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1. Huidige situatie

Het project koning Karel Xll bestaat uit 32 appartementen verdeeld over 5 en 6 woonlagen.
De woningen in het project zijn momenteel voorzien van een individueel verwarmingssysteem door
middelvan een VR combitoestel.
De woningen worden verwarmd door radiatoren en convectoren. De bestaande toestellen sluiten aan
op een gemeenschappelijk rookgasafuoersysteem. Er zijn 7 rookgasafuoerstrangen. Het aantal
toestellen per strang varieert van 3 Um 5. Het gemeenschappelijke rookgasafuoersysteem mond uit in
een gecombineerde dakkap(zie afbeelding'1). De bovenwoningen hebben een eigen rookgasafvoer
voorziening.(zie afbeelding 2)

Afhaaldinn ''1

Gewenste situatie

Afbeelding 2

WE Koning Karel Xll wil de mogelijkheden van het bestaande rookgasafuoersysteem onderzoeken.
Kunnen op de bestaande Rookgasafuoer HR ketels geplaatst worden. Kunnen HR en VR toestellen
samen op een Rookgasafuoer geplaatst worden. Als het bestaande rookgasafvoersysteem niet
geschikt is voor HR toestellen wat dient er gewijzigd te worden zodat er HR toestellen geplaatst
kunnen worden. WE Koning Karel Xll hecht daarbij veelwaarde aan kwaliteit en duurzaamheid.

Het uitgangspunt is een behaaglijk verwarmde woning en voldoende warm water uit de kraan (CW4).
Daarnaast wil de opdrachtgever een goed en veilig werkend Rookgasafuoer en Luchttoevoer systeem.

Het plaatsen van de toestellen (en eventuele andere installatietechnische werkzaamheden)
veroorzaakt enige overlast voor de bewoners.

3. GV-toestel advies

Nefit adviseert de Nefit ProLine HRC 24lCW4

Nefit Proline HRC 24 is een toestel dat de vertrouwde en beproefde Nefit
technologie heeft volgens het HR-principe. Het CW4 geclassificeerd toestel levert
ca.7.5liter taowater met een temoeratuur van 60 oC oer minuut.

De ketel heeft een jaartaprendement van 91 % en gebruikt weinig hulpenergie,
hierdoor scoort de ketel bijzonder goed in een EPC berekening.
Tevens is de ketel uniek door zijn zeer geringe afmetingen (h x b x d = 580 x 350 x
280 mm) Naast de ketel hoeft geen vrije ruimte aanwezig te zijn voor onderhoud.
Wij adviseren om het vermogen van de ketel in te stellen, afhankelijk van de
maximale warmtevraag van de woning.
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4. Kamerthermostaat

Als Nieuwe kamerthermostaat adviseren wij Nefit ModuLine 100

De ModuLine thermostaten zijn voorzien van een groot grafisch display met
informatievoorziening. De bediening is eenvoudig.

5. Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer

5.1 Resultaten Camera inspectie:
Op 9 december 2009 is er een camera inspectie uitgevoerd. De volgende resultaten zijn uit de camera
inspectie gekomen:
In het project is een concentrisch CLV systeem toegepast. Een concentrisch CLV systeem is een
rookgasafuoersysteem dat bestaat uit een buis in buis systeem (zie Bijlage 1). De binnenste buis is de
rookgasatuoerleiding(RGA), de buitenste leiding is de Luchttoevoe(LTV). Het rookgaskanaal is aan
de onderzijde volledig open. Er is dus een open verbinding tussen de rookgasafvoer en luchttoevoer
dit is gebruikelijk bijVR toestellen.(zie afbeelding 3)

Afbeelding 4

Het materiaal van het rookgasafuoerkanaal is RVS(roestvaststaal). De verbindingen van de
kanaalstukken zijn uitgevoerd met lipringen voorzien van enkele afdichting(zie afbeelding 4). Lipringen
dienen te zorgen voor de afdichtingen van de koppelstukken. Bij HR toestellen dienen Lipringen met
dubbele afdichting te worden toegepast. De bovenstaande gegevens zijn door de fabrikant van het
CLV systeem aangegeven.
In de rookgasafuoer zijn popnagels gebruikt(zie afbeelding 5). Op de plaats van popnagels zijn kleine
lekkages.

