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OPSINOX CLV / 3CE
COLLECTIEF SYSTEEM VOOR CV-KETELS
SYSTÈME COLLECTIF POUR CHAUDIÈRES

De Opsinox CLV schouwen zijn gemaakt voor gebouwen 
waar verschillende gesloten verwarmingstoestellen op 
een gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. Het 
concentrisch systeem, beschikbaar in overdruk en onder-
druk uitvoering, voorziet de ketels van een geCombineerde 
Luchttoevoer (buitenbuis, inox AISI 304) en Verbrandings-
gasafvoer (binnenbuis, inox AISI 316L). Beide kanalen 
monden bovendaks in dezelfde drukzone uit.

Gezien het verbrandingscircuit is geïsoleerd van de ver-
schillende ruimtes, er wordt immers geen lucht voor de 
verbranding onttrokken aan de woning, is terugstroming 
van verbrande gassen naar de woning uitgesloten. Het 
verbrandingstoestel mag bijgevolg ook geplaatst worden 
in een minder geventileerde of afgesloten ruimte. 

In geval een gebouw geen technische koker heeft, of deze 
niet voldoende ruim is voor een CLV schouw, kan gekozen 
worden voor een buitenopstelling. In de praktijk kunnen 
tot 20 CV-ketels aangesloten worden (aansluitingen stan-
daard concentrisch 80/125), waarbij zowel gas- als stook-
olietoestellen van het condenserende type C4.2 of C4.3 
geschikt zijn. 

Les cheminées Opsinox ont été développées pour les bâ-
timents dans lesquels plusieurs chaudières à circuit de 
combustion étanche sont raccordées à un conduit com-
mun collectif. Le système concentrique, disponible en 
version surpression ou dépression, assure les fonctions 
d’amenée d’air par le conduit externe (inox AISI 304) et 
d’évacuation des produits de combustion par le conduit 
interne (inox AISI 316L). Les deux canaux consistuant la 
cheminée 3CE débouchent en toiture. 

Vu que le circuit de combustion est intégralement isolé 
des espaces de vie, l’air n’est pas prélevé de l’habitation et 
il n’y a donc pas de possibilité de rejection de fumées. La 
chaudière peut par conséquence être placée dans un local 
peu ventilé ou fermé.

Quand il n’y pas de gaine technique dans l’immeuble, 
où celle-ci offre trop peu de place au système 3CE, une 
configuration extérieure est possible. En pratique la 
cheminée peut accueillir jusque 20 chaudières à gaz ou à 
mazout (de types C4.2 ou C4.3), les raccordements sont de 
standard concentrique 80/125.
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CLV / 3CEP
OVERDRUK inox 316L 0.5mm binnen / inox 304 0.5mm buiten

SURPRESSION inox 316L 0.5mm intérieur / inox 304 0.5mm extérieur

EN-14989-2 en EN-1856-1 : T160 - P1 - W - Vm L50 040 - O(25)
CE 0749-CPR-BC2-604-17571-14989-2/003-4401 / DTA 14/15-2089

Collectief systeem in overdruk  
voor gesloten verwarmingstoestellen

De Opsinox CLV overdruk schouw is ontworpen voor 
 woningen en appartementsgebouwen waar verschil-
lende gesloten verwarmingstoestellen op een gemeen-
schappelijk kanaal worden aangesloten. Het concen-
trisch systeem voorziet de ketels van een geCombineerde 
Luchttoevoer (buitenbuis, inox AISI304) en Verbrandings-
gasafvoer ( binnenbuis, inox AISI316L). Beide kanalen 
monden  bovendaks in dezelfde drukzone uit. 

Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de 
leef- en woonruimtes, er wordt immers geen lucht voor de 
verbranding onttrokken aan de woning. Hierdoor is terug-
stroming van verbrande gassen naar de woning uitgeslo-
ten. Het verbrandingstoestel mag bijgevolg ook geplaatst 
worden in een afgesloten ruimte. 

