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1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de 
volledige documentatie.
In combinatie met deze montagehandleiding zijn nog 
andere documenten geldig.
Voor schade die ontstaat door het niet naleven van 
deze handleidingen, kan Vaillant niet aansprakelijk 
gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten
Voor de installateur:
Installatiehandleiding van het geïnstalleerde Vaillant-
ketel met HR.

Onderbrengen en bewaren van de documenten
Overhandig deze montagehandleiding a.u.b. aan de 
gebruiker van de installatie. Deze bewaart ze, zodat de 
handleidingen indien nodig ter beschikking staan.

Gebruikte symbolen
Neem bij de montage van de verbrandingsluchttoevoer/
verbrandingsgasafvoer hoofdstuk 2 Veiligheidsaanwij-
zingen en voorschriften deze montagehandleiding in 
acht!
Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen 
verklaard:

a
Gevaarlijk!
direct levensgevaar
of gevaar voor letsel

b
Wees voorzichtig!
Kans op materiële schade of 
 milieuvervuiling

i
Symbool voor een aanwijzing en nuttige 
informatie

 > Symbool voor een vereiste activiteit

Geldigheid van de handleiding
Deze montagehandleiding geldt uitsluitend voor de Vail-
lant toestellen die staan vermeld in de aanvullend gel-
dende documenten.

2 Veiligheidsaanwijzingen en 
voorschriften

2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Neem bij de montage van de verbrandingsluchttoevoer/
rookgasafvoer de waarschuwingsaanwijzingen m.b.t. de 
handelwijze in deze montagehandleiding. 

2.1.1 Classificatie van de 
waarschuwingsaanwijzingen voor de 
handelwijze

Deze waarschuwingsaanwijzingen zijn vastgelegd met 
waarschuwingssymbolen en signaalwoorden die betrek-
king hebben op mogelijke gevaren.
De signaalwoorden geven u een indicatie van de ernst 
van het gevaar en het restrisico. Hieronder worden de in 
de tekst gebruikte signaalwoorden verklaard met de bij-
behorende waarschuwingssymbolen.

Waarschuwings-
symbool

Signaal-
woord

Toelichting

a
Gevaarlijk! direct levensgevaar

b
Wees 
 voorzichtig!

Kans op materiële 
schade of milieu 
 vervuiling

2.1.2 Opbouw van waarschuwingsaanwijzingen voor 
de handelwijze

Deze waarschuwingsaanwijzingen herkent u aan de 
bovenste en onderste scheidingslijn. Ze zijn volgens het 
onderstaande principe opgebouwd: 

a
 Signaalwoord! 
Gevarensoort en -bron!
Toelichting van de gevarensoort en -bron

Maatregelen voor het afwenden van 
gevaar

>

Aanwijzingen bij de documentatie 1
Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 2
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2.2 Veiligheidsaanwijzingen

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
De verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoer-
systemen mogen alleen geïnstalleerd worden 
door een erkend installateur. Deze is ook ver-
antwoordelijk voor de correcte installatie.

Neem verder goed nota van de voorschrif-
ten, regels en richtlijnen die zijn vermeld in 
de installatiehandleiding van het toestel.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Alle openingen van de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer die voor inspectiedoel-
einden geopend kunnen worden, moeten vóór 
inbedrijfstelling en tijdens de werking 
 gesloten zijn. 

Zorg ervoor dat de openingen van de ver-
brandingsluchttoevoer/rookgasafvoer uit-
sluitend door een erkend installateur wor-
den geopend.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Vetten op basis van minerale olie kunnen de 
pakkingen beschadigen. De pakkingen mogen 
daarom niet worden ingevet.

Gebruik indien nodig uitsluitend water of in 
de handel gebruikelijke smeerzeep om de 
montage te vergemakkelijken.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Resten mortel, vijlsel enz. in de verbrandings-
luchttoevoer/rookgasafvoer kunnen de 
afvoer van verbrandingsgassen hinderen. Er 
kan verbrandingsgas in de plaatsingsruimte 
komen.

Verwijder na de montage resten mortel, 
vijlsel enz. uit de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer.

>

>

>

>

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Het toestel mag niet in vertrekken geplaatst 
worden waar met behulp van ventilators lucht 
wordt afgezogen (bv. ventilatiesystemen, 
afzuigkappen, luchtafvoerdrogers). Deze 
systemen zorgen voor een onderdruk in het 
vertrek, waar het verbrandingsgas uit de 
monding door de ringspleet tussen verbran-
dingsgasleiding en schacht in de plaatsings-
ruimte aangezogen wordt.
Het toestel mag dan afhankelijk van de omge-
vingslucht worden gebruikt, als het toestel en 
de ventilator niet gelijktijdig kunnen worden 
gebruikt.

a
 Gevaarlijk!
Brandgevaar door bliksem!

Zorg ervoor, dat de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer met de bliksemafleider 
van het gebouw wordt verbonden, voor 
zoverre deze hier aanwezig is.
U dient bij de horizontale rookgasafvoer 
van edelstaal ook met de equipotentiaal-
verbinding rekening te houden.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor letsel!
Gevaar door van het dak glijdend eis!
Bij montage van de verbrandingsluchttoe-
voer/verbrandingsgasafvoer door de dakbe-
dekking heen moet er rekening mee worden 
gehouden, dat de in het rookgas aanwezige 
waterdamp onder ongunstige weersomstan-
digheden kan neerslaan als ijs op het dak of 
op de dakkapellen. 

Er moet op de montageplaats voor worden 
gezorgd, dat deze ijsafzettingen niet van 
het dak kunnen glijden. 
Hiervoor moeten evt. veiligheidsvoorzie-
ningen worden gemonteerd (art.-nr. 
303096, 300865).

i
 Tussen de concentrische verbrandingslucht-

toevoer/rookgasafvoer resp. de bijbehorende 
verlengbuis en onderdelen van brandbare 
materialen hoeft geen afstand gehouden te 
worden, aangezien bij nominaal verwarmings-
vermogen van het toestel de temperaturen bij 
de oppervlakken van aangrenzende onderde-
len niet hoger kunnen worden dan 85°C.

>

>

>

>

2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften
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i
 Bij schoorstenen die voorheen werden 

gebruikt voor stookolie en die nu voor toe-
voer van de verbrandingslucht worden 
gebruikt, wordt aangeraden om de schoor-
steenveger resp. de installateur het in aan-
merking komende kanaal te laten controleren 
en reinigen, voordat de verbrandingsgaslei-
ding wordt geïnstalleerd. Is voldoende reini-
ging/controle van de schoorsteen niet moge-
lijk (b.v. door constructieve omstandigheden), 
kunt u:
- een gescheiden luchttoevoer gebruiken 
 (art.-nr. 0020021006) of
- de installatie afhankelijk van de 
 omgevingslucht gebruiken.

2.3 Voorschriften

De Vaillant HR-ketels ecoVIT exclusiv zijn overeen-
komstig de EG-richtlijn gastoestellen 90/396/EWG 
gecertificeerd als CV-ketelsysteem met bijbehorende 
verbrandingsgasinstallatie. Deze montagehandleiding 
is bestanddeel van de certificering en wordt geciteerd 
in het typekeuringscertificaat. Wanneer de uitvoe-
ringsbepalingen van deze montagehandleiding wor-
den nageleefd, wordt de bruikbaarheid van de door 
Vaillant-artikelnummers aangegeven producten voor 
verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer aangetoond.

De toepassing van alle artikelen 80/125 en 80 mm 
van PP en van het schachtdeksel art.-nr. 303 261 (met 
in achtneming van de bijbehorende montagehandlei-
ding 806038 DE/AT/CH) met de toestellen ecoVIT 
exclusiv is tevens opgenomen in het certificaat.

Voor uitvoering van het rookgasafvoersysteem (b.v. 
de plaatsing van revisie-openingen) neemt u goed 
nota van de

bouwvoorschriften van de landen, 
stookverordeningen van de landen en
verordeningen inzake het vegen en controleren 
van schoorstenen van de landen.

 Pleeg daarom goed overleg met de verantwoorde-
lijke regionale schoorsteenveger over de bouw van 
het rookgasafvoersysteem.

De Belgische norm NBN D 51-003.

Voorschriften van de fabrikant.

–

–

–

–
–
–

–

–

2.4 Gebruik conform de voorschriften

De Vaillant verbrandingsluchttoevoeren/rookgasafvoe-
ren zijn gebouwd volgens de huidige stand van de tech-
niek en de erkende veiligheidsvoorschriften. Toch kun-
nen er bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik 
(levens)gevaarlijke situaties ontstaan voor de gebruiker 
van het systeem of derden resp. beschadigingen aan het 
toestel en andere voorwerpen. De in deze handleiding 
genoemde Vaillant verbrandingsluchttoevoeren/rook-
gasafvoeren mogen alleen in combinatie met de in deze 
handleiding genoemde toesteltypes worden gebruikt. 
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet 
volgens de voorschriften en voor hieruit resulterende 
schade kan de fabrikant/leverancier beslist niet aan-
sprakelijk worden gesteld. Het risico dragen in een der-
gelijk geval uitsluitend de uitvoerende installateur en de 
gebruiker. Tot het gebruik volgens de voorschriften 
behoort ook het in acht nemen van de aanvullend gel-
dende documenten.

Aan de verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer mogen 
geen lasten worden gehangen of hieraan worden 
 bevestigd.

Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 2
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3 Planning van het 
verbrandingsluchttoevoer-/
rookgasafvoersysteem concentrisch 
Ø 80/125

3.1 Productprogramma

303 200 = Verticale dakdoorvoer (zwart)

303 201 = Verticale dakdoorvoer (rood)

303 209 = Horizontale wand-/dakdoorvoer

Elementen Art.-nr. 303 200
303 201

303 209 303 250

Verlengbuis (PP), concentrisch 
0,5 m - Ø 80/125 303 202 X X X

Verlengbuis (PP), concentrisch 
1,0 m - Ø 80/125 303 203 X X X

Verlengbuis (PP), concentrisch 
2,0 m - Ø 80/125 303 205 X X X

Bochtstuk (PP), concentrisch (2 stuks)
45° - Ø 80/125 303 211 X X X

Bochtstuk (PP), concentrisch
87° - Ø 80/125 303 210 X X X

Buisklem (5 stuks), Ø 125

303 616 X X X

Tussenstuk met revisie-opening (PP) 
Ø 80/125, 0,10 m 301 369 X1) X1) X1)

Revisie-opening (PP) - Ø 80/125, 
0,25 m

303 218 X X X

Scheidingsinrichting (PP) Ø 80/125

303 215 X X X

Revisie-T-stuk - 87° (PP) - Ø 80/125
303 217

X X X

Tab. 3.1 Productprogramma

1) voor VKK SWE 476/4 en VKK SWE 656/4 dwingend noodzakelijk

303 250 =  Concentrische aansluiting op rookgaslei-
ding, wordt in schacht geïnstalleerd

3  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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Elementen Art.-nr. 303 200
303 201

303 209 303 250

Dakpan voor schuin dak 009 076 
(zwart)

300.850 
(rood)

X

Universele dakpan, schuin dak 0020064750
(zwart)

0020064751
(rood)

X

Platdakkraag
009 056 X  

Adapter voor systeem Klöber 009 058 
(zwart)

009 080 
(rood)

X  

IJsvanghekje voor verticale 
 dakdoorvoer

303.096 
(zwart)

X

IJsvanghekje voor horizontale 
dakdoorvoer 300 865 X

Schachtkap (PP)
303 963 X

Verlenging boven het dak (PP)
1,0 m, Ø 125

303 002 
(zwart)

303.003 
(rood)

X1)

Schachtkap RVS
DN 80 00 2002 1007 X

Eindbuis RVS
DN 80, 1,0 m  00 2002 5741 X

Tab. 3.1 Productprogramma (vervolg)

