
ENKELWANDIGE

INOX KANALEN 

BESTEMD VOOR ALLE 

BRANDSTOFFEN

SCHOORSTEENKANAAL,SCHOORSTEENVOERING,

COLLECTOR,AANSLUITING

De Condensor enkelwandige inox kanalen zijn be-

stemd voor alle brandstoffen, ze zijn continu gelast

(laser of plasma) en volledig dicht.

Ieder element is volledig water- en luchtdicht (spe-

ciale dichting voor condensgevallen). Het gamma

stelt meer dan 40 toebehoren voor, aangepast aan

ieder gebruik. Het gamma CD is uitgevoerd met

dezelfde lengten als het gamma Therm-Inox wat

de mogelijkheid geeft een geïsoleerd rookkanaal

naast een enkelwandig kanaal voor ventilatie

te plaatsen.

Het gamma Condensor (diam. 80 tot 600mm) is

bestemd voor individueel, collectief of industrieel

gebruik.

Het wordt verdeeld als volgt :

Condensor CD diam. 80 tot 150, dikte 4/10de.
180 tot 300, dikte 6/10de.

diam. 350 tot 600, dikte 8/10de.

Schoorsteenkanaal voor binnen :
Het enkelwandige CONDENSOR kanaal kan binnen het gebouw gebruikt worden.Het

wordt dan een " speciaal gas " kanaal zonder thermische weerstand in de zoldering

en op het dak.

Schoorsteenvoering :
CONDENSOR is perfect aangepast aan de schoorsteenvoering van een bestaand

recht schouwkanaal dat niet dicht, poreus of te groot is.

Collector :
CONDENSOR is ook aangepast aan het vlug opbouwen van collectors. Het is

perfect dicht zelfs als het horizontaal geplaatst wordt.

GAMMA CONDENSOR

diam. 80 à 600

A l g e m e n e  p r e s e n t a t i e

T o e p a s s i n g e n

Site : www.poujoulat.be

PPOOUUJJOOUULLAATT  BBEELLUUXX  NNVV - 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
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ENKELWANDIG KANAAL

Y max. : Maximaal aantal elementen vanaf de laatste steun/bovendaks berekend

Daksteun

ENKELWANDIG KANAAL

MuursteunMuursteun
muurbeugelmuurbeugel
OphangingsbeugelOphangingsbeugel
Klemband voor geleidingselementKlemband voor geleidingselement

ENKELWANDIG KANAAL

MuursteunMuursteun
muurbeugelmuurbeugel
VloersteunVloersteun
VloersteunVloersteun
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DDe evacuatie van de rookgassen zal verzekerd zijn door een modulaire schouw, inox

enkelwandig en dicht van het type CONDENSOR en van het merk POUJOULAT .

Het product zal conform moeten zijn aan de eisen van het D.T.U.24.1 of van een Technisch

Advies worden voorzien, gedekt.door een tienjarige waarborg.

DDe ineenschuiving zal 50 mm zijn en zal worden uitgevoerd door een mannelijk-vrouwe-

lijk gedeelte teneinde een gladde binnenwand te verkrijgen die het opstijgen van conden-

satie door capillariteit zal vermijden.

De ineenvoeging van de elementen zal worden uitgevoerd dankzij een veiligheidsband die

een perfecte dichtheid verzekert,ook in geval van condensatie bij horizontale aansluitingen.

HHet kanaal zal in inox 316L zijn ten einde aan de aciditeit van het condensaat te weerstaan.

De hoogte van de buis zal conform zijn aan de reglementering van toepassing.

DDe keuze van de diameter zal moeten bewezen worden door een berekeningsnota uit-

gevoerd door POUJOULAT.

DDe technische voorschriften van de fabrikant dienen volledig te worden gevolgd bij de plaat-

sing van de elementen.De installatie zal bestaan uit rechte elementen inbegrepen de nodi-

ge elementen voor de steun,de laterale houding,de aansluiting,de afloop van condensaat

in het onderste gedeelte van de schouw,de dichtheid van de dakuitgang.