In de praktijk kunnen tot 20 CV-ketels aangesloten wor-
den, met een maximum van 2 per verdieping en met ver-
mogens tussen de 20 en 40 kW. De aansluitingen voor de 
verwarmingsketels zijn standaard concentrisch 80/125 of 
parallel 80/80 uitgevoerd, andere afmetingen kunnen op 
vraag bekomen worden. Het systeem is zowel geschikt 
voor gas- als stookolietoestellen van het condenserende 
type C4.2 of C4.3.

Système collectif en surpression 
pour chaudières étanches

La cheminée 3CEP en surpression a été conçue pour les 
habitations et immeubles dans lesquels plusieurs chau-
dières à circuit de combustion étanche sont raccordées 
à un conduit commun collectif. Le système concentrique 
assure à la fois les fonctions d’apport d’air par le conduit 
externe (inox AISI 304) et d’évacuation des produits de 
combustion par le conduit interne (inox AISI 316L). Les 
deux canaux consistuant la cheminée 3CE débouchent en 
toiture. 

Le circuit de combustion est intégralement isolé de 
l’espace de vie, signifiant que l’air n’est pas prélevé de 
l’habitation et qu’il n’y a pas de possibilité de rejection de 
fumées. La chaudière peut par conséquence être placée 
dans un local peu ventilé ou fermé.

En pratique, le système peut accueillir jusque 20 chau-
dières à gaz, avec un maximum de 2 par étage, et dont la 
puissance par appareil est entre 20 et 40 kW. Les raccor-
dements entre la chaudière et la cheminée 3CEP sont de 
standard concentrique 80/125 ou parallel 80/80, d’autres 
dimensions sont également disponibles sur demande. Le 
système 3CEP convient pour les chaudières à gaz et les 
chaudières à mazout, de types C4.2 ou C4.3.

0749

Contacteer ons voor een prijsofferte:
Contactez-nous pour un devis:
T +32 9 381 09 40    M info@opsinox.com
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Aansluitelement naar de CV-ketel(s)

Élément de raccordement à la (aux) chaudière(s)

Regelbaar element dat zich aanpast aan iedere 
verdiepingshoogte

Élément réglable s’adaptant à toutes les hauteurs 
d’étage
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Gecombineerde oplossing voor meerdere CV-toestellen 
Het CLV-systeem is speciaal ontworpen voor woningen en appartementsgebouwen waar verschillende gesloten of afgedichte 

verwarmingstoestellen op een gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. Het concentrisch systeem voorziet de 

verschillende ketels van een geCombineerde Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer. Het parallel aangesloten dubbel 

kanaal bestaat uit een binnenbuis voor de afvoer van verbrandingsgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verse 

buitenlucht. Het betreft een statisch geheel waarbij de goede doorstroming verzekerd wordt door het principe van stijgende 

warmte en de gedwongen afvoer van de ventilatoren ingebouwd in de CV-ketels zelf. Beide kanalen monden bovendaks 

in dezelfde drukzone uit. Eventuele drukverschillen worden onderaan in het bodemelement gecompenseerd waar beide 

kanalen verbonden zijn in de drukvereff eningszone.

Veiligere verbranding met hoger rendement
Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de leef- en woonruimtes. Er wordt immers geen lucht voor de verbranding 

onttrokken aan de woning en terugstroming van verbrande gassen naar de woning is uitgesloten. Het verbrandingstoestel 

mag geplaatst worden in een minder geventileerde gesloten ruimte omdat de omgevingslucht niet gebruikt wordt en alle 

verbrandingsgassen via het binnenkanaal verdwijnen. Vermits bij het systeem de nodige verse lucht van buiten komt is het 

niet enkel veiliger maar zal het rendement ook merkelijk hoger zijn.

Optimale technische toepassingen
Het plaatsbesparende collectieve systeem laat dus toe om meerdere verbrandingstoestellen aan te sluiten op één schoorsteen. 