1) voor VKK SWE 656/4 dwingend noodzakelijk

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 3 
 concentrisch Ø 80/125
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Elementen Art.-nr. 303 250

Verlengbuis, rookgasleiding (PP) - 0,5 m - Ø 80
303 252 X

Verlengbuis, rookgasleiding (PP) - 1,0 m - Ø 80
303 253 X

Verlengbuis, rookgasleiding (PP) - 2,0 m - Ø 80
303 255 X

Verlengbuis, rookgasleiding (PP) - 0,25 m - Ø 80 met 
 revisie-opening 303 256 X

Bochtstuk, rookgasleiding (PP) - 15° - Ø 80
303 257 X

Bochtstuk, rookgasleiding (PP) - 30° - Ø 80
303 258 X

Bochtstuk, rookgasleiding (PP) - 45° - Ø 80

303 259 X

Afstandhouders - Ø 80 (7 stuks)
009 494 X

Set 1:  Basiselementen voor de flexibele rookgasleiding (PP) 
DN 80 (insteekelement (1), montagekruis (2), aansluit-
ring (3), schachtkap (voet) (4), schachtkap (kap) (5) 

3 5

4

2

1
303 510 X

Set 2:  Reinigingselement (PP) DN 80 (T-stuk) voor de 
 flexibele rookgasleiding 303 511 X

Set 3:  Verbindingsstuk (PP) DN 80, 0,13 m voor de flexibele 
rookgasleiding

303 512 X

Set 4: Montagehulp voor de flexibele rookgasleiding DN 80

303 513 X

Set 5:  15 m flexibele rookgasleiding (PP) DN 80 en 7 
afstandhouders

303 514 X

Afstandhouder voor de flexibele rookgasleiding DN 80 
(7 stuks)

00 2004 2771 X

Set 6:  Basiselementen voor de metalen schachtkap

00 2002 1008 X

Basisset:  Elementen voor gescheiden 
 verbrandingsluchttoevoer
Ø 80/125

00 2002 1006 X

Tab. 3.2 Productprogramma DN 80

3  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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Elementen Art.-nr. 303 250

Set 1:  Basiselementen voor de flexibele rookgasleiding (PP)
DN 100
overgangsstuk 80-100 (1), insteekelement (2), 
montagekruis (3), verbindingsstuk met mof (4), 
schachtkap (voet) (5), uitlaatbuis (6)

2

1

5

3 6
4

303 516 X

Set 2:  Reinigingselement (PP) DN 100 (T-stuk) voor de 
 flexibele rookgasleiding 303 517 X

Set 3:  Verbindingsstuk (PP) DN 100, 0,13 m voor de flexibele 
rookgasleiding 303 518 X

Set 4: Montagehulp voor de flexibele rookgasleiding DN 100

303 519 X

Set 5:  15 m flexibele rookgasleiding (PP) DN 100 en
7 afstandhouders

303 520 X

Set 6:  7,5 m flexibele rookgasleiding (PP) DN 100 en
4 afstandhouders

00 2000 4961 X

Afstandhouder voor de flexibele rookgasleiding DN 100
(7 stuks) 00 2005 2281 X

Tab. 3.3 Productprogramma DN 100

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 3 
 concentrisch Ø 80/125
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Elementen Beschrijving

Verlengbuis concentrisch 
(PP)
0,5 m: Art.-nr. 303 202
1,0 m: Art.-nr. 303 203
2,0 m: Art.-nr. 303 205

15

25

15

2
5

15

25

Bochtstuk (PP)
87°
Art.-nr. 303 210

45° (2 stuks) 
Art.-nr. 303 211

12
5

15
0

Buisklem Ø 125
(5 stuks)
Art.-nr. 303 616

Aanwijzing!
Ter ondersteuning van de 
buisgeleiding.
 Per verlenging één klem 
gebruiken

2
5

0

12
5

70

Revisie-opening (PP) 
Ø 80/125, 0,25 m
Art.-nr. 303 218

Tab. 3.4 Elementen

Elementen Beschrijving

233

70

Revisie-T-stuk (PP) 87°
Art.-nr. 303 217

Attentie!
Het revisie-T-stuk mag alleen 
in de afgebeelde positie 
gemonteerd worden. 
Andere inbouwsituaties lei-
den tot vernietiging van de 
 afdichtingen door staand 
condenswater.

164

120

Scheidingsinrichting (PP)
Art.-nr. 303 215

Dakpan voor schuin dak
Art.-nr. 009 076 (zwart)
Art.-nr. 300 850 (rood)

2
5

°-4
5

°

500

15
5

Universele dakpan voor 
schuin dak 25° tot 45°
Art.-nr. 0020064750 
(zwart)
Art.-nr. 0020064751
(rood)

Tab. 3.4 Elementen (vervolg)

3  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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Elementen Beschrijving

Platdakkraag
Art.-nr. 009 056

Adapter voor systeem 
 Klöber
Art.-nr. 009 058 (zwart)
Art.-nr. 009 080 (rood)

Verlengbuis rookgasleiding 
Ø 80 (PP)
0,5 m: Art.-nr. 303 252
1,0 m: Art.-nr. 303 253
2,0 m: Art.-nr. 303 255

15˚

30˚

45˚

Bochtstuk rookgasleiding 
Ø 80 (PP)
15°
Art.-nr. 303 257

30°
Art.-nr. 303 258

45°
Art.-nr. 303 259

Tab. 3.4 Elementen (vervolg)

Elementen Beschrijving

Afstandhouder Ø 80
(7 stuks) 
Art.-nr. 009 494 

110

70

Tussenstuk met 
 testopeningen (PP)
Art.-nr. 301.369

Het tussenstuk met testope-
ningen wordt aanbevolen 
voor ecoVIT exclusiv VKK 
SWE 226/4 - 366/4.
Attentie!
Voor ecoVIT exclusiv VKK 
SWE 476/4 en VKK SWE 
656/4 is het tussenstuk 
dwingend noodzakelijk.

390

10
8

49
55

2
3

6

Basiselementen voor 
 flexibele rookgasleiding
Art.-nr. 303 510

3
8

0

11
0

390

58
50

10
8

49
55

12
2

55
50

Basiselementen voor 
 flexibele rookgasleiding
Art.-nr. 303 516

Tab. 3.4 Elementen (vervolg)

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 3 
 concentrisch Ø 80/125
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Elementen Beschrijving

71

(2
50

)

56

Verlengbuis rookgasleiding 
Ø 80 (PP)
0,25 m, met revisie-opening 
Art.-nr. 303 256

2
3

6

390

Schachtkap (PP)
Art.-nr. 303 963

5
5

2
2

0

5
5

110/130 Set 2:  Reinigingselement 
(PP) DN 80 
(T-stuk) voor de 
flexibele rookgaslei-
ding

Art.-nr. 303 511

Set 2:  Reinigingselement 
(PP) DN 100 
(T-stuk) voor de 
flexibele rookgaslei-
ding

Art.-nr. 303 517

5
5

5
5

12
5

110/130
Set 3:  Verbindingsstuk (PP) 

DN 80, 0,13 m voor 
de flexibele rookgas-
leiding

Art.-nr. 303 512

Set 3:  Verbindingsstuk (PP) 
DN 100, 0,13 m voor 
de flexibele rookgas-
leiding

Art.-nr. 303 518

Tab. 3.4 Elementen (vervolg)

Elementen Beschrijving

330 

Schachtkap RVS
DN 80
Art.-nr. 00 2002 1007

tevens noodzakelijk: 
Eindbuis 1 m edelstaal DN 80
Art.-Nr 00 2002 5741

10
00 

Eindbuis RVS DN 80
Art.-nr. 00 2002 5741

16
4

,5
L

=
 1

5
 m

115/135 Set 4:  Montagehulp voor de 
flexibele rookgaslei-
ding DN 80

Art.-nr. 303 513

Set 4:  Montagehulp voor de 
flexibele rookgaslei-
ding DN 100

Art.-nr. 303 519

Tab. 3.4 Elementen (vervolg)

3  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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3.2 Maximaal toegestane buislengtes

Elementen Art.-nr.

ecoVIT exclusiv

VKK SWE 
226/4

VKK SWE 
286/4

VKK SWE 
366/4

VKK SWE 
476/4

VKK SWE 
656/4

Verticale 
dakdoorvoering

303 200
303 201

max. concentrische 
buislengte:

25,0 m 30,0 m 21,0 m 21,0 m 20,0 m

plus 3 bochtstukken 87° zonder bocht

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m

Horizontale wand-/dak-
doorvoer

303 209 max. concentrische 
buislengte:

25,0 m 30,0 m 21,0 m 18,0 m 17,0 m

plus 3 bochtstukken 87° plus 1 bochtstuk 87°

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (star) in de schacht 
bij een schachtdoorsnede 
van min.
rond: 140 mm, 
hoekig: 120 x 120 mm

DN 80 (flexibel) in de 
schacht bij een schacht-
doorsnede van min.
rond: 160 mm
hoekig: 140 x 140 mm

DN 100 (flexibel) in de 
schacht bij een schacht-
doorsnede van min.
rond: 180 mm, 
hoekig: 160 x 160 mm
Afhankelijk van de omge-
vingslucht

303 250 max. totale buis-
lengte (concen-
trisch deel en rook-
gasleiding DN 80 in 
schacht)

33,0 m

plus 3 bochtstukken 87° en steunbochtstuk

Daarvan telkens max. 30,0 m verticaal in schacht en 5 m in koud bereik.

Tab. 3.5 Maximaal toegestane buislengtes

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 3 
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Elementen Art.-nr.

ecoVIT exclusiv

VKK SWE 
226/4

VKK SWE 
286/4

VKK SWE 
366/4

VKK SWE 
476/4

VKK SWE 
656/4

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (star) in de 
schacht bij een schacht-
doorsnede van min.
rond: 140 mm, 
hoekig: 120 x 120 mm

DN 80 (flexibel) in de 
schacht bij een schacht-
doorsnede van min.
rond: 160 mm, 
hoekig: 140 x 140 mm

Onafhankelijk van de 
omgevingslucht in combi-
natie met gescheiden 
verbrandingsluchttoe-
voer

303 250 max. totale 
buislengte (con-
centrisch deel 
en rookgaslei-
ding DN 80 in 
schacht)

33,0 m 30,0 m 21,0 m

plus 3 bochtstukken 87° en steunbocht-
stuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m

Gescheiden verbran-
dingsluchttoevoer

00 2002 1006 max. buislengte 
verbrandings-
luchttoevoerlei-
ding

8,0 m
plus 1 bochtstukken 87°

Bij plaatsing van extra afbuigingen in de verbrandingsluchttoevoerlei-
ding wordt de maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 

per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m
Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding DN 80 
(star of flexibel) in 
schacht
schachtdoorsnede van 
min. rond: 130, 
hoekig: 120 x 120 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht:

303 250 max. totale 
buislengte 
(concentrisch 
deel en rook-
gasleiding 
DN 80 in 
schacht)

25,0 m 30,0 m 21,0 m 19,0 m 18,0 m

plus 3 bochtstukken 87° en steunbocht-
stuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding DN 100 
(flexibel)
schachtdoorsnede van 
min. rond: 160, 
hoekig: 140 x 140 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht:

303 250 max. buislengte 
horizontaal deel

max. buislengte 
verticaal deel
DN 100 in 
schacht 

2,0 m 2,0 m 2,0 m

plus 3 bocht-
stukken 87° 

en steun-
bochtstuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

33,0 m 22,0 m 20,0 m

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 1,0 m

per revisie-T-stuk met 2,5 m

Tab. 3.5 Maximaal toegestane buislengtes (vervolg)

3  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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Elementen Art.-nr.

