
COLLECTIEVE 

KANALEN EN

DAKUITGANGEN

VOOR GESLOTEN

TOESTELLEN

Dualis 3 CE (collectieve kanalen voor gesloten toe-
stellen) is een systeem welke de afvoer van rook-
gassen en de aanvoer van verse lucht toelaat.

Het gaat om een gemeenschappelijk systeem aan-
gesloten op individuele gesloten gasgeneratoren
type C4.

Het Poujoulat-systeem is geleverd in modulaire
elementen welke perfect dicht zijn (gedeponeerd
systeem van ineenvoeging konus op konus).
De elementen schuiven droog in mekaar, enkel het
element welke de verbinding met de dakuitgang
maakt kan op de werf afgesneden worden indien
nodig.

De dakuitgang, vierkant van uitzicht, verzekert de
aanbreng van collectieve lucht en de afvoer van de
rookgassen.
Ze rust op een dakdoorvoer speciaal aangepast aan
de dakhelling en aan het type dakbedekking of aan
de afmeting van de betonnen opstand, in het geval
van een plat dak.
Het geheel biedt een garantie voor een goede wer-
king ; de traditionele esthetiek van een dakuitgang
in acht genomen.
Dualis 3 CE geniet van een technisch CSTB-advies
en van een tienjarige Poujoulat-garantie.

Dualis 3 CE wordt gebruikt voor de afvoer van rook-
gassen en de aanvoer van collectieve lucht van ge-
sloten toestellen type C4. Hij wordt binnen het
gebouw in een technische koker geplaatst.
2 tot 11 toestellen kunnen aangesloten worden op
hetzelfde kanaal met één of twee toestellen per
verdiep.

GAMMA DUALIS 3CE

Diameter vol-
gens aantal
aangesloten
toestellen.

A l g e m e n e  v o o r s t e l l i n g

To e p a s s i n g e n

Documentatie : “DUALIS 3 CE”

Website : www.poujoulat.be
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De uitvoering zal gebeuren volgens de
voorschriften van de fabrikant en de
reglementeringen in voege.

De plaatsing gebeurt van beneden naar
boven toe beginnende bij het U-stuk
voor evenwicht onderaan het kanaal.

De kanalen worden met de mannelijke
zijde naar onderen toe ineengevoegd
en dienen voorzien te zijn van een
ineenvoegingsbeugel tussen elke
buitenwand van een element.

Het laatste aansluitingselement
met de dakdoorvoer en het
voorlaatste element dient te
worden vastgezet met behulp
van zijn beugel in het onderste
gedeelte.Het onderste gedeelte
van de dakdoorvoer dient
tenminste met 100 mm met
d e b ove n k a n t v a n h e t
element ineengevoegd te
worden.

De afvoer van de verbrandingsproducten en de aanvoer van lucht van de toestellen
worden door een collectief concentrisch kanaal verzekerd.

De dakuitgang heeft een vierkante vorm voorzien van een anti regentablet in een te
kiezen kleur. De dichtheid van het dak wordt verzekerd door een op maat gefabriceerde
dakdoorvoer naargelang de dakhelling en het type dakbedekking.

De inwendige wand is vervaardigd uit inox staal AISI 444 continu gelast met ineenvoeging
type ”konus op konus” teneinde een perfecte dichtheid aan de verbinding te verzekeren.

De buitenwand is vervaardigd uit alu zink staal gewafeld langs de onderkant en voorzien
van dichtheidbeugels met snelle dichting en zekerheidsring teneinde de stabiliteit van
het kanaal te garanderen.
De concentrische elementen bestaan in nuttige lengten van 0,10 m tot 1,15 m.

Aan de voet van het systeem, zal een U-stuk voor evenwicht de drukken in evenwicht
brengen. Het U-stuk voor evenwicht is voorzien van een draineerkonus voor de
condensaten aangesloten via een hevel aan een ontlader.

De zij-aansluitingen van de T-stukken op elk verdiep zullen aangepast worden aan het
type van toestel, of concentrisch of parallel.

Het systeem is houder van een tienjarige garantie en een technisch advies CSTB n°
11/00-283 en zal met de NBN 51-003 conform zijn.

De technische koker in dewelke het kanaal zal geplaatst worden zal onder het dak
ophouden.
De dichtheid zal verzekerd worden door de dakdoorvoer welke bepaald zal worden
door de helling en het type dakbedekking en wordt voorzien van een vierkante dakuit-
gang in de gekozen esthetiek.
Indien nodig, zal in deze laatste een statische afzuiger ingebouwd worden volgens de
reglementatie voor plaatsing van Dualis 3 CE.

De configuratie en de lengte van de aansluitingen tussen T-stukken en toestellen zullen
uitgevoerd worden conform aan de voorschriften van de fabrikant van de toestellen.

Aantal toestellen Ø Afvoer rookgassen Ø Aanvoer lucht

2-3-4 180mm 340mm

5 200mm 375mm

6-7 250mm 470mm

8-9-10-11 300mm 565mm
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P O U J O U L AT  P l a a t s i n g s i n s t r u c t i e s  



O m s c h r i j v i n g  v a n  e e n  o f f e r t e

SAMENSTELLING VAN DE ELEMENTEN

AANTAL TOESTELLEN

Inw./uitw. diameter 180/340 200/375 250/470 300/565
2,3,4 toestellen 5 toestellen 6, 7 toestellen 8, 9, 10, 11 toestellen

• Het kanaal zal van het merk POUJOULAT zijn, van het type Dualis 3CE diameter              in inox staal en aluzink, dicht,
conform aan de NBN D 51.003 of houder van een Technisch Advies.

Ref. Aantal

Dakuitgang gladde afwerking
(volgens te kiezen kleur) ST 3C

Trekkende statische regenkap
in de nabijheid van een muur KCA 3CE 

Dakdoorvoer met loodblad 
(helling te preciseren) EMB 3CE 

Dakdoorvoer aangepast aan de dakbedekking 
(helling en type dakbedekking te preciseren) EMB 3CE  

T-stukken (preciseer 60/100 of 2 x 80) enkele aansluiting T 3CE  SP
dubbele aansluiting (onder een hoek van 90°) T 3CE DPE

dubbele aansluiting (gealigneerd op 180°) T 3CE DPA

U-stuk voor evenwicht (met draineerkonus) U 3CE
Muurbeugel (1 per verdiep) CM 3CE

Steunen op de vloer SS 3CE
langs de muur SM 3CE

Rechte elementen 1150 mm nuttige lengte ED1150 3CE
950 mm nuttige lengte ED950 3CE
450 mm nuttige lengte ED450 3CE
100 mm nuttige lengte ED100 3CE

Verbindingskanaal 60/100 CL60/100 3CE
(1 per ketel)

Verbindingskanaal 2 x 80 CL80/80 3CE
(1 paar per ketel)

NETTO TOTAAL BUITEN BTW

CONSTRUCT PRODUCT SA/NV, Poujoulat Groep - rue de l’Industrie, 39 - 1400 Nivelles
tel : 067/84 02 02 - fax 067/84 00 75   - www.poujoulat.be - e mail : info@poujoulat.be

04
/2

00
5