In de praktijk kunnen er tot 20 CV-ketels aangesloten worden in onder- of overdruk, met een maximum van 4 per verdieping, 

en met vermogens die standaard tussen de 20 en 35 kW liggen. De parallelle aansluitingen van de verwarmingsketels 

(rookgasafvoer en luchttoevoer) zijn standaard uitgevoerd in diameter 80 mm, maar andere afmetingen (80/125, 60/100) 

kunnen op aanvraag bekomen worden in concentrische of parallelle uitvoering. Het systeem is zowel geschikt voor gesloten 

gas- als voor gesloten stookolieverbrandingstoestellen van het type C4.2 (droge verbranding) en C4.3 (condenserende 

verbranding).

Geen opmeting nodig en montagevriendelijk
De opbouw van de CLV-schouw kan steeds gebeuren met slechts drie elementen per verdieping, waarvan één element met 

een regelbare lengte kan gemonteerd worden om variabele verdiepingshoogtes op te vangen. Deze montagevriendelijkheid 

vermijdt voorafgaande precieze en tijdrovende opmetingen van iedere verdieping op de werf. De volledige schouw is 

eenvoudig en snel te monteren volgens de bijgeleverde montagehandleiding en tekeningen.

Strengste Europese kwaliteits- en productienormen
De fabricatie voldoet aan de strengste Europese normeringen en gebeurt onder de veeleisende ISO9001:2008 

kwaliteitsverwachtingen. Het Opsinox CLV-systeem voldoet aan de GASTEC QA keuringseis nr.138, en heeft de CE-markering 

volgens de Europese norm EN 1856-1.       

Beste materiaalkeuze
In de nasleep van de energiecrisis ontwikkelden de fabrikanten verwarmingsketels met hogere rendementen en beduidend 

lagere temperaturen die een aanzienlijke besparing betekenden voor de consument. Deze lagere temperaturen hebben 

echter consequenties op de goede werking van de rookafvoer, die veel minder warm is waardoor het rookgas de kans krijgt 

om in de schoorsteen af te koelen, met het risico op condensvorming en een slecht trekkende schouw tot gevolg. De trend 

naar hoger rendement of condenserende verwarmingstoestellen gaat dus hand in hand met hogere eisen die gesteld dienen 

te worden aan de materialen van het rookgasafvoerkanaal. Daarom wordt voor het binnenkanaal gekozen voor hoogwaardig 

en corrosiebestendig inox AISI316L. Voor het buitenkanaal wordt inox AISI304 gebruikt om mogelijke contaminatie via een 

verbinding met niet-roestvaste materialen te vermijden tussen de binnen- en buitenkanalen.

3 elementen per verdieping 
dankzij regelbaar kanaal

De schouw wordt verder verticaal opgebouwd zonder 

bochten of asverschuivingen volgens de bijgeleverde 

montagetekening. De verbindingen passen in elkaar 

volgens het type mannelijk/vrouwelijk, waarbij de 

mannelijke kant van de bovenliggende buis telkens 

stroomafwaarts geplaatst wordt in de vrouwelijke 

kant van de onderliggende buis. Dankzij het 

regelbaar kanaalelement kan ieder hoogteverschil per 

verdieping eenvoudig op maat opgebouwd worden 

met steeds dezelfde drie elementen per verdieping: 

vast kanaalelement, regelbaar kanaalelement en het 

aansluitingselement met de CV-ketel.