ecoVIT exclusiv

VKK SWE 
226/4

VKK SWE 
286/4

VKK SWE 
366/4

VKK SWE 
476/4

VKK SWE 
656/4

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (alleen star) in de 
schacht bij een schacht-
doorsnede van min. 
rond: 113, 
hoekig: 100 x 100 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht

303 250 max. totale buis-
lengte (concen-
trisch deel en rook-
gasleiding DN 80 in 
schacht)*

18,0 m 16,0 m 10,0 m 10,0 m 5,5 m

plus 3 bochtstukken 87° en steunbochtstuk plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 0,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (star of flexibel) in 
de schacht bij een 
schachtdoorsnede van 
min. rond: 120, 
hoekig: 110 x 110 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht

303 250 max. totale buis-
lengte 
(concentrisch deel 
en rookgasleiding 
DN 80 in schacht)

25,0 m 26,0 m 15,0 m 15,0 m 9,0 m

plus 3 bochtstukken 87° en steunbochtstuk plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 0,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (star of flexibel) in 
de schacht bij een 
schachtdoorsnede van 
min. rond: 150, 
hoekig: 130 x 130 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht

303 250 max. buislengte 
horizontaal deel

max. buislengte 
verticaal deel
DN 80 in schacht

2,0 m 2,0 m 2,0 m

plus 3 bocht-
stukken 87° 

en steun-
bochtstuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

29,0 m 26,0 m 22,0 m

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 0,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleiding
DN 80 (star of flexibel) in 
de schacht bij een 
schachtdoorsnede van 
min. rond: 180, 
hoekig: 140 x 140 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht

303 250 max. buislengte 
horizontaal deel

max. buislengte 
verticaal deel
DN 80 in schacht

2,0 m 2,0 m 2,0 m

plus 3 bocht-
stukken 87° 

en steun-
bochtstuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

33,0 m 33,0 m 30,0 m

Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.
Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 

 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 
per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 0,5 m

Concentrische aansluiting 
op rookgasleidingDN 100 
(flexibel) in de schacht bij 
een schachtdoorsnede 
van min. rond: 170, 
hoekig: 160 x 160 mm
Onafhankelijk van de 
omgevingslucht

303 250 max. buislengte 
horizontaal deel

max. buislengte 
verticaal deel
DN 100 in schacht

2,0 m 2,0 m 2,0 m

plus 3 bocht-
stukken 87° 

en steun-
bochtstuk

plus 1 bochtstuk 87° en 
steunbochtstuk

33,0 m 33,0 m 38,0 m
Daarvan telkens maximaal 5 m in koud bereik.

Bij plaatsing van extra afbuigingen in de rookgasinstallatie wordt de 
 maximale buislengte kleiner, en wel als volgt: 

per afbuiging van 87° met 2,5 m
per afbuiging van 45° met 0,5 m

Tab. 3.5 Maximaal toegestane buislengtes (vervolg)

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 3 
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4 Montage van het 
verbrandingsluchttoevoer-/
rookgasafvoersysteem concentrisch 
Ø 80/125

4.1 Scheidingsinrichting

34

75

1 2

6

Afb. 4.1 Montage van de scheidingsinrichting

i
 De scheidingsinrichting dient voor eenvou-

dige montage en eenvoudige loskoppeling 
van de verbrandingsluchttoevoer/rookgasaf-
voer van het toestel.

Schuif de scheidingsinrichting (1) tot de aanslag op de 
rookgasbuis (2).
Trek de scheidingsinrichting (1) zover van de rookgas-
buis (2) terug dat het steekuiteinde van de schei-
dingsinrichting in de mof (3) van de rookgasbuis (4) 
zit.
Verbind de luchtbuizen (5 en 6) met de luchtklem (7).

>

>

>

4.2 Tussenstuk met testopeningen

110

70

Afb. 4.2 Montage tussenstuk met testopeningen

Het tussenstuk met externe testopeningen wordt aanbe-
volen voor ecoVIT exclusiv VKK 226/4 - 366/4 voor een 
makkelijkere toegang tot de testopeningen.
Voor de montage gaat u als volgt te werk:

Steekt u het tussenstuk op de rookgasaansluiting van 
het toestel.
Verbind de luchtbuis met de buisklem.
Monteer het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasaf-
voersysteem zoals in de volgende hoofdstukken 
wordt omschreven. 

i
 Voor de ecoVIT exclusiv VKK SWE 476/4 en 

VKK SWE 656/4 is het tussenstuk met 
externe testopeningen (art.-nr. 301 369) 
 dwingend noodzakelijk.

>

>

>

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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4.3 Montage van de verticale dakdoorvoering

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 3.1.

i
 Neem goed nota van de maximale 

 buislengtes, zie hoofdstuk 3.2.

4.3.1 Omvang van de levering

14
3

0

7
0

Afb. 4.3 Omvang van de levering

Vaillant art.-nr. 303.200 (zwart)
Vaillant art.-nr. 303 201 (rood)
De set bevat:

Verticale dakdoorvoering
Adapter (lucht) voor Ø 110/125
70-mm-klem
Bevestigingsklem

i
 Voor de ecoVIT exclusiv VKK SWE 656/4 

heeft u een verlengbuis voor de dakdoorvoer 
(art.-nr. 303 002 zwart resp. art.-nr. 303 003 
rood) nodig. De montage is beschreven in de 
bijgeleverde montagehandleiding.

–
–
–
–

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125
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4.3.2 Door schuine daken monteren

i
 In hoofdstuk 4.8 staat beschreven hoe 

 verlengbuizen en bochtstukken geplaatst 
worden.

0
 -

 5
 

8
2

 -
 9

0
 

5
4

5
 

Ø 125 

2 

3 

7 

4 

74
0

 20-50° 

1 

5 

6 

5 

8

Afb. 4.4  Montage van het toestel en van de dakdoorvoer bij 

schuine daken

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan wand of plafond 
bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en loslaten 
door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

Leg de inbouwplaats voor de dakdoorvoer vast.
Zorg voor voldoende afstand achter het toestel, om 
de ketel op de CV-installatie te kunnen aansluiten.
Plaats de dakpan (2).
Steek de dakdoorvoering (1) van boven door de dak-
pan tot hij goed afsluit.
Breng de dakdoorvoer verticaal aan en bevestig deze 
met de bijgeleverde beugel (3) aan de dakconstructie.
Installeer het toestel (6) (zie installatiehandleiding 
van het toestel).
Steek het verloopstuk (7) met de mof tot aan de aan-
slag op de verlengbuis (4).
Verbind de dakdoorvoer (1) met de verlengbuis (4).

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

Verbind het verloopstuk (7) met de toestelaansluiting 
(5). Deze dient voor eenvoudig loskoppelen van ver-
brandingsluchttoevoer/rookgasafvoer en toestel.
Monteer de buisklem (8) van het verloopstuk.
Verbind alle overige punten met de klemmen voor 
luchtbuizen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.9.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
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X

Afb. 4.5  Montagevoorbeeld verticale dakdoorvoer met revisie-

T-stuk

X: Indien X > 1 m, dan moet u een revisie-opening aanbrengen. 

Het revisie-T-stuk (art.-nr. 303 217) kan bij de kleinst 
mogelijke verplaatsing X van 0,2 m gebruikt worden. 
Voor een verplaatsing X > 0,4 m kan als optie bij het 
revisie-T-stuk de revisie-opening (art.-nr. 303 218) in 
combinatie met een 87°-bochtstuk (art.-nr. 303 210) 
gebruikt worden.

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125
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4.3.3 Door platte daken monteren

i
 In hoofdstuk 4.8 staat beschreven hoe 

 verlengbuizen en bochtstukken geplaatst 
worden.

8
8

0
 

5
4

5
 

Ø 125 

8
2

-9
0

 

120 

A B 

4 

2 

5

3 

4 

6 

1 

7

Afb. 4.6  Montage van het toestel en van de dakdoorvoer bij 

platte daken 

A = kouddak
B = warmdak

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

Leg de inbouwplaats van de dakdoorvoering vast.
Plaats de platdakkraag (2).
Plak de platdakkraag goed afsluitend in.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor schade aan de 
 bouwsubstantie!

Neem dit in acht voor de richtlijnen voor 
de planning en uitvoering van daken met 
afdichtingen.

Steek de dakdoorvoering (1) van boven door de dak-
pan tot hij goed afsluit.
Breng de dakdoorvoering verticaal aan en bevestig 
deze met de bijgeleverde beugel (3) aan de dakcon-
structie.
Installeer het toestel (5) (zie installatiehandleiding 
van het toestel).
Steek het verloopstuk (6) met de mof tot aan de aan-
slag op de dakdoorvoering. Deze dient voor eenvou-
dig loskoppelen van verbrandingsluchttoevoer/rook-
gasafvoer en toestel.
Verbind het verloopstuk (6) met de 
toestelaansluiting (4). 
Monteer de buisklem (7) van het verloopstuk.
Verbind alle punten met de klemmen voor luchtbui-
zen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.9.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
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4.4 Montage horizontale wand-/dakdoorvoering

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 3.2.

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 3.1.

4.4.1 Levering horizontale wand-/dakdoorvoering

07

1020

70

51

Afb. 4.7 Omvang van de levering

Vaillant art.-nr. 303.209
De set bevat:

Horizontale pijp-/dakdoorvoering
87°-bochtstuk
2 x 70 mm klem
2 x wandrozet Ø 125

–
–
–
–

4.4.2 Dakdoorvoering monteren

i
 Neem de voorschriften m.b.t. de afstanden 

tot ramen of ventilatie-openingen in acht.

Afb. 4.8  Montagevoorbeeld horizontale pijp-/dakdoorvoering 

met revisie-T-stuk

Afb. 4.9  Montagevoorbeeld horizontale pijp-/dakdoorvoering 

met revisie-T-stuk en revisie-opening

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125
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Afb. 4.10  Montagevoorbeeld horizontale pijp-/dakdoorvoering 

met 2 revisie-T-stukken

136 

15

3° 

1

Afb. 4.11 Inbouw van de horizontale dakdoorvoering

Voor de montage van een horizontale dakdoorvoering 
bouwt u een dakkapel in. 
Minimale afmetingen van de dakkapel: 
hoogte: 300 mm, breedte: 300 mm. 

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

Plaats de verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgas-
afvoer in de dakkapel.

>

>

4.4.3 Pijpdoorvoering monteren

i
 Neem de voorschriften m.b.t. de afstanden 

tot ramen of ventilatie-openingen in acht.

136 

15

3° 

1

Afb. 4.12 Montage van de horizontale pijpdoorvoering

Leg de inbouwplaats van de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer vast.
Boor een gat met een kerndiameter van minimaal 
130 mm.
Schuif de verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgas-
afvoer (1) in muuropening.
Bevestig de verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer 
met mortel en laat de mortel uitharden.

>

>

>

>

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
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4.4.4 Directe installatie

6

82 - 90

52
5

0

7

12
10

3

3

Afb. 4.13 Directe installatie 

Installeer het toestel (3) (zie installatiehandleiding 
van het toestel).
Steek het verloopstuk (7) met de mof tot aan de 
 aanslag op de pijp-/dakdoorvoering. 
Verbind het revisie-T-stuk (5) met de 
 toestelaansluiting.

b
 Wees voorzichtig!
Corrosieschade door lekkend condensaat!
Bij een foutieve inbouwpositie kan het con-
denswater aan het reinigingsdeksel uitlopen 
en corrosieschade veroorzaken.

Neem in elk geval de inbouwpositie in acht, 
zoals in hoofdstuk 4.8.4 wordt 
 weergegeven.

Vraagt u bij uw schoorsteenveger na of er een extra 
revisie-opening nodig is.
Verbind het verloopstuk met het revisie-T-stuk.

>

>

>

>

>

>

i
 Deze plaats dient als latere scheidingsplaats.

