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Remeha
Hogedruksystemen

 

Fabrikaat Avanta 24c
(CW3)

Avanta 28c
(CW4)

Avanta 35c
(CW5)

Aquanta
(CW6) Website

Ubbink 
Rolux T120 PP fl ex 50

d = 50/58 mm

CW3: 25 m CW3: 25 m
CW4: 25 m CW4: 25 m 

CW5: 12 m
CW6: 25 m

www.ubbink.nl

Panfl ex 
Inox DL50

d =50/54 mm

CW3: 25 m CW3: 25 m
CW4: 25 m CW4: 25 m

CW5: 17 m
CW6: 25 m

www.panfl ex.nl

M&G
BM minifl ex DN45

d = 45/55 mm

CW3: 26 m CW3: 26 m*
CW4: 17 m* CW4: 14 m 

CW5: 4 m
CW6: 17 m

www.muelink-grol.nl
of

www.burgerhout.nl

M&G
BM minifl ex DN60

d = 53/63 mm

CW3: 25 m CW3: 25 m
CW4: 25 m CW4: 26 m

CW5: 10 m
CW6: 25 m

www.muelink-grol.nl
of

www.burgerhout.nl

Overzichtstabel slanglengten Avanta hogedruk 
*) voor deze combinatie is bovendien nog de M&G - Remeha uitmondingsconstructie nodig.

• Remeha heeft als enige ketelfabrikant een volledig 
programma ketels (CW3 t/m CW6) geschikt voor 
hogedruktoepassingen. Alle combinaties hebben een 
systeemgoedkeur

• Remeha heeft als enige een samenwerking met 
drie gerenommeerde partijen op het gebied van 
rookgasafvoersystemen (Ubbink, Panfl ex, Muelink en Grol)

• Remeha kan de grootste slanglengte overbruggen met 
behoud van de CW-klasse

• Geen speciale keteluitvoering, maar standaard toestel
• Advisering en ondersteuning door onze afdeling Sales 

Support
• Inmiddels veel ervaring opgebouwd met de toepassing van 

deze systemen
• Montage mogelijk installateur of via Remeha door 

gespecialiseerd bedrijf 
• Indien nodig kan Remeha een aanbieding maken dat er 

een kanaalinspectie wordt uitgevoerd met een videocamera 
Eventueel kunnen deze beelden worden vastgelegd op een 
video of DVD

De voordelen op een rij:

Remeha Hogedruksystemen
Flexibele rookgasafvoerslang door bestaande kanalen

In onderstaande tabel zijn voor de goedgekeurde ketel-
slang-combinaties de prestaties weergegeven. Onder 
de toestelbenaming staat tussen haakjes de standaard 
Gaskeur/CW-klasse van het toestel vermeld. 

Prestaties

Leesvoorbeeld: een Avanta 35c voldoet standaard aan 
Gaskeur/CW5. Gecombineerd met de slang van Ubbink is 
het mogelijk - door aanpassen van de ventilatortoerentallen 
- CW5 te blijven halen tot een slanglengte van 12 m. Is CW4 
ook acceptabel, dan is een slanglengte van 25 m mogelijk. 

In theorie zouden bij de Avanta 28c grotere lengten gehaald 
kunnen worden bij CW3. Voorlopig is ervoor gekozen de 
max. grens op 25 m te leggen.

Keuringen

• Alle genoemde slang-ketel-combinaties zijn door Gastec 
goedgekeurd

•  Keurmerken op de slangen:
 1. Panfl ex: Gastec Qa
 2. M&G: KOMO keur
 3. Ubbink: CE-keur