Aansluitelement 
naar de CV-ketel(s)

Regelbaar element 
dat zich aanpast 
aan iedere 
verdiepingshoogte

Bodemelement 
voor inspectie en 
condensafvoer

Bovendakse uitvoeringen

Een dakdoorvoer met stormkraag voor plat of hellend dak 

zorgt voor een waterdichte afwerking van het dakvlak.  De 

bovendakse elementen zijn op aanvraag in een RAL-kleur 

verkrijgbaar. Het toevoegen van een trekkende kap kan nuttig 

zijn indien de plaatselijke omstandigheden minder gunstig 

zijn voor een goede natuurlijke trek. Topelementen moeten 

steeds op eenzelfde niveau naast elkaar geplaatst worden 

met minstens één meter afstand van elkaar en van andere 

ventilatie uitgangen, dakvensters of gasafvoer. 
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Onderhoud en bodemelement 
met inspectieluik

De montage van het systeem wordt onderaan 

begonnen met de bodemsectie en een element met 

toezichtsluik. Het bodemelement van de schouw wordt 

op de vloer van de onderste verdieping geplaatst. 

Dit bodemelement kan echter ook op een muursteun 

geplaatst worden indien de vloeroppervlakte vrij moet 

blijven. 

Één keer per jaar dient de schouw geïnspecteerd te 

worden. Via het inspectieluik kan men het CLV-kanaal op 

eventuele verstoppingen controleren. Dit toezichtsluik 

in het bodemelement moet dus altijd vrij toegankelijk 

blijven. Het opvangsysteem voor het condensatie- en 

regenwater, alsook de afvoerleiding en sifon moeten 

jaarlijks gecontroleerd en gereinigd te worden.
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ST 

stormkraag - collet de solin

BMS
buis voor muursteun - conduit pour support mural

KEMVB 500
vast kanaalelement lengte 50cm
conduit fixe longueur 50cm 

OBC
ophang- of muurbeugel - bride murale

BR
regelbaar kanaalelement met spanring
conduit ajustable avec collier de serrage

KEMVB 1000
vast kanaalelement lengte 100cm
conduit fixe longueur 100cm 

BOD
bodemelement - élément de base

AE
aansluitelement voor één  
of meerdere ketels
élément de raccord pour une  
ou plusieurs chaudière(s) 

MS
muursteun - support mural

MS
muursteun - support mural

TOP
topelement - terminal

DD3 

dakdoorgang 10°-35° met loodslab
solin 10°-35° avec bavette plomb

VL INSPEC
verlengstuk voor inspectieluik
rallonge pour porte de visite

DD4
dakdoorgang 30°-45° met loodslab
solin 30°-45° avec bavette plomb

DD 

dakdoorgang voor plat dak - solin pour toiture plate

CLV / 3CEP
OVERDRUK - SURPRESSION
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CLV / 3CEP
BUITENOPSTELLING    inox 316L 0.5mm binnen / inox 304 0.5mm buiten

CONFIGURATION EXTÉRIEURE    inox 316L 0.5mm intérieur / inox 304 0.5mm extérieur

EN-14989-2 en EN-1856-1 : T160 - P1 - W - Vm L50 040 - O(25)
CE 0749-CPR-BC2-604-17571-14989-2/003-4401 / DTA 14/15-2089

Collectief systeem in buitenopstelling  
voor gesloten verwarmingstoestellen

De Opsinox CLV schouw is ontworpen voor woningen en 
appartementsgebouwen waar verschillende gesloten ver-
warmingstoestellen op een gemeenschappelijk  kanaal 
worden aangesloten. In geval er in het gebouw geen 
technische koker aanwezig is, of deze niet voldoende 
ruimte biedt aan een CLV schouw, kan gekozen worden 
voor een CLV buitenopstelling. Het concentrisch systeem 
voorziet de ketels aan de binnenzijde van het gebouw van 
een geCombineerde Luchttoevoer (via buitenbuis, inox 
AISI304) en Verbrandingsgasafvoer (via binnenbuis, inox 
AISI316L). Beide kanalen monden bovendaks in dezelfde 
 drukzone uit. 

Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de 
leef- en woonruimtes, er wordt immers geen lucht voor de 
verbranding onttrokken aan de woning. Hierdoor is terug-
stroming van verbrande gassen naar de woning uitgeslo-
ten. Het verbrandingstoestel mag bijgevolg ook geplaatst 
worden in een afgesloten ruimte. 