Monteer de buisklem (6) van het verloopstuk.
Verbind alle punten met de klemmen voor luchtbui-
zen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.9.

>

>
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4.4.5 Verwijderde installatie
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Afb. 4.14 Installatie op afstand

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

Installeer het toestel (3) (zie installatiehandleiding 
van het toestel).
Verbind het revisie-T-stuk (5) met de 
 toestelaansluiting. 

>

>

>

b
 Wees voorzichtig!
Corrosieschade door lekkend condensaat!
Bij een foutieve inbouwpositie kan het con-
denswater aan het reinigingsdeksel uitlopen 
en corrosieschade veroorzaken.

Neem in elk geval de inbouwpositie in acht, 
zoals in hoofdstuk 4.8.4 wordt weergege-
ven.

Overleg met uw schoorsteenveger of er een extra 
 precisie-opening nodig is.

Steek het verloopstuk (7) met de mof tot de aanslag 
op de noodzakelijke verlengbuizen (8).
Monteer de verlengbuizen en verbind het verloopstuk 
met het revisie-T-stuk.

i
 Deze plaats dient als latere scheidingsplaats.

Monteer de buisklem (6) van het verloopstuk.
Verbind alle overige punten met de klemmen voor 
luchtbuizen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.9.

i
 In hoofdstuk 4.8 staat de montage van ver-

lengbuizen en bochtstukken beschreven.

>

>

>

>

>
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4.5 Concentrische aansluiting en starre 
rookgasleiding Ø 80 in de schacht

Minimumafmetingen van de schacht:
hoekig: 120 mm x 120 mm
rond:  onafhankelijk van de omgevingslucht: Ø 130 mm

afhankelijk van de omgevingslucht: Ø 140 mm

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 3.1.

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 3.2.

4.5.1 Levering

500

70

70

Afb. 4.15 Levering

Vaillant art.-nr. 303.250
De set bevat:

Revisie-T-stuk
2 x 70 mm klem
0,5 m verlengbuis
Steunbochtstuk 
Oplegrail
Wandrozet

–
–

–
–
–
–
–
–

4.5.2 Montagevoorbeelden

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

b
 Wees voorzichtig!
Toestel defect!
Bij een van de omgevingslucht afhankelijke 
werking moet gezorgd worden voor toevoer 
van voldoende verse lucht. 

Houd de openingen voor de aanvoerlucht 
vrij!
Anders kan geen storingvrij gebruik van 
het toestel worden gegarandeerd.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor schade aan de 
 bouwsubstantie!
Lekkend condensaat kan de schacht vochtig 
maken. 

Monteer op het onderste uiteinde van de 
schacht een luchtinlaatopening (diameter 
minimaal 125 cm2).

>

>

>
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A

Afb. 4.16  Montagevoorbeeld onafhankelijk van de 

 omgevingslucht

A max. 5 m

A
 

B 

Afb. 4.17 Montagevoorbeeld afhankelijk van de omgevingslucht

A max. 5 m 
B schoorsteenventilatie A

min
 = 125 cm2

4.5.3 Starre rookgasleiding Ø 80 monteren

2

3

4

5

6

1

Afb. 4.18  Oplegrail en steunbochtstuk monteren, rookgasbuizen 

in de schacht plaatsen

Leg de montageplaats vast en hak een muuropening 
die groot genoeg is.
Boor een gat in de achterste schachtwang. Maak evt. 
de oplegrail (2) op maat.

>

>
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Bevestig het steunbochtstuk (1) zodanig op de opleg-
rail dat na de inbouw de rookgasleiding middenin de 
schacht is geplaatst.
Plaats nu de oplegrail met het steunbochtstuk in de 
schacht.
Schuif op een afstand van max. 5 m telkens een 
afstandhouder (5) op de verbrandingsgasbuis.

i
 Monteer bij schachten met een diameter 

van 113 mm tot 120 mm resp. met een 
 zijlengte van 100 mm tot 110 mm geen 
afstandhouders!

Als u een reinigingsopening in de starre rookgaslei-
ding plaatst: 
zet dan voor en achter de reinigingsopening telkens 
een afstandhouder.
Laat de eerste rookgasbuis (4) met behulp van een 
kabel (3) neer tot u de volgende rookgasbuis (6) kunt 
opsteken.

i
 Houd er rekening mee dat de mofzijde van de 

rookgasbuis altijd naar boven moet wijzen.

Herhaal het in elkaar steken van de buizen tot u de 
onderste buis in het steunbochtstuk kunt steken. De 
bovenste buis laat u eerst nog weg.
Verwijder de kabel uit de schacht.

>

>

>

>

>

>

>

4.5.4 Schachtkap (PP) monteren

(Art.-nr. 303.963)

m
in

. 1
0

0
 m

m

30
0

 m
m

3

2

1

Afb. 4.19 Schachtkap art.-nr. 303 963 monteren

60 mm

Afb. 4.20 Lengte van de bovenste rookgasbuis

Als de bovenste rookgasbuis ingestoken is, verwijdert 
u de mof van de buis en snijdt u de buis tot op de ver-
eiste lengte af. Aan de schachtmonding moet 300 mm 
uitsteken.
Ontgraat de rookgasbuis.
Dicht de mondingsrand van de schacht af met 
silicone (3).

>

>

>
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Indien nodig kunt u de voet van de schachtkap (2) 
verkleinen (de rand afzagen). 
Bevestig de voet van de schachtkap (2) met vier 
schroeven op de mondingsrand. 
Controle: boven de voet van de schachtkap moet er 
60 mm uitsteken (¬ afb. 4.20).
Klem de kap van de schachtkap (1) over het bovenste 
uiteinde van de starre rookgasleiding en druk die er 
stevig op.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging door 
 oververhitting!
Door warmte-uitzetting van de PP-rookgaslei-
ding kan de kap tijdelijk zo'n 20 cm omhoog 
komen! 

Zorg ervoor dat de noodzakelijke vrije 
ruimte boven de kap ter beschikking staat.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van het toestel!
Aangezogen rookgas of vuildeeltjes kunnen 
het HR-toestel beschadigen of storingen ver-
oorzaken. Als de monding van de rookgaslei-
ding voor het onafhankelijk van de omge-
vingslucht werkende toestel direct aan een 
andere rookgasinstallatie grenst, kan rookgas 
of vuildeeltjes worden aangezogen.

Plaats de andere rookgasinstallatie hoger 
met een geschikt montagestuk.
Neem de maatregelen in hoofdstuk 4.6.4.

b
 Wees voorzichtig!
Kans op schade door schoorsteenbrand in 
de schoorsteen van de buren!
De monding van de rookgasleiding kan door 
warmte-inwerking van de aangrenzende 
schoorsteen worden beschadigd (schoorste-
nen zijn bestendig tegen schoorsteenbrand, 
voor vuurhaarden met vaste brandstoffen 
geschikte rookgasinstallaties).

Plaats eventueel een warmtebestendige 
schachtkap.
Neem de maatregelen in hoofdstuk 4.6.4 in 
acht.

>

>

>

>

>

>

>

4.5.5 Van omgevingslucht afhankelijke werking

3

1

2

Afb. 4.21  Van omgevingslucht afhankelijke werking (directe 

installatie)

Snijd de rookgasbuis (1) op de juiste lengte af en 
steek hem op het overgangsbochtstuk.
Bevestig de rookgasbuis rondom met mortel en laat 
de mortel uitharden.
Snijd de luchtbuis (2) op de juiste lengte af en schuif 
deze tot aan de wand over de rookgasbuis.
Let er bij het inkorten op, dat u niet het uiteinde met 
de vergrendelvoorziening afsnijdt. De vergrendel-
voorziening is nodig voor centrering. De centrering 
vindt plaats via de vergrendelvoorziening, de wandro-
zet en de luchtklem. 
Open het deksel (3) van de luchtaanzuigopening op 
het T-stuk.

>

>

>

>

>
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4.5.6 Van omgevingslucht onafhankelijke werking

Verbrandingsluchttoevoer door de schacht

1

2

Afb. 4.22  Van omgevingslucht onafhankelijke werking (directe 

installatie)

Snijd de rookgasbuis (1) op de juiste lengte af en 
steek hem op het overgangsbochtstuk.
Snijd de luchtbuis (2) op de juiste lengte af en schuif 
de luchtbuis over de rookgasbuis in de schacht tot 
deze vlak afsluit met de binnenwand.
Let er bij het inkorten op, dat u niet het uiteinde met 
de vergrendelvoorziening afsnijdt. De vergrendel-
voorziening is nodig voor centrering.
Bevestig de luchtbuis rondom met mortel en laat de 
mortel uitharden.

>

>

>

>

Schachtaansluiting monteren

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 3.2.

i
 In hoofdstuk 4.8 staat beschreven hoe 

 verlengbuizen en bochtstukken geplaatst 
worden.
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Afb. 4.23 Schachtaansluiting monteren

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

Monteer de wandrozet (1).
Installeer het toestel (6), (zie installatiehandleiding 
van het toestel).
Verbind het 87°-revisie-T-stuk (4) met het toestel-
aansluitstuk (5).
Steek de scheidingsinrichting (3) met de mof tot aan 
de aanslag op de verlengbuis.
Verbind de verlengbuizen (2) met de rookgasleiding.
Verbind het verloopstuk (3) met het revisie-T-stuk (4).

>

>

>

>

>

>

>

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125



30 Montagehandleiding Verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer voor ecoVIT exclusiv 0020087631_00

i
 Deze plaats dient als latere scheidingsplaats.

Monteer de buisklem (7) van het verloopstuk.
Verbind alle verbindingspunten met luchtklemmen 
zoals beschreven in hoofdstuk 4.9.

Verbrandingsluchttoevoer door de buitenmuur
De verbrandingslucht kan gescheiden van de rookgasaf-
voer door de buitenmuur aangezogen worden, als de 
bestaande schacht door afzettingen niet geschikt is 
voor de toevoer van verbrandingslucht. Hiervoor wor-
den naast de set voor de gescheiden verbrandingslucht-
toevoer elementen uit het programma 80/125 PP 
gebruikt.

2

1

3

4

Afb. 4.24 Verbrandingsluchttoevoer door de buitenmuur

De verbrandingslucht stroomt door het toevoerrooster 
(1) en wordt door de binnenbuis (2) van het concentri-
sche buissysteem geleid. De ringspleet (3) is door een 
afdichting (4) voor de luchtstroming geblokkeerd. De 
stilstaande luchtlaag in de ringspleet (3) dient als 
warmte-isolatie en vermijdt bij koude buitentemperatu-
ren de vorming van oppervlaktecondens op de 
 buitenbuis.

>

>

Afb. 4.25  Schachtaansluiting voor gescheiden 

 verbrandingsluchttoevoer

i
 Steek de rookgasleiding in de schacht en sluit 

deze door de schachtwand zo aan, als nood-
zakelijk is voor een van de omgevingslucht 
afhankelijke werking (¬ hoofdst. 4.5.5). 
Neem de maximale buislengtes 
(¬ hoofdst. 3.2).

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Bij gebruik onafhankelijk van de omgevings-
lucht, mag het toestel niet in vertrekken 
geplaatst worden waar met behulp van venti-
lators lucht wordt afgezogen (bv. ventilatiesy-
stemen, afzuigkappen, luchtafvoerdrogers). 
Deze systemen zorgen voor een onderdruk in 
het vertrek, waar het verbrandingsgas uit de 
monding door de ringspleet tussen verbran-
dingsgasleiding en schacht in de plaatsings-
ruimte aangezogen wordt.

Het toestel mag dan afhankelijk van de 
omgevingslucht worden gebruikt, als het 
toestel en de ventilator niet gelijktijdig kun-
nen worden gebruikt.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor schade aan de 
 bouwsubstantie!
Bij gebruik afhankelijk van de omgevings-
lucht, kan er anders vochtvorming in de 
schacht optreden.