In Nederland staan veel appartementencomplexen van 3 à 4 
bouwlagen. Deze zijn zoveel gebouwd omdat in die gevallen volgens 
de toen geldende wetgeving geen lift nodig was. In veel van deze 
gebouwen is een centraal geplaatste verwarmingsketel toegepast, met 
in iedere woning een geiser of boiler voor het warmtapwater. In andere 
gebouwen is weliswaar per appartement een CV-ketel gemonteerd, 
maar dat was dan vaak een VR-toestel. Tenslotte is er een categorie 
waar de verwarming van het appartement verzorgd wordt door een 
gaskachel.
Soms waardeert men appartementencomplexen op door de 
keukengeiser en de gaskachel te vervangen door een CV combiketel. 
In een andere situatie moet een centrale verwarmingsinstallatie 
plaatsmaken voor individuele ketels. Een probleem dat zich daar vaak 
bij voordoet is dat de bestaande rookgasafvoerkanalen (gemetselde 
schacht of dunwandig aluminium) niet geschikt zijn voor rookgassen 
van condenserende ketels. Er zijn dan twee mogelijke oplossingen:

1. Vervang de kanalen door condensbestendige uitvoeringen, zoals 
bijvoorbeeld een CLV-systeem. Dit leidt tot veel hak- en breekwerk, 
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners en is bovendien vrij 
duur.

2. Pas een Remeha Avanta toe, in combinatie met een fl exibele 
rookgasafvoerslang. Doordat er vaak meerdere slangen door één 
schacht getrokken moeten worden, dienen deze slangen een zo 
klein mogelijke diameter te hebben. De montage hiervan is een 
stuk eenvoudiger, het kost veel minder tijd en het zorgt voor minder 
overlast voor de bewoners.

Toepassingsgebied

Remeha Hogedruksystemen

De Remeha Avanta 24c, 28c, 35c en Aquanta zijn door de geringe 
interne weerstand en de enorme ventilatorcapaciteit uitermate geschikt 
om te worden toegepast in Hogedruksystemen. Remeha werkt samen 
met diverse fabrikanten van fl exibele slangen. Het betreft zowel 
kunststof als RVS slangen met diverse diameters. Alle 4 genoemde 
keteltypen zijn met 4 verschillende slangen door Gastec gekeurd. 

Inox regenkap

Inox dakplaat
met geïntegreerde
slangophanging

Inox slang DL50
50/54 mm

Schachtaansluiting 

Remeha 
Avanta

RVS pijp ø 80 mm 

Lucht uit 
de gevel 

Aansluiting
RGA / LTV 
ø 80 mm 

Siliconen
afdichting

Inox verloop
(slang - pijp)

90º bocht (RVS)

Verbrandingslucht UV-bestendige
uitmonding

Bestaand kanaal

Lippenring 
afdichting

Aansluitbocht
(buis - slang)

Slang-
ophanging

Schachtaansluiting 

Klemband 

Concentrische
RGA/LTV buis
60 / 100

Remeha 
Avanta

Aansluiting
RGA/LTV 
60/100

Rolux T120 PP
flex 50 / 58 mm

Aansluiting 
(slang - buis)
bovenzijde

Verbrandingslucht
UV-bestendige
uitmonding

Verbrandingslucht 
uit de schacht

Slang buigen 
tot max. 45º

BM-miniflex
DN45 (45/55) of
DN60 (53/63) 

Schachtaansluiting 

Klemband 

Kunststof
concentrische
RGA/LTV pijp

Remeha 
Avanta

Aansluiting
RGA/LTV 
60/100

Aansluiting 
(slang - buis)

Het bijzondere van deze combinaties is dat de toestellen tot grote lengten 
blijven voldoen aan hun standaard Gaskeur/CW prestaties. 

En dat is uniek in de markt. Een groot voordeel is dat de standaard 
ketel, aangevuld met een aansluitset hiervoor geschikt is. 
Als de gewenste slanglengte en het CV-vermogen bekend zijn, is 
met behulp van wat eenvoudige tabellen of grafi eken een viertal 
ketelinstellingen af te lezen. Zonder speciale instelapparatuur zijn deze 
instellingen in de ketel te programmeren.

