasse

Dikte Thermische prestatie

T450 = 450°C
T250 = 250°C
T200 = 200°C

N1 = negatieve 
P1 = positieve 

druk (tot 200 Pa)

W = nat (condensatie) 
D = droog (geen 

condensatie)

Materiaal 
V2L50 = 
Mat. Nr 
1.44004 

(AISI 316L)

040 = 0,4 mm
(080-150 Ø)

060 = 0,6 mm
(180-300 Ø)

080 = 0,8 mm
(350-600 Ø)

G = weerstand tegen 
schouwbrand  

O = weerstand tegen 
schouwbrand

EN 1856-1 Condensor zonder lipdichting T250 N1 W V2L50 040 O 50

EN 1856-1 Condensor CD met lipdichting T200 P1 W V2L50 040 O 50

EN 1856-2 Condensor zonder lipdichting T450 N1 W V2L50 040 G

EN 1856-2 Condensor CD met lipdichting T200 P1 W V2L50 040 O

CONDENSOR CD: INOX SCHOUWEN EN KANAALVOERINGEN
Binnen Ø 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Buiten Ø 91 111 141 161 191 211 261 311 361 411 461 511 611

Materiaal binnenwand AISI 316L Inox (roestvrij staal)

Wanddikte 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm

Ø Binnen

Ø Buiten

Technische gegevens

** Vereist lipdichting

T250 N1 W V2L50040* O50
T200 P1 W V2L50040* O50** 

NBN EN 1856-2
T450 N1 W V2L50040* G
T200 P1 W V2L50040* O**
*Ø80 tot Ø150: L50040
*Ø180 tot Ø300: L50060
*Ø350 tot Ø600: L50080

0071 CPD 014
NBN EN 1856-1

Ø 350 Ø 400
Ø150

Ø 450
Ø180 Ø200

Ø 500
Ø250 Ø300

Ø 600

Ø 361

Ø80 Ø100 Ø130

Ø 91 Ø 111 Ø 141
Ø 411

Ø 161
Ø 461

Ø 191 Ø 211
Ø 511

Ø 261 Ø 311
Ø 611
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SPECIFIEKE TOEPASSINGS- 
MOGELIJKHEDEN 

Topsectie

Ondersteuningsset

Afstandshouder

Elementen

Beugel voor 
 geleidingselement

40° Bocht

T-stuk 135°

Ondersteuningsset

Einddop condens

Condensafvoer

T-stuk 95° reductie 
element

CONDENSOR INSTALLATIE BINNEN
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CONDENSOR INSTALLATIE BUITEN

Topsectie

Elementen

Ondersteuningsset

Condensafvoer
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Poujoulat stelt verschillende producten voor de schouwvoering van bestaande 
kanalen: Tubaginox of Tubovale voor rechte kanalen en Coproflex Inox voor 
kanalen met bochten.

Coproflex Inox en Tubaginox hebben een gamma gemeenschappelijke 
accessoires en zijn compatibel met het dubbelwandig geïsoleerde gamma 
Therminox.

Sinds meer dan 30 jaar wordt de Coproflex Inox in onze Belgische vestiging 
vervaardigd. Sinds 2003 gebeurt dit volgens ISO 9001 en sinds 2005 is het 
kanaal CE-gekeurd volgens de NBN EN 1856-2.

Vaste 
brandstoffenHout Gas

Gas

Olie

Fumées

Air

3CE NATUURLIJKE TREK 

Volledig gamma van concen-
trische kanalen werkend op 
natuurlijke trek om de lucht-
toevoer en de rookgaseva-
cutie te verzekeren bij indivi-
duele, gesloten gasketels in 
collectieve gebouwen.

3CE P MULTI+ BINNEN

Compleet gamma van concen-
trische kanalen werkend op 
overdruk die de luchttoevoer 
en rookgasevacuatie van indi-
viduele gasketels in collectieve 
gebouwen verzekert.

3CE P MULTI+ BUITEN

Volledig gamma dubbelwan-
dig geïsoleerde kanalen die de 
luchttoevoer en de afvoer van 
rookgassen verzekeren bij indi-
viduele, gesloten gasketels in 
collectieve gebouwen.