In de praktijk kunnen tot 20 CV-ketels aangesloten wor-
den, met een maximum van 2 per verdieping en met ver-
mogens tussen de 20 en 40 kW. De aansluitingen voor de 
verwarmingsketels zijn standaard concentrisch 80/125 of 
parallel 80/80 uitgevoerd, andere afmetingen kunnen op 
vraag bekomen worden. Het systeem is zowel geschikt 
voor gas- als stookolietoestellen van het condenserende 
type C4.2 of C4.3.

Système collectif en configuration extérieure 
pour chaudières étanches

La cheminée 3CEP en surpression a été conçue pour les 
habitations et immeubles dans lesquels plusieurs chau-
dières à circuit de combustion étanche sont raccordées 
à un conduit commun collectif. Dans le cas ou il n’y pas 
de gaine technique dans le batiment, où celle-ci offre trop 
peu de place à la cheminée 3CEP, une configuration ex-
térieure est possible. Le système concentrique assure à 
la fois les fonctions d’apport d’air par le conduit externe 
(inox AISI 304) et d’évacuation des produits de combustion 
par le conduit interne (inox AISI 316L). Les deux canaux 
consistuant la cheminée 3CE débouchent en toiture. 

Le circuit de combustion est intégralement isolé de 
l’espace de vie, signifiant que l’air n’est pas prélevé de 
l’habitation et qu’il n’y a pas de possibilité de rejection de 
fumées. La chaudière peut par conséquence être placée 
dans un local peu ventilé ou fermé.

En pratique, le système peut accueillir jusque 20 chau-
dières à gaz, avec un maximum de 2 par étage, et dont la 
puissance par appareil est entre 20 et 40 kW. Les raccor-
dements entre la chaudière et la cheminée 3CEP sont de 
standard concentrique 80/125 ou parallel 80/80, d’autres 
dimensions sont également disponibles sur demande. Le 
système 3CEP convient pour les chaudières à gaz et les 
chaudières à mazout, de types C4.2 ou C4.3.

0749

Contacteer ons voor een prijsofferte:
Contactez-nous pour un devis:
T +32 9 381 09 40    M info@opsinox.com
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Aansluitelement naar de CV-ketel(s)

Élément de raccordement à la (aux) chaudière(s)

Regelbaar element dat zich aanpast aan iedere 
verdiepingshoogte

Élément réglable s’adaptant à toutes les hauteurs 
d’étage

CLV / 3CEP
BUITENOPSTELLING 
CONFIGURATION EXTÉRIEURE 
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Gecombineerde oplossing voor meerdere CV-toestellen 
Het CLV-systeem is speciaal ontworpen voor woningen en appartementsgebouwen waar verschillende gesloten of afgedichte 

verwarmingstoestellen op een gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. Het concentrisch systeem voorziet de 

verschillende ketels van een geCombineerde Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer. Het parallel aangesloten dubbel 

kanaal bestaat uit een binnenbuis voor de afvoer van verbrandingsgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verse 

buitenlucht. Het betreft een statisch geheel waarbij de goede doorstroming verzekerd wordt door het principe van stijgende 

warmte en de gedwongen afvoer van de ventilatoren ingebouwd in de CV-ketels zelf. Beide kanalen monden bovendaks 

in dezelfde drukzone uit. Eventuele drukverschillen worden onderaan in het bodemelement gecompenseerd waar beide 

kanalen verbonden zijn in de drukvereff eningszone.

Veiligere verbranding met hoger rendement
Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de leef- en woonruimtes. Er wordt immers geen lucht voor de verbranding 

onttrokken aan de woning en terugstroming van verbrande gassen naar de woning is uitgesloten. Het verbrandingstoestel 

mag geplaatst worden in een minder geventileerde gesloten ruimte omdat de omgevingslucht niet gebruikt wordt en alle 

verbrandingsgassen via het binnenkanaal verdwijnen. Vermits bij het systeem de nodige verse lucht van buiten komt is het 

niet enkel veiliger maar zal het rendement ook merkelijk hoger zijn.