Monteer op het onderste uiteinde van de 
schacht een luchtinlaatopening, diameter 
minimaal 125 cm2.

>

>
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Leveringsomvang gescheiden 
 verbrandingsluchttoevoer

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 3.1.

5 1
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4

Afb. 4.26  Leveringsomvang gescheiden 

 verbrandingsluchttoevoer

Vaillant art.-nr. 00 2002 1006
De set bevat:
1 T-stuk voor luchtaansluiting
2 Wandrozet
3 2 x 70 mm klem
4 Luchtinlaatrooster
5 Luchtaanzuigstuk

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van het toestel!
Lekkend regenwater kan het toestel bescha-
digen. Regenwater kan leiden tot corrosie in 
het toestel.

Leg het luchtaanzuigstuk met een hellings-
hoek van 1° naar buiten om te voorkomen 
dat er regenwater in het toestel komt. 1° 
komt overeen met een hellingshoek van ca. 
15 mm per meter buislengte.

>

>
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Monteer de rookgasleiding in de schacht
Bereid de aansluiting door de schachtwand zo voor 
als noodzakelijk is voor een "van de omgevingslucht 
afhankelijk gebruik" (¬ hoofdst. 4.5.5).

De schachtaansluiting moet er uitzien zoals wordt weer-
gegeven in afb. 4.25. 

Aansluitmogelijkheden voor gescheiden verbrandings-
luchttoevoer

2

1
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B

A

Afb. 4.27  Aansluitmogelijkheden voor gescheiden 

 verbrandingsluchttoevoer

i
 U heeft twee mogelijkheden voor de montage 

van het T-stuk voor de luchtaansluiting (2):
A: direct op de toestelaansluiting (3) of
B: na de eerste afbuiging (1).

>

>
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Luchtaanzuigstuk monteren
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Afb. 4.28 Luchtaansluitstuk monteren

Kies een geschikte positie voor het luchtaanzuigstuk 
(1) in de buitenmuur.
Boor daar een gat met een diameter van ten minste 
130 mm.
Plaats het luchtaansluitstuk (1) zo in het boorgat dat 
de rookgasmof (2) naar binnen wijst en de concentri-
sche buis vlak afsluit met de buitenmuur.
Sluit de ruimte tussen de muur en luchtaansluitstuk, 
b.v. met mortel.
Bevestig het luchtinlaatrooster (6) zodanig met plug-
gen op de buitenmuur dat de lamellen schuin naar 
beneden gericht zijn en er geen water kan binnen-
dringen.
Monteer de wandrozet (4).

i
 Plaats de afdichting (3) en de tweede 

afstandhouder (5) weer in de ringspleet, als u 
het luchtaanzuigstuk heeft ingekort.

>

>

>

>

>

>

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125



34 Montagehandleiding Verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer voor ecoVIT exclusiv 0020087631_00

Verbrandingsluchttoevoer door de buitenmuur 
 monteren

82 - 848
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Afb. 4.29  Verbrandingsluchttoevoer door de buitenmuur 

 monteren

Verbind het 87°-revisie-T-stuk (3) met het toestel-
aansluitstuk (2).
Verbind het T-stuk voor de luchtinlaataansluiting (4) 
met het 87°-revisie-T-stuk (3).

i
 Het T-stuk voor de luchtinlaataansluiting (4) 

kan ook tussen het toestelaansluitstuk (2) en 
het revisie-T-stuk (3) geplaatst worden 
(¬ afb. 4.27)

Steek het verloopstuk (5) met de mof tot aan de aan-
slag op de verlengbuis (6).
Verbind de verlengbuis (6) met de rookgasleiding (7).
Verbind het verloopstuk (5) met het T-stuk voor de 
luchtinlaataansluiting (4). Deze plaats dient later als 
verbindingspunt.
Monteer de buisklem (8) van het verloopstuk.
Leg verlengbuizen en buizen tot aan het T-stuk voor 
de luchtinlaataansluiting (4). Begin bij het luchtaan-
zuigstuk (1).
Verbind alle verbindingspunten met de klemmen voor 
luchtbuizen (¬ hoofdst. 4.9).

>

>

>

>

>

>

>

>

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

>
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4.6 Concentrische aansluiting en flexibele 
rookgasleiding Ø 80 in de schacht

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
rookgassen
Verder dienen bij de montage met name de 
nationale bouwverordeningen en de verorde-
ningen inzake vegen en controleren van 
schoorstenen in acht genomen te worden.

De montage mag alleen uitgevoerd worden 
door een gekwalificeerde installateur die 
verantwoordelijk is voor het naleven van 
de bestaande voorschriften, regels en 
richtlijnen. 

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 3.2.

b
 Wees voorzichtig!
Kans op beschadiging van de 
 rookgasleiding!
Tijdens de montage bij lage temperaturen en 
in onverwarmde vertrekken wordt de flexibili-
teit van de rookgasleiding minder. 

Pas op bij transport op het dak! 
Controleer voor de montage alle onderde-
len op beschadigingen. 

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van de 
 pakkingen!

Steek de buizen altijd met een draaibewe-
ging in elkaar, zodat de afdichtingen niet 
beschadigd worden!

Minimumafmetingen van de schacht:
hoekig onafhankelijk van de omgevingslucht: 
120 mm x 120 mm
hoekig afhankelijk van de omgevingslucht: 
140 mm x 140 mm

rond onafhankelijk van de omgevingslucht: Ø 130 mm
rond afhankelijk van de omgevingslucht: Ø 160 mm

>

>

>

>

–
–
–
–

–
–

4.6.1 Levering rookgasleiding Ø 80

2
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3

Afb. 4.30 Flexibele rookgasleiding, set 1

Vaillant art.-nr. 303.510
De set bevat:
1 Schachtkap 
2 Schachtkap (voet)
3 Aansluitring
4 Montagekruis
5 Insteekelement

Schachtkap van RVS

i
 Als u de schachtkap van RVS wilt monteren, 

gebruik dan het set met het art.-nr. 
00  2002 1008. 

Vaillant art.-nr. 00 2002 1008
De set bevat:

Insteekelement
Montagekruis
Verbindingsstuk met mof

Monteer de leiding zoals beschreven in 4.6.2. De 
 aansluitring wordt echter vervangen door het verbin-
dingsstuk met mof.
Monteer de schachtkap van RVS zoals wordt beschre-
ven in 4.6.5.

–
–
–

>

>
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4.6.2 Flexibele rookgasleiding Ø 80 monteren

1

11

9

9

8

10

9

8

5

7

6

2

3

12

4

Afb. 4.31 Systeemopbouw flexibele rookgasleiding

Leg in de plaatsingsruimte de montageplaats van de 
rookgasleiding vast en hak een doorvoer die groot 
genoeg is.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

Boor een gat in de achterste schachtwang en plaats 
de oplegrail (6).
Bepaal de totale lengte van de flexibele rookgaslei-
ding (8) van de schachtmonding (12) tot het steun-
bochtstuk (7).

i
 Als u een reinigingselement wilt monteren, 

bepaal dan de lengte van de flexibele rook-
gasleiding van het reinigingselement tot het 
steunbochtstuk en van de schachtmonding 
tot het reinigingselement. 

Afb. 4.32  Flexibele rookgasleiding inkorten en afdichting 

 monteren

Kort de rookgasleiding met een zaag of een schaar in 
een groef op de noodzakelijke lengte in.

i
 Leg eerst de totale lengte maar ongeveer 

vast. Veiligheidstoeslag bij rechte schacht: 
ten minste 50 cm, bij verplaatste schacht: 
minimaal 70 cm per verplaatsing.
Kort de flexibele rookgasleiding pas in, 
 wanneer u deze aan de schachtmonding 
bevestigt.

Monteer indien nodig eerst de verbindings- en reini-
gingselementen (¬ afb. 4.45 en 4.46).
Daarna monteert u de pakking in de onderste onbe-
schadigde groef van de rookgasleiding (¬ afb. 4.32).

>

>

>

>

>

>

>
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8

5

Afb. 4.33 Insteekelement met flexibele rookgasleiding

Schuif het onderste uiteinde van de rookgasleiding 
(8) tot aan de aanslag in het insteekelement (5) en 
bevestig het met de kliksluitingen. 
Monteer de afstandhouders (9, ¬ afb. 4.31) op een 
afstand van maximaal 2 m op de rookgasleiding.

1.

2.

Afb. 4.34 Montagehulp bevestigen

Bevestig de montagehulp op het insteekelement. Pro-
beer in geen geval de flexibele rookgasleiding zonder 
de montagehulp door de schacht te trekken!

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van de rookgas-
leiding!
Door scherpe randen in de schacht kan de 
rookgasleiding beschadigd worden.

Steek daarom de rookgasleiding met twee 
personen door de schacht.

Steek de rookgasleiding van boven in de schacht, de 
kabel van de montagehulp aan de voorkant. Een per-
soon moet bij de monding van de schacht ervoor zor-
gen dat de rookgasleiding altijd in het midden geleid 
wordt, om mechanische beschadigingen te vermijden. 
De tweede persoon neemt de kabel van de montage-
hulp vanuit de plaatsingsruimte van het toestel in 
ontvangst en trekt de rookgasleiding met de monta-
gehulp door de schacht.

>

>

>

>

>

Als de flexibele rookgasleiding helemaal in de schacht 
is gestoken, demonteert u de montagehulp.

5

7

6

Afb. 4.35  Concentrische aansluiting op de flexibele 

 rookgasleiding

Plaats de oplegrail (6) met het steunbochtstuk (7) in 
de schacht.
Steek het insteekelement (5) bij het onderste  uiteinde 
van de rookgasleiding in het steunbochtstuk (7).

i
 Gebruik alleen de aansluitset Vaillant art.-nr. 

303250 met rookgasbuizen van kunststof.

Monteer de concentrische aansluiting, (¬ afb. 4.21 of 
4.22).
Schuif het montagekruis (4) over de rookgasleiding 
(8), op de schachtwang (¬ afb. 4.31).
Schuif de aansluitring (3) over de rookgasleiding (8) 
en zet deze vast met de kliksluitingen boven het 
 montagekruis (4). De rookgasleiding hangt in het 
montagekruis.
Dicht de mondingsrand (12) met silicone af.
Bevestig de voet van de schachtkap (2) met vier 
schroeven.

h h/2

1

Afb. 4.36 Bevestiging met flexibele onderlegplaatjes

>

>

>

>

>

>

>

>
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i
 Gebruik in elk geval de 4 flexibele onderleg-

plaatjes (1, ¬ afb. 4.36) om materiaaluitzet-
tingen te kunnen compenseren. Pers de 
onderlegplaatjes er 50 % in.

i
 Indien nodig kunt u de voet van de schacht-

kap met een zaag verkleinen.

4.6.3 Schachtkap (PP) monteren

Afb. 4.37 Ingekorte flexibele rookgasleiding

Kort nu de flexibele rookgasleiding met een zaag of 
een schaar in een groef zodanig in dat vier tot vijf 
groeven boven de rand van de voet uitsteken.
Monteer de pakking in de bovenste onbeschadigde 
groef van de rookgasleiding.

1

Afb. 4.38 De kap moet hoorbaar vastklikken

Schuif de kap (1) van de schachtkap over het boven-
ste uiteinde van de flexibele rookgasleiding met de 
pakking.
Druk de kap op de voet tot deze hoorbaar vastklikt!

>

>

>

>

4.6.4 Schachtmondingen van rookgasleidingen 
naast een andere rookgasinstallatie

2

2
 D

h

Dh

1

Afb. 4.39  Rookgasleiding in schacht naast een rookgasafvoer-

systeem dat niet brandbestendig hoeft te zijn

Legenda
1 Schoorsteenpot
2 Rookgas

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van het toestel!
Aangezogen rookgas of vuildeeltjes kunnen 
het HR-toestel beschadigen of storingen ver-
oorzaken. Als de monding van de rookgaslei-
ding voor het onafhankelijk van de omge-
vingslucht werkende toestel direct aan een 
andere rookgasinstallatie grenst, kan rookgas 
of vuildeeltjes worden aangezogen.