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN

SCHOUWVOERINGEN  
VOOR INDIVIDUELE TOESTELLEN  
MET NATUURLIJKE TREK 

Tubaginox Tubovale

Coproflex  Inox

Voor meer informatie 
raadpleeg onze 
documentatie.

Voor meer informatie 
raadpleeg onze 
documentatie.
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Air

Fumées
Rookgassen

Lucht

Gas GasGas Olie

Gas Olie Gas Olie

60/100 EA - 60/100 CA - 
60/100 GA - 80 DA EN 80 B-DA

Volledig gamma van starre 
kanalen en toebehoren. De 
gamma’s EA, CA en GA wer-
ken concentrisch.

GAMMA EI (80/125, 
100/150, 130/200) 

Een compleet gamma concen-
trische en starre kanalen en 
toebehoren, uit roestvrij staal 
(304 of gelijkaardig voor 
buitenzijde, 316 voor de 
binnenzijde).

GAMMA BF (80,100,125)

Gamma gemaakt uit Inox 
(RVS) 316.

COMBIFLUE 

4-in-1 dakuitgang voor de 
individuele woning.
De prefab Combiflue combineert  
4 toepassingen in 1 dakuitgang:
• de ventilatie-afvoer,
•  de ontluchting van de 

riolering,
•  de rookgasafvoer en 

zuurstoftoevoer van de 
condensatieketel.

SCHOUWVOERINGEN INDIVIDUEEL 
GESLOTEN KETELS

60/100 EP, 80/125 GP EN 80 PP

Volledige gamma’s van vaste 
kanalen en toebehoren voor 
gesloten condenserende huis-
houdelijke CV-ketels. De gam-
ma’s 60/100 EP en 80/125 GP 
werken concentrisch en zijn ver-
vaardigd uit wit gelakt metaal 
(buitenzijde) en polypropyleen 
(binnenzijde). Het gamma 80 PP 
wordt gemaakt van polipropyleen.

FLEXCONDENS

Compleet gamma van starre 
of flexibele kanalen en toebe-
horen in polypropyleen (PPh) 
aangepast aan alle condensa-
tieketels.

Ø 125 Ø 160

Ø 140 Ø 175

Ø 80 Ø 110

Ø 90 Ø 125 60/100 EP

80 DA 100/150 EI

Voor meer informatie, 
raadpleeg onze gids.
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TECHNOLOGIEËN DIE EEN VEILIGE 
INSTALLATIE GARANDEREN

De ”CERIC Tested“ garantie

Het Studie- en Onderzoekscentrum van de schoorsteen 
industrieën (CERIC) neemt deel aan alle onze R&D 
programma’s. 

Ieder jaar voert het CERIC meer dan 2000 kwaliteitscontroletesten 
en meer dan 100 normalisatiecontroles uit. 

Het label ”CERIC TESTED“ uniek in Europa, certificeert en 
bevestigt dat alle producten van de Poujoulat Groep voldoen 
aan een gecontroleerd kwaliteitsniveau en aan de van kracht 
zijnde reglementeringen.
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SPORTIEVE EN SOLIDAIRE VERBINTENIS

De communicatie maakt integraal deel uit van onze commerciële 
politiek. Naast de menselijke en materiële investeringen, staan 
wij voor een brede en grensoverschrijdende communicatie: 
sponsoring, pers, internet, beurzen voor professionelen en groot 
publiek…

Poujoulat en zijn partners verbinden zich met Bernard Stamm 
rond de gemeenschappelijke waarden: prestatie, solidariteit, 
zelfovertreffing, moed, innovatie, duurzame ontwikkeling...



POUJOULAT BeLux NV

Rue de l’industrie 39 

1400 Nivelles

Tel. 067 84 02 02 

Fax 067 84 00 75 

www.poujoulat.be - info@poujoulat.be 

POUJOULAT BV  

Ettensestraat 60 - 7061 AC Terborg

Postbus 138 - 7060 AC Terborg

Tél. 0315 34 00 50 

Fax 0315 34 01 50 

www.poujoulat.nl - info@poujoulatbv.nl 