Optimale technische toepassingen
Het plaatsbesparende collectieve systeem laat dus toe om meerdere verbrandingstoestellen aan te sluiten op één schoorsteen. 

In de praktijk kunnen er tot 20 CV-ketels aangesloten worden in onder- of overdruk, met een maximum van 4 per verdieping, 

en met vermogens die standaard tussen de 20 en 35 kW liggen. De parallelle aansluitingen van de verwarmingsketels 

(rookgasafvoer en luchttoevoer) zijn standaard uitgevoerd in diameter 80 mm, maar andere afmetingen (80/125, 60/100) 

kunnen op aanvraag bekomen worden in concentrische of parallelle uitvoering. Het systeem is zowel geschikt voor gesloten 

gas- als voor gesloten stookolieverbrandingstoestellen van het type C4.2 (droge verbranding) en C4.3 (condenserende 

verbranding).

Geen opmeting nodig en montagevriendelijk
De opbouw van de CLV-schouw kan steeds gebeuren met slechts drie elementen per verdieping, waarvan één element met 

een regelbare lengte kan gemonteerd worden om variabele verdiepingshoogtes op te vangen. Deze montagevriendelijkheid 

vermijdt voorafgaande precieze en tijdrovende opmetingen van iedere verdieping op de werf. De volledige schouw is 

eenvoudig en snel te monteren volgens de bijgeleverde montagehandleiding en tekeningen.

Strengste Europese kwaliteits- en productienormen
De fabricatie voldoet aan de strengste Europese normeringen en gebeurt onder de veeleisende ISO9001:2008 

kwaliteitsverwachtingen. Het Opsinox CLV-systeem voldoet aan de GASTEC QA keuringseis nr.138, en heeft de CE-markering 

volgens de Europese norm EN 1856-1.       

Beste materiaalkeuze
In de nasleep van de energiecrisis ontwikkelden de fabrikanten verwarmingsketels met hogere rendementen en beduidend 

lagere temperaturen die een aanzienlijke besparing betekenden voor de consument. Deze lagere temperaturen hebben 

echter consequenties op de goede werking van de rookafvoer, die veel minder warm is waardoor het rookgas de kans krijgt 

om in de schoorsteen af te koelen, met het risico op condensvorming en een slecht trekkende schouw tot gevolg. De trend 

naar hoger rendement of condenserende verwarmingstoestellen gaat dus hand in hand met hogere eisen die gesteld dienen 

te worden aan de materialen van het rookgasafvoerkanaal. Daarom wordt voor het binnenkanaal gekozen voor hoogwaardig 

en corrosiebestendig inox AISI316L. Voor het buitenkanaal wordt inox AISI304 gebruikt om mogelijke contaminatie via een 

verbinding met niet-roestvaste materialen te vermijden tussen de binnen- en buitenkanalen.

3 elementen per verdieping 
dankzij regelbaar kanaal

De schouw wordt verder verticaal opgebouwd zonder 

bochten of asverschuivingen volgens de bijgeleverde 

montagetekening. De verbindingen passen in elkaar 

volgens het type mannelijk/vrouwelijk, waarbij de 

mannelijke kant van de bovenliggende buis telkens 

stroomafwaarts geplaatst wordt in de vrouwelijke 

kant van de onderliggende buis. Dankzij het 

regelbaar kanaalelement kan ieder hoogteverschil per 

verdieping eenvoudig op maat opgebouwd worden 

met steeds dezelfde drie elementen per verdieping: 

vast kanaalelement, regelbaar kanaalelement en het 

aansluitingselement met de CV-ketel.