Afbeelding 3
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Afbeeldinq 5

5.2 HR toestellen op het bestaande CLV systeem:
De uitvoering van het bestaande CLV systeem is niet geschikt voor HR toestellen. Volgens de
huidige richtlijnen mogen hier geen nieuwe HR toestellen op geplaatst worden. De kanalen voldoen
niet aan de lekdichtheid.

Aan passi n gen Rookgasafvoersysteem voor H R toestel len :

in de woningen HR toestellen te kunnen toepassen zijn er twee opties

Ootie 1:

De gehele schacht dient opengebroken te worden en de bestaande rookgasafvoer dient verwijderd te
worden. Op de plaats van de oude CLV kan een nieuw overdruk concentrisch CLV systeem gemaakt
worden. Het toepassen van HR en VR door elkaar is niet mogelijk.

Optie 2:
In het trappen huis een nieuw gemeenschappelijk overdruk concentrisch CLV rookgasafuoersysteem
maken. Het nieuwe rookgasafuoersysteem dient geschikt te zijn voor HR toestellen. De nieuw
geplaatste HR toestellen kunnen dan rookgaszijdig en luchtzijdig aangesloten worden op het nieuwe
Rookgasafuoersysteem. Het bestaande rookgasafvoersysteem kan blijven voor de bestaande VR
toestellen. Door een bouwkundige dient gecontroleerd te worden dat deze optie toegepast kan
worden.

Als variant kan er nog gedacht worden aan alleen een nieuw rookgaskanaal(Overdruk half CLV
systeem) in hettrappenhuis te maken. De luchttoevoervan de nieuwe HR toestellen kan op het
bestaande systeem worden aangesloten. Het nadeel van deze variant is dat het niet is gecertificeerd
en in de praktijk nooit is toegepast. Wij verwachten geen problemen maar kunnen het niet garanderen.

Om
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5.4 Nefit overdruk CLV:

Een CLV svsteem (qecombineerd rookoasafuoersvsteem) op basis van overdruk is een ontwikkeling
van Nefit. Anders dan bij een conventioneel onderdruksysteem, waar door thermische trek in de RGA
onderdruk ontstaat, worden de rookgassen in een CLV systeem op basis van overdruk afgevoerd door
de ventilatoren van de veruvarmingstoestellen. Hierdoor kunt u de diameters van het overdruk CLV
systeem kleiner uitvoeren. Bij een geringe overdruk kunnen de diameters met eenderde tot circa de
helft worden qereduceerd.
Om bij een gemeenschappelijk afvoersysteem onder overdruk te voorkomen dat de rookgassen via
een toestel dat niet in bedrijf is terugstromen, is een terugstroomklep nodig. De Nefit Proline is
voorzien van een terugstroomklep en hiermee standaard geschikt voor overdruk CLV systemen.

5.5 Realisatie:
In het project is het Nefit overdruk concentrisch CLV als volgt te realiseren.

Ootie 1:

De schachten dienen op elke verdieping opgehaald te worden. Het bestaande systeem venruijderen en
een nieuw Overdruk CLV systeem plaatsen. Op het platte dak dient een goedgekeurde HR
uitmonding(dakkap) geplaatst te worden.
De diameters van het Nefit overdruk CLV systeem dienen te worden:

- Nefit overdruk concentrisch CLV svsteem in combinatie met Nefit Proline:
min diameter bij 3 toestellen 4 bouwlagen RGfu LfV @ 100/ 150 mm.
min diameter bij 4 toestellen 5 bouwlagen RGA/ LTV A I'10/ 165 mm.
min diameter bij 5 toestellen 6 bouwlagen RGA/ L-lV Q '130/ 200 mm.