Plaats de andere rookgasinstallatie hoger 
met een geschikte montagestuk.

De hoogte van het opzetstuk richt zich naar de diameter 
van het andere rookgasafvoersysteem en moet volgens 
afb. 4.39 uitgevoerd zijn.
Opzetstukken voor het verhogen van rookgasafvoersy-
stemen worden aangeboden door verschillende schoor-
steenbedrijven.
Kan het andere rookgasafvoersysteem niet verhoogd 
worden, dan moet u het toestel afhankelijk van de 
omgevingslucht laten werken.

>
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b
 Wees voorzichtig!
Kans op schade door schoorsteenbrand in 
de schoorsteen van de buren!
De monding van de rookgasleiding kan door 
warmte-inwerking van de aangrenzende 
schoorsteen worden beschadigd (schoorste-
nen zijn bestendig tegen schoorsteenbrand, 
voor vuurhaarden met vaste brandstoffen 
geschikte rookgasinstallaties).

Voer de monding volgens een van de drie 
volgende mogelijkheden uit.

Mondingsuitvoering 1

2

1 
m

1

Afb. 4.40  Hoogte van de schoorsteen boven rookgasleiding van

PP - onafhankelijk van de omgevingslucht

Legenda
1 Schoorsteenpot
2 Rookgas

De schoorsteen wordt verhoogd door een brandbesten-
dige verlengbuis, zodat deze ten minste 1 m boven de 
rookgasleiding van PP uitsteekt.

>

Mondingsuitvoering 2

2
,0

 m

D
h

Dh

Afb. 4.41  Hoogte van de schoorsteen boven rookgasleiding van 

PP met monding van RVS - onafhankelijk van de 

omgevingslucht

De monding van de rookgasleiding wordt tot 2,0 m 
onder de schachtmonding gemaakt van niet brandbare 
delen en de schoorsteen wordt volgens afb. 4.41 
 verhoogd.

Mondingsuitvoering 3

2
,0

 m

Afb. 4.42  Hoogte van de schoorsteen boven rookgasleiding van 

PP met monding van RVS - afhankelijk van de 

 omgevingslucht

De monding van de rookgasleiding wordt tot 2,0 m 
onder de schachtmonding gemaakt van niet brandbare 
delen en het toestel wordt afhankelijk van de omge-
vingslucht gebruikt. 
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4.6.5 Schachtkap RVS monteren

Art.-nr. 00 2002 1007

i
 De laatste rookgasbuis (1) moet van RVS zijn 

(art.-nr. 00 20025741).

2 

min.
200 mm

330 - 340 mm 
1 

Afb. 4.43 RVS-buis inkorten

Kort de RVS-buis (1) volgens afb. 4.43 in.
Plaats de RVS-buis.
Dicht de mondingsrand (2) met silicone af.

3

4

Afb. 4.44 Schachtafdekking monteren

Schuif de schachtafdekking (4) over de mondingsbuis 
en zet deze op de schacht.
Bevestig de schachtkap met 4 pluggen en schroeven.
Monteer de regenkap (3).

>

>

>

>

>

>

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging door 
 oververhitting!
De rookgasleiding kan krimpen als deze 
afkoelt.

Zet de regenkap niet direct op de gelei-
dingsstrips. Laat een bewegingsruimte van 
ca. 2 cm naar beneden vrij.

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging door 
 oververhitting!
Door warmte-uitzetting van de PP-rookgaslei-
ding kan de kap tijdelijk zo'n 20 cm omhoog 
komen! 

Zorg ervoor dat de noodzakelijke vrije 
ruimte boven de kap ter beschikking staat.

i
 Indien nodig kunt u de voet van de schacht-

kap met een plaatschaar verkleinen.

4.6.6 Verbindings- en reinigingselementen
plaatsen

Art.-nr. 303 512 en 303 511

Afb. 4.45 Verbindingselement

Afb. 4.46 Reinigingselement

>

>
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i
 In plaats van de totale lengte van de flexibele 

rookgasleiding met een enkel stuk te 
 overbruggen, kunt u meerdere delen gebrui-
ken en deze met verbindingselementen (art.-
nr. 303 512, ¬ afb. 4.45) of een reinigingsele-
ment (art.-nr. 303 511, ¬ afb. 4.46) verbinden. 

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Let op de montagerichting van het reini-
gingselement en van het verbindingsele-
ment (markering), zodat de pakkingen niet 
door staand condensaat beschadigd 
 worden!

Ga te werk zoals bij de montage van het 
 insteekelement.

>

>

4.7 Concentrische aansluiting en flexibele 
rookgasleiding Ø 100 in de schacht

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
rookgassen
De montage mag alleen uitgevoerd worden 
door een gekwalificeerde installateur die ver-
antwoordelijk is voor het naleven van de 
bestaande voorschriften, regels en richtlijnen. 

Neem verder met name de nationale bouw-
verordeningen en de verordeningen inzake 
vegen en controleren van schoorstenen in 
acht genomen te worden.

b
 Wees voorzichtig!
Kans op beschadiging van de 
 rookgasleiding!
Tijdens de montage bij lage temperaturen en 
in onverwarmde vertrekken wordt de flexibili-
teit van de rookgasleiding minder. 

Pas op bij transport op het dak! 
Controleer voor de montage alle onderde-
len op beschadigingen. 

b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van de 
 pakkingen!

Steek de buizen altijd met een draaibewe-
ging in elkaar, zodat de afdichtingen niet 
beschadigd worden!

i
 Neem goed nota van de maximale 

 buislengtes, zie hoofdstuk 3.2.

Minimumafmetingen van de schacht:
hoekig onafhankelijk van de omgevingslucht: 
140 mm x 140 mm
rond afhankelijk van de omgevingslucht: 
160 mm x 160 mm

onafhankelijk van de omgevingslucht: Ø 150 mm
afhankelijk van de omgevingslucht: Ø 180 mm

>

>

>

>

–
–
–
–

–
–
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4.7.1 Levering rookgasleiding Ø 100

2

1

3

4

5

6

Afb. 4.47 Flexibele rookgasleiding, set 1

Vaillant art.-nr. 303.516

De set bevat:
Overgangsstuk 80-100 (1)
Insteekelement (2)
Montagekruis (3)
Verbindingsstuk met mof (4)
Schachtkap (voet) (5)
Mondingsbuis (6)

–
–
–
–
–
–

4.7.2 Flexibele rookgasleiding Ø 100 monteren

1

7

6

8

8

9

9

9

10

11

2

3
12

5

4

Afb. 4.48 Systeemopbouw flexibele rookgasleiding
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Leg in de plaatsingsruimte de montageplaats van de 
rookgasleiding vast en hak een doorvoer die groot 
genoeg is.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

Boor een gat in de achterste schachtwang en plaats 
de oplegrail (6).
Bepaal de totale lengte van de flexibele rookgaslei-
ding (8) van de schachtmonding (12) tot het steun-
bochtstuk (7).

i
 Als u een reinigingselement wilt monteren, 

bepaal dan de lengte van de flexibele rook-
gasleiding van het reinigingselement tot het 
steunbochtstuk en van de schachtmonding 
tot het reinigingselement. 

Afb. 4.49  Flexibele rookgasleiding inkorten en afdichting 

 monteren

Kort de rookgasleiding met een zaag of een schaar in 
een groef op de noodzakelijke lengte in.

i 
 Leg eerst de totale lengte maar ongeveer 

vast. Veiligheidstoeslag bij rechte schacht: 
ten minste 50 cm, bij verplaatste schacht: 
minimaal 70 cm per verplaatsing.
Kort de flexibele rookgasleiding pas in, 
 wanneer u deze aan de schachtmonding 
bevestigt.

Monteer indien nodig eerst de verbindings- en reini-
gingselementen (¬ afb. 4.59 en 4.60).
Daarna monteert u de pakking in de onderste onbe-
schadigde groef van de rookgasleiding (¬ afb. 4.49).

>

>

>

>

>

>

>

8

1

Afb. 4.50 Insteekelement met flexibele rookgasleiding

Schuif het onderste uiteinde van de rookgasleiding (8) 
tot aan de aanslag in het insteekelement (1) en beves-
tig het met de kliksluitingen. 
Monteer de afstandhouders (9, ¬ afb. 4.48) op een 
afstand van maximaal 2 m op de rookgasleiding.

1.

2.

Afb. 4.51 Montagehulp bevestigen

Bevestig de montagehulp op het insteekelement 
(¬ afb. 4.51). Probeer in geen geval de flexibele rook-
gasleiding zonder de montagehulp door de schacht te 
trekken!

a
 Gevaarlijk!
Kans op schade door scherpe randen!
Door scherpe randen in de schacht kan de 
rookgasleiding beschadigd worden! 

Steek daarom de rookgasleiding met twee 
personen door de schacht.

Steek de rookgasleiding van boven in de schacht, de 
kabel van de montagehulp aan de voorkant. Een per-
soon moet bij de monding van de schacht ervoor zor-
gen dat de rookgasleiding altijd in het midden geleid 
wordt, om mechanische beschadigingen te vermijden. 
De tweede persoon neemt de kabel van de montage-
hulp vanuit de plaatsingsruimte van het toestel in 
ontvangst en trekt de rookgasleiding met de monta-
gehulp door de schacht.

>

>

>

>

>
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Als de flexibele rookgasleiding helemaal in de schacht 
is gestoken, demonteert u de montagehulp.

7

6

1

5

Afb. 4.52  Concentrische aansluiting op de flexibele 

 rookgasleiding

Plaats het steunbochtstuk op de oplegrail (6).
Steek het overgangsstuk 80 - 100 (5) in het steun-
bochtstuk (7).
Steek het insteekelement (1) bij het onderste uiteinde 
van de rookgasleiding in het steunbochtstuk (7).

i
 Gebruik alleen de aansluitset Vaillant art.-nr. 

303 250 met rookgasbuizen van kunststof.

Monteer de concentrische aansluiting, (¬ afb. 4.21 of 
4.22).
Schuif het montagekruis (2) over de rookgasleiding (8), 
op de schachtwang (¬ afb. 4.53).

8

2

Afb. 4.53 Ingekorte flexibele rookgasleiding

Kort nu de flexibele rookgasleiding met een zaag of 
een schaar in een groef zodanig in dat vier tot vijf 
groeven boven het montagekruis (2) van de voet 
 uitsteken.

>

>

>

>

>

>

>

3

2

Afb. 4.54 Verbindingsstuk met flexibele rookgasleiding

Monteert u de pakking in de onderste onbeschadigde 
groef van de rookgasleiding (¬ afb. 4.54).

3

Afb. 4.55 Verbindingsstuk met flexibele rookgasleiding

Schuif het verbindingsstuk met mof (3) tot aan de 
aanslag op de rookgasleiding en bevestig het met de 
kliksluitingen (¬ afb. 4.54 en 4.55). De rookgaslei-
ding hangt in het montagekruis.

3

6

Afb. 4.56 Mondingsbuis

>

>
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Steek de mondingsbuis (6) in het verbindingsstuk (3).
Dicht de schachtrand (12) met silicone af.

4

Afb. 4.57 Schachtkap

Stulp de schachtkap (4) over de mondingsbuis en zet 
deze op de schacht (¬ afb. 4.57).
Bevestig de schachtkap (4) met vier schroeven.

h h/2

1

Afb. 4.58 Bevestiging met flexibele onderlegplaatjes

i
 Gebruik in elk geval de 4 flexibele onderleg-

plaatjes (1) om materiaaluitzettingen te kun-
nen compenseren. Verpers de onderlegplaat-
jes met 50 % (¬ afb. 4.58)

i
 Indien nodig kunt u de voet van de schacht-

kap met een zaag verkleinen.