Aansluitelement 
naar de CV-ketel(s)

Regelbaar element 
dat zich aanpast 
aan iedere 
verdiepingshoogte

Bodemelement 
voor inspectie en 
condensafvoer

Bovendakse uitvoeringen

Een dakdoorvoer met stormkraag voor plat of hellend dak 

zorgt voor een waterdichte afwerking van het dakvlak.  De 

bovendakse elementen zijn op aanvraag in een RAL-kleur 

verkrijgbaar. Het toevoegen van een trekkende kap kan nuttig 

zijn indien de plaatselijke omstandigheden minder gunstig 

zijn voor een goede natuurlijke trek. Topelementen moeten 

steeds op eenzelfde niveau naast elkaar geplaatst worden 

met minstens één meter afstand van elkaar en van andere 

ventilatie uitgangen, dakvensters of gasafvoer. 
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Onderhoud en bodemelement 
met inspectieluik

De montage van het systeem wordt onderaan 

begonnen met de bodemsectie en een element met 

toezichtsluik. Het bodemelement van de schouw wordt 

op de vloer van de onderste verdieping geplaatst. 

Dit bodemelement kan echter ook op een muursteun 

geplaatst worden indien de vloeroppervlakte vrij moet 

blijven. 

Één keer per jaar dient de schouw geïnspecteerd te 

worden. Via het inspectieluik kan men het CLV-kanaal op 

eventuele verstoppingen controleren. Dit toezichtsluik 

in het bodemelement moet dus altijd vrij toegankelijk 

blijven. Het opvangsysteem voor het condensatie- en 

regenwater, alsook de afvoerleiding en sifon moeten 

jaarlijks gecontroleerd en gereinigd te worden.
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BMS
buis voor muursteun - conduit pour support mural

KEMVB 500
vast kanaalelement lengte 50cm
conduit fixe longueur 50cm 

OBC
ophang- of muurbeugel - bride murale

BR
regelbaar kanaalelement met spanring
conduit ajustable avec collier de serrage

KEMVB 1000
vast kanaalelement lengte 100cm
conduit fixe longueur 100cm 

KEMVB 1000
vast kanaalelement lengte 100cm
conduit fixe longueur 100cm 

BOD
bodemelement - élément de base

AE
aansluitelement voor één  
of meerdere ketels
élément de raccord pour une  
ou plusieurs chaudière(s) 

MS
muursteun - support mural

MS
muursteun - support mural

TOP
topelement - terminal

VL INSPEC
verlengstuk voor inspectieluik
rallonge pour porte de visite
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CLV / 3CE
ONDERDRUK inox 316L 0.5mm binnen / inox 304 0.5mm buiten

DÉPRESSION inox 316L 0.5mm intérieur / inox 304 0.5mm extérieur

EN-14989-2 en EN-1856-1 : T160 - P1 - W - Vm L50 040 - O(00) 
CE 0749-CPR-BC2-604-17571-14989-2/003-4401

Collectief systeem in onderdruk  
voor gesloten verwarmingstoestellen

De Opsinox CLV onderdruk schouw is ontworpen voor 
 woningen en appartementsgebouwen waar verschillende 
gesloten verwarmingstoestellen op een gemeenschappe-
lijk kanaal worden aangesloten. Het concentrisch systeem 
voorziet de ketels van een geCombineerde Luchttoevoer 
(buitenbuis, inox AISI 304) en Verbrandingsgasafvoer 
(binnenbuis, inox AISI 316L). Beide kanalen monden 
 bovendaks in dezelfde drukzone uit. De drukvereffenings-
opening onderaan in het bodemelement, waardoor beide 
kanalen met elkaar verbonden zijn, zorgt voor de goede 
schoorsteenwerking van het systeem. 

Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de 
leef- en woonruimtes, er wordt immers geen lucht voor de 
verbranding onttrokken aan de woning. Hierdoor is terug-
stroming van verbrande gassen naar de woning uitgeslo-
ten. Het verbrandingstoestel mag bijgevolg ook geplaatst 
worden in een afgesloten ruimte.