Ootie 2:
Door de verdiepingsvloeren in de trappenhuizen dient een gat geboord te worden. Door de gaten dient
een nieuw CLV systeem aangelegd te worden. Ter hoogte van de CV ketel dient een aansluiting op
het CLV kanaal gemaakt te worden. Van het nieuwe HR toestel dienen de Rookgasafvoer en
luchttoevoer op het nieuwe CLV systeem te worden aangesloten
Op het platte dak dient een goedgekeurde HR uitmonding(dakkap) geplaatst te worden. Tevens dient
er goed gekeken te worden naar de uitmonding zodat er door de luchttoevoer geen rookgassen
worden aangezogen.
De diameters van het Nefit overdruk CLV systeem dienen te worden:

- Nefit overdruk concentrisch CLV svsteem in combinatie met Nefit Proline:
min diameter bij 3 toestellen 4 bouwlagen RGA/ L-lV g 100/ 150 mm.
min diameter bij 4 toestellen 5 bouwlagen RGA/ L-lV Q 110/ 165 mm.
min diameter bij 5 toestellen 6 bouwlagen RGtu L-fV @ 130/ 200 mm.

5.6 Overige kenmerken:

Voor een goed en veilig functioneren van het Nefit Overdruk concentrisch GLV systeem verwijzen
wij u naar de Gastec QA 136 en 138 waarop de volgende uitzonderingen van toepassing zijn:
- Geen schoepen toepassen in het gezamenlijke RGA kanaal.
- Indien wordt afgeweken van de aangegeven diameter, dient dit altijd in overleg te gaan met

Nefit.
- De drukvereffeningsopening aan de voet van het CLV dient dicht te zijn.
- Het rookgasafuoer kanaal dient te zijn voorzien van een condenswater afuoer met een

waterslot.
- De lekdichtheid van het gezamenlijke RGA kanaal dient kleiner te zijn dan 0.03 dm3/h per mm

doorsnede van de buis.
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Wij adviseren u voor het toepassen van het Nefit Overdruk CLV systeem een rookgasafvoer fabrikant
in de arm te nemen welke bekend is met een aantal specifieke eisen van het Nefit Overdruk CLV
systeem. Indien u niet weet welke rookgasafvoer fabrikant bekend is met het Nefit overdruk CLV
systeem, dan kunnen wij u daarover adviseren. Tevens achten wij het raadzaam om eerst een
proefstrang te maken.

Tevens dient de gehele installatie te voldoen aan de geldende voorschriften voor o.a.
brandwerendheid.

6. Cv installatie
U kunt het beste alle toestellen per wooneenheid Cv-zijdig instellen op het juiste vermogen. Dit is een
eenvoudige handeling die comfort verhogend werkt. Elke CV-monteur kan deze instelling bij de
inbedrijfname van het toestel verzorgen.

7. Gondensafvoer
De Nefit Proline toestellen zijn HR ketels en hebben daarom een condenswaterafvoer nodig. De
condenswaterafuoer is in het project te realiseren.

8. Samenvatting adviezen
8.1. Advies CVtoestel Nefit Proline HRC 24lGW4
8.2. Advies kamerthermostaat Nefit Moduline 100
8.3. Advies RGtuLTV Nefit overdruk CLV svsteem
8.4. Advies CV installatie Toestel instellen
8.5. Advies condensafvoer condensafvoer maken

Deventer, 16 December 2009

Herald Alberts (Technische ondersteuning)
Nefit B.V.

Opmefking
Aan deze rapportage is de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid besteed. We hopen u met het advies van dienst te zijn, zodal u samen met uw leverancier van
afvoersystemen tot een adequate oplossing komt. Uitgangspunt hierbij is een veilig en adequaat functionerende totaaloplossing; van het afvoersysteem in combinatie met
de geselecteerde ketels. Dit betreft een gratis advies; het is gebaseerd op een beperkte inspectie op locatie. Aan de inhoud van dit rapport kunnen daarom geen rechten
worden ontleend.
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Bijlage 1 : Principeschema
Concentrisch CLV systeemt
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