>

>

>

>

4.7.3 Verbindings- en reinigingselementen plaatsen

Art.-nr. 303.518 en 303.517 

Afb. 4.59 Verbindingselement

Afb. 4.60 Reinigingselement

i
 In plaats van de totale lengte van de flexibele 

rookgasleiding met een enkel stuk te over-
bruggen, kunt u meerdere delen gebruiken en 
deze met verbindingselementen (art.-nr. 
303518, afb. 4.59) of een reinigingselement 
(art.-nr. 303517, afb. 4.60) verbinden. 

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Let op de montagerichting van het reini-
gingselement en van het verbindingsele-
ment (markering), zodat de pakkingen niet 
door staand condensaat beschadigd 
 worden!

Ga te werk zoals bij de montage van het 
 insteekelement.

>

>
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b
 Wees voorzichtig!
Gevaar voor beschadiging van het toestel!
Aangezogen rookgas of vuildeeltjes kunnen 
het HR-toestel beschadigen of storingen ver-
oorzaken. Als de monding van de rookgaslei-
ding voor het onafhankelijk van de omge-
vingslucht werkende toestel direct aan een 
andere rookgasinstallatie grenst, kan rookgas 
of vuildeeltjes worden aangezogen.

Plaats de andere rookgasinstallatie hoger 
met een geschikt montagestuk.
Neem de maatregelen in hoofdstuk 4.6.4.

b
 Wees voorzichtig!
Kans op schade door schoorsteenbrand in 
de schoorsteen van de buren!
De monding van de rookgasleiding kan door 
warmte-inwerking van de aangrenzende 
schoorsteen worden beschadigd (schoorste-
nen zijn bestendig tegen schoorsteenbrand, 
voor vuurhaarden met vaste brandstoffen 
geschikte rookgasinstallaties).

Plaats eventueel een warmtebestendige 
schachtkap.
Neem de maatregelen in hoofdstuk 4.6.4 in 
acht.

>

>
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4.8 Verlengbuizen en bochtstukken

4.8.1 Verlengbuizen monteren

4

1
2

3

Afb. 4.73 Rookgasbuis losmaken

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Vetten op basis van minerale olie kunnen de 
pakkingen beschadigen. De pakkingen mogen 
daarom niet worden ingevet.

Gebruik indien nodig uitsluitend water of in 
de handel gebruikelijke smeerzeep om de 
montage te vergemakkelijken.
Let er bij de montage van de buizen 
 absoluut op dat de pakkingen goed 
geplaatst zijn (monteer geen beschadigde 
pakkingen).
Verwijder de bramen bij de buizen en 
schuin de buizen af, voordat deze worden 
gemonteerd, zodat de pakkingen niet wor-
den beschadigd, en verwijder de spanen.
Bouw geen buizen met builen of buizen die 
op een andere manier beschadigd zijn in

a
 Gevaar
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van 50 mm per 
meter buislengte.

>

>

>

>

>

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
De rookgasbuis van de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer kan losraken. Condensaat 
kan de pakkingen van de rookgasleiding 
beschadigen.

Centreer de rookgasbuis in de luchtbuis 
met de vergrendeling in de luchtbuis.

i
 U kunt voor afzonderlijk inkorten van lucht- 

en rookgasbuizen de voorgemonteerde ver-
lengbuizen zonder gereedschap demonteren.

Draai de rookgasbuis (1) in een positie die het moge-
lijk maakt om de op de kunststof buis aanwezige ver-
dikkingen (3) door de afstandhouder (4) te schuiven.
Zet de rookgasbuis na het inkorten weer vast in de 
luchtbuis (2).

1.

2.

A

B

+ 40 mm 15

70

25

2

1

1 2

Afb. 4.74 Buizen inkorten

Kort de buizen in met een zaag, plaatschaar e.d. 
Meet eerst het noodzakelijke luchtbuisstuk* (L

lucht
) op 

en bereken dan telkens de bijbehorende lengte van 
de verbrandingsgasbuis (L

verbrandingsgas
) als volgt:

L
verbrandingsgas

  = L
lucht

 + 40 mm
L

rookgas 
= Lengte van de rookgasbuis (B)

L
lucht 

= Lengte van de luchtbuis (A)

* Minimumlengte van de luchtbuisverlenging: 100 mm.

>

>

>

>

>

>

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125



48 Montagehandleiding Verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer voor ecoVIT exclusiv 0020087631_00

4.8.2 87°-bochtstukken (wit) monteren

19
0

A

B95 95

55

Afb. 4.75 Montage 87°-bochtstukken

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van de 
 luchtbuis
[in mm]

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van de 
 luchtbuis
[in mm]

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van de 
 luchtbuis
[in mm]

190 0 500 300 735 535
195 0 505 305 740 540
200 0 510 310 745 545
>200 tot
<300 mm

niet
mogelijk

515 315 750 550
520 320 755 555
525 325 760 560
530 330 765 565

300 100 535 335 770 570
305 105 540 340 775 575
310 110 545 345 780 580
315 115 550 350 785 585
320 120 555 355 790 590
325 125 560 360 795 595
330 130 565 365 800 600
335 135 570 370 805 605
340 140 575 375 810 610
345 145 580 380 815 615
350 150 585 385 820 620
355 155 590 390 825 625
360 160 595 395 830 630
365 165 600 400 835 635
370 170 605 405 840 640
375 175 610 410 845 645
380 180 615 415 850 650
385 185 620 420 855 655
390 190 625 425 860 660
395 195 630 430 865 665
400 200 635 435 870 670
405 205 640 440 875 675
410 210 645 445 880 680
415 215 650 450 885 685
420 220 655 455 890 690
425 225 660 460 895 695
430 230 665 465 900 700
435 235 670 470 905 705
440 240 675 475 910 710
445 245 680 480 915 715
450 250 685 485 920 720
455 255 690 490 925 725
460 260 695 495 930 730
465 265 700 500 935 735
470 270 705 505 940 740
475 275 710 510 945 745
480 280 715 515 950 750
485 285 720 520 955 755
490 290 725 525 960 760
495 295 730 530

Tab. 4.1 Verplaatsingsmaten bij 87°-bochtstukken

Legenda
A Verplaatsing
B Lengte van de luchtbuis

Voorbeeld:
U meet de verplaatsing (A) van 400 mm af. Met deze 
waarde bepaalt u via de onderstaande tabel de lengte 
van de luchtbuis (B = 200 mm).
Daaruit ontstaat een bijbehorende lengte van de rook-
gasbuis van 200 + 40 = 240 mm

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
concentrisch Ø 80/125
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4.8.3 45°-bochtstukken (wit) monteren
C

A

B

5

5

Afb. 4.76 Montage 45°-bochtstukken

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van 
de luchtbuis
[in mm]

Hoogte 
[in mm]

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van 
de luchtbuis
[in mm]

Hoogte 
[in mm]

Verplaatsing 
[in mm]

Lengte van 
de luchtbuis
[in mm]

Hoogte 
[in mm]

85 -10 205 330 337 450 535 627 655
90 -3 210 335 344 455 540 634 660
95 4 215 340 351 460 545 641 665
100 11 220 345 358 465 550 648 670
>100 tot
<170 mm

niet
mogelijk

350 365 470 555 655 675
355 372 475 560 662 680
360 379 480 565 669 685
365 386 485 570 676 690

165 103 285 370 393 490 575 683 695
170 110 290 375 400 495 580 690 700
175 117 295 380 407 500 585 697 705
180 125 300 385 414 505 590 704 710
185 132 305 390 422 510 595 711 715
190 139 310 395 429 515 600 719 720
195 146 315 400 436 520 605 726 725
200 153 320 405 443 525 610 733 730
205 160 325 410 450 530 615 740 735
210 167 330 415 457 535 620 747 740
215 174 335 420 464 540 625 754 745
220 181 340 425 471 545 630 761 750
225 188 345 430 478 550 635 768 755
230 195 350 435 485 555 640 775 760
235 202 355 440 492 560 645 782 765
240 209 360 445 499 565 650 789 770
245 216 365 450 506 570 655 796 775
250 224 370 455 513 575 660 803 780
255 231 375 460 521 580 665 810 785
260 238 380 465 528 585 670 818 790
265 245 385 470 535 590 675 825 795
270 252 390 475 542 595 680 832 800
275 259 395 480 549 600 685 839 805
280 266 400 485 556 605 690 846 810
285 273 405 490 563 610 695 853 815
290 280 410 495 570 615 700 860 820
295 287 415 500 577 620 705 867 825
300 294 420 505 584 625 710 874 830
305 301 425 510 591 630 715 881 835
310 308 430 515 598 635 720 888 840
315 315 435 520 605 640 725 895 845
320 323 440 525 612 645 730 902 850
325 330 445 530 620 650

Tab. 4.2 Verplaatsingsmaten bij 45°-bochtstukken

Legenda
A Verplaatsing
B Lengte van de luchtbuis
C Hoogte

Voorbeeld:
U meet de verplaatsing (A) van 300 mm af. Met deze 
waarde kunt u via de onderstaande tabel de lengte 
van de luchtbuis (B = 294 mm) als ook de hoogte 
(C = 420 mm) bepalen. 
Daaruit ontstaat een bijbehorende lengte van de rook-
gasbuis van 294 + 40 = 334 mm

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 4
 concentrisch Ø 80/125



50 Montagehandleiding Verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer voor ecoVIT exclusiv 0020087631_00

4.8.4 Revisie-T-stuk monteren

Neem de inbouwpositie van het revisie-T-stuk volgende 
de afbeeldingen in acht.

Afb. 4.80 Inbouwpositie revisie-T-stuk 

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Let op de montagerichting van het reini-
gingselement, zodat de pakkingen niet 
door staand condensaat beschadigd wor-
den!

4.9 Klemmen voor luchtbuizen monteren

min. 30 mm

1

2

3

Afb. 4.81 Montage van de luchtklem

Schuif de klem over het verbindingspunt van de lucht-
buizen en draai de schroeven (1) vast.

>

>

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Door niet veilig op elkaar aangesloten buizen 
kan rookgas uittreden.

Zorg ervoor dat de klem de luchtbuis min-
stens 30 mm overlapt en dat de afstand 
van de luchtbuizen niet meer dan 5 mm 
bedraagt.

Boor door de gaten van de klem (2) een gat van 
3 mm in de luchtbuis en breng de borgschroeven (3) 
aan.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Er kan rookgas door de gaten in de rookgas-
leiding komen.

Let erop dat de rookgasbuis bij het boren 
niet wordt beschadigd.