HHet gamma CONDENSOR kan zowel binnen als buiten worden geplaatst (het is moge-

lijk volgens de technische omgeving een geverfde afwerking volgens RAL-kleuren te krijgen).

CONDENSOR

ENKELWANDIG ROOKKANAAL

Speciale dichting voor condensatie
In geval van condensatie op de collectors of horizontale aansluitingen, zijn de elemen-
ten van het gamma CONDENSOR perfect waterdicht dankzij een dichting in elastomeer.
Dit wordt toegepast voor temperaturen lager dan 160°C voor de kanalen binnen het
gebouw.
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L A S T E N B O E K

TECHNISCHE KENMERKEN

B I J Z O N D E R H E D E N

KANAAL BINNENKANAAL BUITEN

SCHOORSTEENVOERING 
VAN KANAAL

P O U J O U L AT  plaatsingsinstructies

De plaatsing zal worden uitgevoerd volgens
de voorschriften van de fabrikant en de regle-
mentering van toepassing.

De ineenschuiving zal 50mm zijn en zal wor-
den uitgevoerd door een mannelijk-vrou-
welijk gedeelte teneinde een gladde
binnenwand te verkrijgen die het opstij-
gen van condensatie door capillariteit zal
vermijden.

De plaatsing van de elementen zal
conform moeten zijn aan de reglemen-
tering van toepassing en de technische
voorschriften van de fabrikant dienen
volledig te worden gevolgd.

De installatie zal uit rechte elemen-
ten bestaan, inbegrepen de nodige
elementen voor de steunen,het late-
raal vasthouden...

Een volledig gamma toebehoren is
beschikbaar om alle speciale werf-
gevallen op te lossen (vasthech-
ting,houding , aanpassing aan de
lengte, horizontale dichting, spe-
ciale stukken...)

Deze laatste jaren is de markt
van de verwarmingsketels en
sierapparaten sterk ontwikkeld.

De aanbesteder zal verdere
informatie moeten vereisen
op technisch gebied bij de
leverancier van het rookka-
naal (sectie van het rookka-
naal, aanpassing aan de
brandstof en de technische
omgeving, dakuitgang,
gebruikt staal, thermisch
coëfficient...)

Het gamma POUJOU-
LAT is ook een geheel
van producten aan-
gepas t  a a n i e d e r
probleem en a a n
iedere specificiteit
(schoorsteenvoering,
extractoren, ventila-
tiekanalen, gaskana-
len, dakuitgangen).

ØØ groter dan ØØ 600, gelieve ons te willen raadplegen.

CONDENSOR CD

Ø inwendige 80 100 130 140 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Ø uitwendige Ø inw. + 11mm Ø inw. + 11 mm Ø inw. +11 mm

Materiaal INOX 316 L blinkend INOX 316 L blinkend INOX 316 L blinkend

Dikte 4/10de (T-stukken : 6/10de) 6/10de T-stukken 90°, 95°, 135° : 6/10de 8/10de

Koppeling POUJOULAT Patent POUJOULAT Patent POUJOULAT Patent

OP 50 mm OP 50 mm OP 50 mm

Verbinding Klemband met snelle sluiting Klemband met snelle sluiting Klemband met snelle sluiting

en veiligheidsring en veiligheidsring en veiligheidsring

Waterdichtheid

bij horizontale
Elastomeer dichting Elastomeer dichting Elastomeer dichting

plaatsing (op aanvraag) (op aanvraag) (op aanvraag)

T250 P1 W V2 L50040 O50 (met lipdichting)

T450 N1 W V2 L50040 G   (geen lipdichting)

DICHTING SPECIAAL CONDENS

Klemband met snel sluitsysteem

Lipdichting (optioneel)

Groef voor lipdichting

Vrouwelijk gedeelte

Gelast kanaal

Mannelijk gedeelte

0071
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