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Montagehandleiding HP-systeem

Er is een
toestelsifon
ingebouwd in
het toestel

(fig. 1)

Installatiesifon

1 Maak een gat in de schacht  waar het rookgasafvoermateriaal uit moet gaan komen, om hier de flexibele
slang op te kunnen vangen voor montage. Let op! De afdekplaat die later over dit gat komt heeft een
afmeting van 200x200mm.Voer van bovenaf de flexibele slang in de schacht.
Let op! richting van de pijl, deze pijl geeft de richting aan van de rookgassen (zie fig. 2). Dit is belangrijk
om het condenswater weg te laten lopen. Indien de pijl niet aanwezig is op de flexibele slang, kijk dan op
de instructie die bij de flexibele slang is bijgevoegd. Verwijder indien nodig de oude dakdoorvoer of kort
deze in tot minimaal 30cm boven het dakvlak.

Montage-instructie

(fig. 2)

1 Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
2 Dit is een toestel gebonden rookgasafvoer systeem.
3 Bij gebruik van deze rookgasafvoer constructie geldt deze

instructie boven het vermelde in de handleiding
Econpact 225C HP.

4 De flexibel slang alleen vertikaal toepassen (flexibele
slangen apart te bestellen, artikelnummer 1801535).

5 Maximale lengte flexibel ø50mm is 12 meter vertikaal.
6 Indien de flexibele slang een andere woning passeert, is

dat alleen toegestaan als deze in een bouwkundige

schoorsteen gemonteerd wordt.
7 Eventueel kunt u bij punt 2 en 12 de manchet in vetten

(bv. siliconenvet of zuurvrije vaseline) zodat dit de
montage vergemakkelijkt.

8 Let op! Horizontaal gedeelte moet op afschot liggen
minimaal 50mm per meter.

Opmerkingen

Overzicht HP-opstelling

101 Siliconen manchet
102 Verloop 80/50 mm
103 Klemband verloop
104 90° Bocht ø80 mm
105 Buis ø80 lengte

500mm
106 Condens t-stuk

ø80/80/80 mm
107 Condensdop ø18 mm
108 HP-systeemsifon,

inclusief bevestigings-
materiaal

109 Siliconenslang
ø20/16 mm lengte 3m

110 Slangklem ø20 mm
111 Stormkraag 50mm met

spanring ø130
112 Ophangbeugel
113 Afwerkingsplaat

200/200 inclusief
pluggen en schroeven

114 Klemband

HP aansluitset
art.nr. 1801530

Onderdelenlijst
HP-systeem
componenten
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10 Monteer de fixatiekraag (111)
over de flexibele slang en monteer hem dan op de
bestaande schoorsteenpijp.

(fig. 6)

Installatiesifon

(fig. 3)
(fig. 4)

2 Monteer eerst (al genoemd) het verloop aan de onder-
kant van de flexibele slang. Door de flexibele slang uit
het kanaal te halen kunt u meer ruimte creeëren om de
onderdelen te bevestigen. Draai (rechtsom) de siliconen
manchet (101) over de flexible slang met de aanslag in
de manchet (fig. 3). Plaats de klemband (103) (fig. 4).

(fig. 7)

13 Monteer de luchttoevoer op het toestel zoals geadviseerd
wordt.

14 Monteer de afwerkingsplaat (113).

(fig. 8) (fig. 9)

12 Monteer het bovenkapje, schuif deze over het flexibel
heen en draai vervolgens het bovenstuk links om en
schroef het vast.

11 Slijp de flexibele slang minimaal 4 cm, maximaal 5 cm
boven de stormkraag (111) af.

7 Monteer de HP-sifon (108) op de muur. Monteer de
siliconenslang (109) op de condensdop (107) naar de
sifon (108). Kort de slang in (indien nodig).

8 Klem de slang vast met een slangeklem (110).
Steek de slang van het sifon (108) in de installatiesifon
(zie fig. 6).

9 De rookgasafvoer aansluiting tussen het toestel en het
condens T-stuk (106) is niet meegeleverd. Hiervoor kunt
u standaard dikwandige aluminium of RVS-afvoer-
materiaal gebruiken. Let op de maximaal toegestane
weerstand.

3 Breng het verloop (102) in de
schacht.

4 Monteer de 90°bocht ø80mm
(104) op het verloop.

5 Monteer de rechte RVS buis
(105) op de 90°bocht (104).
Maak hem indien nodig op
maat. Monteer de ophang-
beugel (112).

6 Monteer het condens t-stuk
(106) vervolgens de condens-
afvoer met condensdop (107)
incl. klemband.

(fig. 5)

Deze ruimte is nodig
voor ventilatie.


