
De gamma’s COPROFLEX INOX,TUBAGINOX SL
en CONDENSOR CD zijn onmisbaar bij te grote,
niet dichte, gescheurde rookkanalen alsook bij rook-
kanalen welke een risico vormen voor schouw-
branden te wijten aan de hoge temperaturen van
gesloten haarden en eveneens bij rookkanalen met
sterke condensatie en slechte trek te wijten aan
lage rooktemperaturen bij hoge rendementsketels.

Rookkanaal met een afwijking :
De COPROFLEX INOX is een flexibele schouwvoering beschikbaar in verschil-
lende types (enkelwandig, dubbelwandig) naargelang de toepassing en het gebruik-
te RVS (AISI 316L, AISI 904L) om te beantwoorden aan alle eisen van de
hedendaagse verwarmingstoestellen.

Recht rookkanaal :
De TUBAGINOX SL is een recht kanaal met een gladde binnenwand gefelst, laser
gelast. Een bevestigingsbeugel voorzien van een veiligheidsring zorgen voor de
stabiliteit van de twee elementen. Dankzij zijn kwaliteit van inox (316) kan hij
gebruikt worden zowel als voering of als verbinding op cassetten, gesloten haarden
of kachels.

CONDENSOR is perfect aangepast aan de schoorsteenvoering van een bestaand
recht schouwkanaal dat niet meer dicht, poreus of te groot is.Vervaardigd uit inox
316L kan CONDENSOR op alle types ketels aangesloten worden (gas, gas condens-
ketels, hoog rendement mazoutketels, hout, kolen) en op electrogroepen na bij-
zondere studie.

De voering kan element per element in de schouw worden geschoven.

Het is ook mogelijk een aantal elementen die van te voren op de grond aan
elkaar werden gezet, in de schouw te laten zakken. Die lengte zal door een kraan
worden geplaatst.

BELANGRIJK :
Voor al uw berekeningen in een diameter groter dan diam. 200, gelieve ons POU-
JOULAT-studiebureel te willen raadplegen of het dossier verwarming, rubriek
CONDENSOR.

GAMMA COPROFLEX INOX
TUBAGINOX SL

CONDENSOR CD

Omsch r i j v i ng  van  een  o f f e r t e

diam. 80 tot 200

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

FLEXIBELE EN VASTE 

SCHOORSTEENVOERINGEN

SAMENSTELLING
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Regenkap
Trekkende kap

Konisch eindstuk
250 mm
450 mm
950 mm

T 90
T 135

Dop
Afloop trechter

Muursteum
Geventileerde plaat

Afdichtingsplaat (2 st)
Muurbeugel

Geleidingskogel
Bochten 45

Ref.

CPI
CAI
CFI
ED 250
ED 450
ED 950
T 90
T 135
TO
CE
SM
PE
PG
CMI
OG
EC 45

HoeveelheidNodige stukken

Bovenste afwerking

Recht elementen

T-stukken

OPTIES

RECHT KANAAL
Gamma TUBAGINOX SL
Diameters : 130  140  150  180  200

TOTAAL NETTO BEDRAG BUITEN B.T.W.

Regenkap
Trekkende kap

Konisch eindstuk
Totale lengte van Flexibel

T 90
T 135

Dop of
Afloop trechter

Ophangingsbeugel
Geventileende plaat

Afdichtingsplaat (2 st)
Ansluitstuk voor flexibel

Geleidingskogel
Bochten 45

T stuck v/trekregelaar
Trekregelaar

Glaskorreltjes

Ref.

CPP
CAI
MI
SUP... � ...
TB 90
TB 135
TBO
CP
CTF
PE
PG
RF
OG
CR
TM
RT
copro glass

HoeveelheidNodige stukken

Bovenste afwerking

T-stukken

OPTIES

KANAAL MET BOCHTEN
Type flexibel : ENKEL - LISS
Diameter : 125  140  150  Andere:

TOTAAL NETTO BEDRAG BUITEN B.T.W.
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De plaatsing zal worden uitgevoerd volgens de voor-
schriften van de fabrikant en de reglementering van
toepassing.
De schouw zal op haar totale hoogte van een voe-
ring worden voorzien.De kwaliteit van de voering
zal aangepast zijn aan het verwarmingsapparaat.
De voering zal aan de bovenkant worden vastge-
houden door een klemband en worden geplaatst
in de richting van de afloop van condens.De ver-
binding met een enkelwandig rookkanaal gebeurt
door middel van een koppeling type RF.
Voor de toestellen met een rookuitlaat aan de
achterkant, zal de verbinding gebeuren door
middel van een T-stuk.
De ruimte tussen het bestaand kanaal en de
flexibel zal worden geventileerd (hoge tem-
peratuur) of worden geïsoleerd door mid-
del van een statische luchtlaag of door
glaskorrels type COPRO GLASS.
Naargelang de keuze,zullen de aangepas-
te afdichtingsplaten worden gebruikt (type
PG of PE) alsook een afwerking boven
(regenkap,eindstuk, zuigkap).