De montage is eenvoudig. Nadat het kanaal is geïnspecteerd, wordt de 
slang er met behulp van een trekkoord doorgetrokken. Aan de dakzijde 
komt een uitmondingskapje en aan de ketelzijde een overgangsstuk 
waarmee de slang, eventueel via starre buizen, aan de ketel kan 
worden aangesloten. De slangen mogen tot een hoek van 45° gebogen 
worden. Verslepingen zijn geen probleem. Proeven met een bestaande 
buis van 80 mm en een versleping van 2x45° (eventueel met een 
onderlinge afstand van 1 m) wijzen uit dat dit goed gaat. 

Alle benodigde onderdelen, instelinstructies e.d. zijn 
opgenomen in twee aansluitsets. Let op: het gebruik 
van deze sets is verplicht voor iedere ketel die wordt 
toegepast in een hogedruksysteem. De sets zijn 
te bestellen bij Remeha en bevatten de volgende 
onderdelen: 

Uitgebreide aansluitset, te gebruiken als de CW-klasse 
van het toestel verandert
1. Twee doorstroombegrenzers met bijbehorende 

pakkingen en koppelingen: één van 7,0 L/min 
t.b.v. Gaskeur/CW3 en één van 9,0 L/min t.b.v. 
Gaskeur/CW4. Indien ervoor gekozen is dat het 
warmwatercomfort 1 klasse lager mag worden (bijv. 
CW3 i.p.v. CW4), dient de juiste doorstroombegrenzer 
te worden gemonteerd in de koudwaterleiding die 
naar de ketel loopt. Tevens dient in dit geval het juiste 
meegeleverde Gaskeur label geplakt te worden over 
het op de ketel aanwezige label.

2. Twee stickers “instellingen”. Hierop moeten de 
toerentallen worden ingevuld die in de automaat 
zijn geprogrammeerd. Deze stickers moeten op 
de bovenzijde van het bedieningspaneel en naast 
de typeplaat van de ketel geplakt worden, zodat in 
geval van service altijd duidelijk is dat er instellingen 
veranderd zijn.

3. Controlerapport en retourenvelop

Eenvoudige aansluitset, te gebruiken als de CW-klasse 
van het toestel gelijk blijft
1. Twee stickers “instellingen”. Hierop moeten de 

toerentallen worden ingevuld die in de automaat 
zijn geprogrammeerd. Deze stickers moeten op 
de bovenzijde van het bedieningspaneel en naast 
de typeplaat van de ketel geplakt worden, zodat in 
geval van service altijd duidelijk is dat er instellingen 
veranderd zijn.

2. Controlerapport en retourenvelop

De manier van installeren van deze slangen bepaalt de kwaliteit van het 
systeem. Erg belangrijk is dat de slang nooit te ver wordt gebogen, er 
geen watersloten kunnen ontstaan waardoor er geen rookgassen meer 
kunnen passeren, etc. Remeha biedt de volgende ondersteuning aan:
1. advies ter plaatse
2. indien nodig kan Remeha een aanbieding maken dat er een 

kanaalinspectie wordt uitgevoerd met een videocamera. Eventueel 
kunnen deze beelden worden vastgelegd op een video of DVD. 

3. montage-instructie voor de aansluitset
4. instelgegevens voor de ketel, meegeleverd met de verplichte 

aansluitset
5. controlerapport met de belangrijkste aandachtspunten, meegeleverd 

met de aansluitset
6. inspectie na montage, bijvoorbeeld eerst een proefwoning en daarna 

steekproefsgewijs
7. opleiding van monteurs in ons trainingscentrum
8. de drie genoemde leveranciers van de slangen kunnen de montage-

instructie van hun producten aanleveren

Berekeningen maken aan de weerstand van het rookgasafvoergedeelte 
is niet nodig. Met juist ingestelde parameters van de 
beveiligingsautomaat haalt de ketel de nominale belasting. Voor het 
luchttoevoergedeelte geldt een toelaatbaar drukverlies van 70 Pa. Onze 
afdeling Sales support kan daarmee voor iedere leidingloop uitrekenen 
of de drukval acceptabel of te groot is. 