>

>

>

4  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
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5 Planning van het 
verbrandingsluchttoevoer-/
rookgasafvoersysteem aparte 
buisgeleiding Ø 80

5.1 Productprogramma

303.600 = Verticale dakdoorvoer (aluminium)

303 624 =  Horizontale wanddoorvoer (aluminium; zon-
der bochtstuk)

Elementen Art.-nr. 303 600 303 624

Aansluitstuk voor aparte aansluiting van het toestel
303 927 X

Verlengbuizen (AI), concentrisch 
0,5 m - Ø 80/125 303 602 X

Verlengbuizen (AI), concentrisch
1,0 m - Ø 80/125 303 603 X

Verlengbuizen (AI), concentrisch
2,0 m - Ø 80/125 303 605 X

Bochtstuk (Al), concentrisch
87° - Ø 80/125 303 610 X

Bochtstukken (Al), concentrisch (2 stuks)
45° - Ø 80/125 303 611 X

Dakpannen voor schuin dak
009 076 zwart

303.980 zwart (lood)
X

Platdakkraag
009 056 X

Verlengbuis, rookgasleiding (Al) - 0,5 m - Ø 80 300 833

X X

Verlengbuis, rookgasleiding (Al) - 1,0 m - Ø 80 300 817

X X

Verlengbuis, rookgasleiding (Al) - 2,0 m - Ø 80 300 832
X X

Bochtstuk, rookgasleiding (Al) - 87° - Ø 80

300 818 X X

Bochtstuk, rookgasleiding (Al) - 45° - Ø 80

303 834 X X

Tab. 5.1 Productprogramma

Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 5
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Elementen Bestelnr. 303 600 303 624

Verloopstuk (Al) - Ø 80

303 617 X X

Y-buis - Ø 80/80 naar Ø 80/125
303 623 X X

Buisklemmen (5 stuks), Ø 80

300 940 X X

Buisklemmen (5 stuks), Ø 125

303 616 X

IJsvanghekje voor verticale dakdoorvoer

303 096 X

IJsvanghekje voor horizontale dakdoorvoer
300 865 X

Wandrozet Ø 80 (2 stuks)

9477

Tab. 5.1 Productprogramma (vervolg)

5.2 Maximaal toegestane buislengtes

Elementen Art.-nr. ecoVIT exclusiv

VKK SWE
 226/4

VKK SWE
 286/4

VKK SWE
 366/4

VKK SWE
 476/4

VKK SWE 
656/4

Verticale 
dakdoorvoe-
ring

303600 max. excentrische 
buislengte:

Lucht en rookgas 
elk 15,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 20,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 11,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 6,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 5,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Horizontale 
pijp-/dakdoor-
voering

303209 max. excentrische 
buislengte:

Lucht en rookgas 
elk 15,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 20,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 11,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 6,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 5,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

aparte aanslui-
ting op VRS

max. excentrische 
buislengte:

Lucht en rookgas 
elk 10,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 10,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 10,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 6,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Lucht en rookgas 
elk 5,0 m

plus 2 bochtstuk-
ken 87°

Tab. 5.2 Maximaal toegestane buislengtes

5  Planning van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
aparte buisgeleiding Ø 80
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6 Montage van het 
verbrandingsluchttoevoer-/
rookgasafvoersysteem aparte 
buisgeleiding Ø 80

6.1. Gescheiden buisgeleiding

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 5.1.

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 5.2.

6.1.1 Levering

Vaillant art.-nr. 303.927
De set bevat:

Aansluitstuk voor het toestel

6.1.2 Aansluitstuk voor het toestel monteren

1

2

3

Afb. 6.1 Montage van het toestelaansluitstuk

Steek het aansluitstuk voor het toestel op de 
 aansluiting (1).
Draai de bouten van de luchtklem (2) vast.
Beveilig het aansluitstuk voor het toestel met de 
 bijgeleverde plaatschroeven (3).

–

>

>

>

6.2 Montage van de verticale dakdoorvoering met 
aparte buisgeleiding

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 5.1.

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 5.2.

Monteer het aansluitstuk voor het toestel voor een 
aparte aansluiting op de gaswandketel. 

6.2.1 Levering

11
8

5

6
7

5

7
0

Afb. 6.2 Omvang van de levering

Vaillant art.-nr. 303.600 (zwart)
De set bevat:

Verticale dakdoorvoering
70-mm-klem
Bevestigingsklem

>

>

>

>

Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 6 
 gescheiden buisgeleiding Ø 80



54 Montagehandleiding Verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer voor ecoVIT exclusiv 0020087631_00

6.2.1 Dakdoorvoering monteren

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Vetten op basis van minerale olie kunnen de 
pakkingen beschadigen. De pakkingen mogen 
daarom niet worden ingevet.

Gebruik indien nodig uitsluitend water of in 
de handel gebruikelijke smeerzeep om de 
montage te vergemakkelijken.
Monteer geen beschadigde pakkingen.
Let er bij het inbouwen van de buizen in 
elk geval op, dat de pakkingen goed 
geplaatst zijn.
Verwijder de bramen bij de buizen en 
schuin de buizen af, voordat deze worden 
gemonteerd, zodat de pakkingen niet wor-
den beschadigd, en verwijder de spanen.
Bouw geen buizen met builen of buizen die 
op een andere manier beschadigd zijn in.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Verlengbuizen die niet aan de muur of het 
plafond bevestigd zijn, kunnen doorbuigen en 
loslaten door uitzetting door warmte.

Bevestig elke verlengbuis met een buis-
klem aan de muur of het plafond. De 
afstand tussen twee buisklemmen mag 
hoogstens de lengtemaat van de verleng-
buis bedragen.

>

>

>

>

>

>

>

2 40 

215 

3

1b

1a 

2

Afb. 6.3  Montage van de verticale dakdoorvoering met aparte 

buisgeleiding

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Een verwisselde aansluiting van de luchttoe-
voer en de rookgasafvoer leidt tot corrosie 
van het toestel en de luchttoevoer.

Sluit de luchttoevoer (1a) en rookgasafvoer 
(1b) op de betreffende aansluitingen aan.

Installeer het toestel (2) (zie installatiehandleiding 
van het toestel). 
Monteer de Y-buis (3) op de verticale dakdoorvoer. 
Leg de lengte van de buizen tussen het toestel en de 
Y-buis vast en monteer deze, beginnend bij het 
 toestel.
Trek de bevestigingsklem van de verticale dakdoor-
voering vast. 
Monteer per verlengbuis een bevestigingsklem

>

>

>

>

>

>

6  Montage van het verbrandingsluchttoevoer-/rookgasafvoersysteem 
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i
 Gebruik per verlengbuis altijd één klem direct 

naast de mof. Na elke 87°-bocht moet telkens 
een klem op de verlengbuis worden gezet. 

6.3 Montage van horizontale wanddoorvoer

i
 Elementen van de verbrandingsluchttoevoer/

rookgasafvoer zie hoofdstuk 5.1.

i
 Neem de maximale buislengtes in acht, zie 

hoofdstuk 5.2.

i
 Bij montage in de buurt van een lichtbron kan 

de monding door grote concentraties insec-
ten vervuild raken. Wijs de gebruiker erop dat 
hij de monding regelmatig moet reinigen. 

6.3.1 Omvang van de levering

1103

70

Afb. 6.4 Omvang van de levering 

Vaillant art.-nr. 303.624
De set bevat:

Horizontale wanddoorvoer
70-mm-klem
2 x wandrozet Ø 125

–
–
–

6.3.2 Pijpdoorvoering monteren

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

220

1

2

Afb. 6.5 Inbouw van de horizontale wanddoorvoer

Leg de inbouwplaats van de verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer vast. Let op de afstanden t.o.v. 
ramen en ventilatie-openingen die conform de bouw-
verordeningen van de verschillende landen in acht 
moeten worden genomen. 
Boor een gat met een diameter van 130 mm. 
Schuif de verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgas-
afvoer (1) in muuropening. De verbrandingsluchttoe-
voer/rookgasafvoer moet gecentreerd zijn in de 
wandopening. Zorg voor een hellingshoek van 1° naar 
buiten, zodat er geen regenwater in het toestel kan 
stromen. De verlengbuizen moeten met een hellings-
hoek van 3° naar binnen geplaatst worden.

i
 Neem de zijdelingse verplaatsing in acht 

(175 mm tussen de zijkant van het toestel en 
het midden van de wanddoorvoer). 

Bevestig de verbrandingsluchttoevoer-/rookgasaf-
voer met mortel en laat de mortel uitharden! 
Monteer de wandrozetten (2). 

>

>

>

>

>

>
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6.3.3 Wanddoorvoer met aparte buisgeleiding 
monteren

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Condensaat kan de pakkingen van de rook-
gasleiding beschadigen.

Leg de horizontale rookgasbuis met een 
helling van 3° naar binnen. 3° komt over-
een met een hellingshoek van ca. 50 mm 
per meter buislengte.

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Vetten op basis van minerale olie kunnen de 
pakkingen beschadigen. De pakkingen mogen 
daarom niet worden ingevet.

Gebruik indien nodig uitsluitend water of in 
de handel gebruikelijke smeerzeep om de 
montage te vergemakkelijken.
Monteer geen beschadigde pakkingen.
Let er bij het inbouwen van de buizen in 
elk geval op, dat de pakkingen goed 
geplaatst zijn.
Verwijder de bramen bij de buizen en 
schuin de buizen af, voordat deze worden 
gemonteerd, zodat de pakkingen niet wor-
den beschadigd, en verwijder de spanen.
Bouw geen buizen met builen of buizen die 
op een andere manier beschadigd zijn in.

>

>

>

>

>

>

215 240 

1b

1a 

2

35

4

Afb. 6.6  Wanddoorvoer met aparte buisgeleiding

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Een verwisselde aansluiting van de luchttoe-
voer en de rookgasafvoer leidt tot corrosie 
van het toestel en de luchttoevoer.

Sluit de luchttoevoer (1a) en rookgasafvoer 
(1b) op de betreffende aansluitingen aan.

Installeer het toestel (2) (zie installatiehandleiding 
van het toestel). 
Monteer het aansluitstuk voor het toestel voor een 
aparte aansluiting op de gaswandketel. 
Schuif de binnenste wandrozet (4) op de wanddoor-
voer (3). 
Monteer de Y-buis (5) op de horizontale dakdoorvoer. 
Leg de lengte van de buizen tussen het toestel en de 
Y-buis vast en monteer de buizen, beginnend van de 
Y-buis. 
Monteer per verlengbuis een bevestigingsklem

i
 Gebruik per verlengbuis altijd één klem direct 

naast de mof. Na elke 87°-bocht moet telkens 
een klem op de verlengbuis worden gezet. 

Bevestig de wandrozetten (4).

>

>

>

>

>

>

>

>
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6.4 Aansluiten op een verbrandingsluchttoevoer/
verbrandingsgasafvoersysteem

i
 Dimensioneer het verbrandingsluchttoevoer/

verbrandingsgasafvoersysteem zodanig, dat 
de rookgasafvoer in onderdruk wordt 
 afgevoerd.

i
 Het condensatiewater uit het verticale 

gedeelte mag niet via het toestel worden 
afgevoerd.

Afb. 6.7 Montagevoorbeeld

1b

1a

2

Afb. 6.8 Aansluiting op VRS

a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Een verwisselde aansluiting van de luchttoe-
voer en de rookgasafvoer leidt tot corrosie 
van het toestel en de luchttoevoer.

Sluit de luchttoevoer (1a) en rookgasafvoer 
(1b) op de betreffende aansluitingen aan.

>
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a
 Gevaarlijk!
Gevaar voor vergiftiging door uitstromende 
verbrandingsgassen!
Vetten op basis van minerale olie kunnen de 
pakkingen beschadigen. De pakkingen mogen 
daarom niet worden ingevet.

Gebruik indien nodig uitsluitend water of in 
de handel gebruikelijke smeerzeep om de 
montage te vergemakkelijken.
Monteer geen beschadigde pakkingen.
Let er bij het inbouwen van de buizen in 
elk geval op, dat de pakkingen goed 
geplaatst zijn.
Verwijder de bramen bij de buizen en 
schuin de buizen af, voordat deze worden 
gemonteerd, zodat de pakkingen niet wor-
den beschadigd, en verwijder de spanen.
Bouw geen buizen met builen of buizen die 
op een andere manier beschadigd zijn in.

Installeer het toestel (2) (zie installatiehandleiding 
van het toestel). 
Monteer het aansluitstuk voor het toestel voor een 
aparte aansluiting op de gaswandketel. 
Leg de lengte van de buizen tussen het toestel en de 
Y-buis vast en monteer de buizen, beginnend van het 
VRS. 
Monteer per verlengbuis een bevestigingsklem

i
 Gebruik per verlengbuis altijd één klem direct 

naast de mof. Na elke 87°-bocht moet telkens 
een klem op de verlengbuis worden gezet.

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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