De plaatsing zal worden uitgevoerd
volgens de voorschriften van de fabri-
kant en de reglementering van toe-
passing.
De ineenschuiving zal worden uit-
gevoerd door een mannelijk-vrou-
welijk gedeelte teneinde een gladde
binnenwand te verkrijgen die het
opstijgen van condensatie door
capillariteit zal vermijden.
De plaatsing van de elementen
zal conform moeten zijn aan de
reglementering van toepassing
en de technische
voorschriften van de fabrikant
dienen volledig te worden
gevolgd.
De installatie zal uit rechte
elementen bestaan, inbegre-
pen de nodige elementen
voor de steunen, het late-
raal vasthouden.
Een volledig gamma toe-
behoren is beschikbaar
om alle speciale werfge-
vallen op te lossen (vast -
hechting, houding,
aanpassing aan de lengte,
horizontale dichting,
speciale stukken).

CCOOPPRROOFFLLEEXX  IINNOOXX
DDe schoorsteenvoering van het type COPROFLEX INOX of gelijkaardig wordt vervaardigd met
behulp van één of twee staalbanden in roestvrij staal AISI 316L (DIN 1.4401) spiraalvormig opgerold
en vastgehecht.
De buis heeft een dubbele vasthechting met vijf en vier overlappende metaallaagjes.
De richting van de rook wordt aangeduid door een pijl op het product getekend.
Het fabricatiemerk en de lengte per meter worden ook aangeduid.
De voering wordt in één stuk op de werf geleverd.De lengte is ten minste gelijk aan de hoogte van de
schouw.
De aansluiting aan de generator zal worden uitgevoerd door middel van een T-stuk in geval van een rook-
uitlaat aan de achterkant en door het gebruik van een stuk type RF - specifiek verbindingsstuk tussen
de flexibel en de vaste buis.

TTUUBBAAGGIINNOOXX  SSLL
DDe vaste schoorsteenvoering type TUBAGINOX of gelijkaardig is in inox 316  teneinde aan de aci-
diteit van condens te weerstaan.De hoogte van het kanaal zal conform zijn aan de reglementering van
toepassing. Ieder stuk is laser gelast en is voorzien van een verbindingsklemband met veiligheidsring.
De ineenschuiving zal 50mm zijn en zal worden uitgevoerd door een mannelijk-vrouwelijk gedeelte
teneinde een gladde binnenwand te verkrijgen die het opstijgen van condensatie door capillariteit zal
vermijden.De ineenvoeging van de elementen zal worden uitgevoerd dankzij een veiligheidsband die
een perfecte dichtheid verzekerd.

CCOONNDDEENNSSOORR  CCDD
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 D.T.U.24.1 of van een Technisch Advies wor-
den voorzien,gedekt door een tienjarige waarborg.
De richting van de rook is aangeduid op het element,alsook het fabricatiemerk en de nomenclatuur
van het stuk.
Het is voorzien van een verbindingsklemband met veiligheidsring.
De ineenschuiving zal 50mm zijn en zal worden uitgevoerd door een mannelijk-vrouwelijk gedeelte
teneinde een gladde binnenwand te verkrijgen die het opstijgen van condensatie door capillariteit zal
vermijden.
De ineenvoeging van de elementen zal worden uitgevoerd dankzij een veiligheidsband die een perfecte
dichtheid verzekerd.
Het kanaal zal in inox 316L zijn, teneinde aan de aciditeit van het condensaat te weerstaan.De hoog-
te van de buis zal conform zijn aan de reglementering van toepassing.
De plaatsing van de elementen zal volledig worden uitgevoerd volgens de technische voorschriften van
de fabrikant.
De installatie zal uit rechte elementen bestaan, inbegrepen de nodige elementen voor de steun,het late-
raal vasthouden,de aansluiting,de afloop van condensaat in het onderste gedeelte van de schouw,de
dichtheid van de dakuitgang.

COPROFLEX INOX

TUBAGINOX SL
CONDENSOR CD
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L A S T E N B O E K

TECHNISCHE KENMERKEN

POUJOULAT plaats ingsinstructies

COPROFLEX INOX

Ø ENKEL                LISS LISS S

Type Enkelwandig Dubbelwandig (glad)

Referentie SE Ø Liss Ø Liss S Ø

Aard Austenitisch roestvrij staal

Soort 316L 316L 904L

Toepassing Gas Stookolie Multibrandstoffen Stookolie
<120°

TUBAGINOX SL CONDENSOR CD

Ø 80 100 130 140 150 180 200 Ø   80 100 130 140 150 180 200 250 300

Øuitw.maxi.     inwendige Ø+11 mm

Soort 316 Materiaal inox 316L Blinkend
Dikte     4/10  Dikte              4/10de 6/10de

Koppeling POUJOULAT Patent op 50 mm
Verbinding Klemband met snelle sluiting en veiligheidsring

Beschikbare diameters : Ø 80 à 300
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