Nog veel meer mogelijkheden met de 
hogedrukmode
De hiervoor beschreven mogelijkheden met 
fl exibele afvoeren in kleine diameters zijn mogelijk, 
omdat de Avanta en Aquanta in de zogenaamde 
Hogedrukmode te zetten zijn. Daardoor wordt de 
opvoerhoogte van de ventilator enorm opgehoogd. 

Zo is de Avanta 28c bijvoorbeeld in de fabriek 
zo ingeregeld dat de maximale tegendruk in 
het rookgasafvoer/luchttoevoersysteem 100 Pa 
bedraagt. Het toestel kan echter zodanig ingesteld 
worden dat de maximale tegendruk toeneemt tot 
ruim 830 Pa! 

Ook de ventilatorcapaciteit van de Avanta 24c, 35c 
en de Aquanta kan fors worden verhoogd. Naast 
de fl exibele afvoeren biedt dat ook de volgende 
mogelijkheden voor star rookgasafvoermateriaal:
• kleinere diameters
• meer bochten
• langere lengten
• etc.

Speciaal voor de toepassingsmogelijkheden 
op rookgasafvoergebied is het “Praktijkboek 
rookgasafvoersystemen“ geschreven. Hierin 
staan o.a. tabellen om de weerstand van een 
rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem te bepalen. 
Tevens bevat het tabellen hoe de ketel vervolgens 
moet worden ingesteld. Dit praktijkboek kunt u 
aanvragen bij Remeha.

In nevenstaande tekeningen zijn de drie systemen schematisch 
weergegeven. Alle drie de leveranciers hebben oplossingen voor 
meerdere renovatie-situaties. In de tekening zijn er slechts 3 getoond. 
Let erop dat in deze tekening niet alle details zijn opgenomen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de eisen t.a.v. brandwerendheid (branddoorslag 
en brandoverslag). Zie voor deze details informatie die de diverse 
leveranciers hiervoor beschikbaar hebben.

Getekend is een situatie waar een bestaand CLV-systeem 
gebruikt is om meerdere fl exibele slangen door te trekken. 
De aansluiting naar de schachtwand is gemaakt met 
concentrisch materiaal. De benodigde verbrandingslucht 
wordt aangezogen uit de schacht. In dit geval is een 
speciale uitmondingsconstructie gemaakt die bovenop 
uitmonding van de bestaande buis is gezet. In deze 
constructie is tevens de ophanging van de 4 slangen 
opgenomen. Ook heeft deze uitmonding openingen om 
de verbrandingslucht naar de schacht te laten stromen. 

Ook in dit voorbeeld is de schachtaansluiting 
concentrisch gemaakt. Doordat in het montagestuk 
de aansluiting reeds onder 45° is gemaakt, 
is zekergesteld dat de slang nooit verder 
dan 45° wordt gebogen. Tevens is in deze 
schachtaansluiting de luchttoevoer vanuit de 
schacht geregeld. De bovenzijde mondt hier uit in 
een zogenaamde grespot. Bovenop deze grespot 
wordt een grespotadapter geklikt. Dit deel zorgt 
voor de ophanging van de slang, de toevoer naar 
de schacht van verbrandingslucht en een UV-
bestendige uitmonding.

In dit plaatje is een gemetselde schacht te zien. Bovenop wordt 
waterdicht een dakplaat gemaakt waaraan de slang wordt opgehangen. 
Een kleine regenkap zorgt voor een fraaie afwerking. De aansluiting 
naar de schachtwand is gemaakt met starre RVS buizen. De 
verbrandingslucht komt in dit geval uit de gevel. 

Montage

Panflex Ubbink Muelink en Grol/Burgerhout

Aansluitset Kwaliteitsborging

Berekeningen