In de praktijk kunnen tot 20 CV-ketels aangesloten wor-
den, met een maximum van 4 per verdieping en met ver-
mogens tussen de 20 en 35 kW. De aansluitingen voor de 
verwarmingsketels zijn standaard parallel 80/80 of con-
centrisch 80/125 uitgevoerd, andere afmetingen kunnen 
op vraag bekomen worden. Het systeem is zowel geschikt 
voor - gas- als stookolietoestellen van het condenserende 
type C4.2 of C4.3.

Système collectif en dépression  
pour chaudières étanches

La cheminée 3CE en dépression a été conçue pour les 
habitations et immeubles dans lesquels plusieurs chau-
dières à circuit de combustion étanche sont raccordées 
à un conduit commun collectif. Le système concentrique 
assure à la fois les fonctions d’apport d’air par le conduit 
externe (inox AISI 304) et d’évacuation des produits de 
combustion par le conduit interne (inox AISI 316L). Les 
deux canaux consistuant la cheminée 3CE débouchent 
en toiture. L’ouverture d’équillibrage des pressions dans 
l’élément de base, qui connecte les deux canaux, aide à 
optimiser le fonctionnement et le tirage dans le système. 

Le circuit de combustion est intégralement isolé de 
l’espace de vie, signifiant que l’air n’est pas prélevé de 
l’habitation et qu’il n’y a pas de possibilité de rejection de 
fumées. La chaudière peut par conséquence être placée 
dans un local fermé, peu ventilé par nature.

En pratique, le système peut accueillir jusque 20 chau-
dières à gaz, avec un maximum de 4 par étage, et dont la 
puissance par appareil est entre 20 et 35 kW. Les raccor-
dements entre la chaudière et la cheminée 3CE sont de 
standard parallel 80/80 ou concentrique 80/125, d’autres 
dimensions sont également disponibles sur demande. Le 
système 3CE convient pour les chaudières à gaz et les 
chaudières à mazout, de types C4.2 ou C4.3. 

0749

Contacteer ons voor een prijsofferte:
Contactez-nous pour un devis:
T +32 9 381 09 40    M info@opsinox.com
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Aansluitelement naar de CV-ketel(s)

Élément de raccordement à la (aux) chaudière(s)

Regelbaar element dat zich aanpast aan iedere 
verdiepingshoogte

Élément réglable s’adaptant à toutes les hauteurs 
d’étage
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Gecombineerde oplossing voor meerdere CV-toestellen 
Het CLV-systeem is speciaal ontworpen voor woningen en appartementsgebouwen waar verschillende gesloten of afgedichte 

verwarmingstoestellen op een gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. Het concentrisch systeem voorziet de 

verschillende ketels van een geCombineerde Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer. Het parallel aangesloten dubbel 

kanaal bestaat uit een binnenbuis voor de afvoer van verbrandingsgassen en een buitenbuis voor de toevoer van verse 

buitenlucht. Het betreft een statisch geheel waarbij de goede doorstroming verzekerd wordt door het principe van stijgende 

warmte en de gedwongen afvoer van de ventilatoren ingebouwd in de CV-ketels zelf. Beide kanalen monden bovendaks 

in dezelfde drukzone uit. Eventuele drukverschillen worden onderaan in het bodemelement gecompenseerd waar beide 

kanalen verbonden zijn in de drukvereff eningszone.

Veiligere verbranding met hoger rendement
Het volledige verbrandingscircuit is geïsoleerd van de leef- en woonruimtes. Er wordt immers geen lucht voor de verbranding 

onttrokken aan de woning en terugstroming van verbrande gassen naar de woning is uitgesloten. Het verbrandingstoestel 

mag geplaatst worden in een minder geventileerde gesloten ruimte omdat de omgevingslucht niet gebruikt wordt en alle 

verbrandingsgassen via het binnenkanaal verdwijnen. Vermits bij het systeem de nodige verse lucht van buiten komt is het 

niet enkel veiliger maar zal het rendement ook merkelijk hoger zijn.

Optimale technische toepassingen
Het plaatsbesparende collectieve systeem laat dus toe om meerdere verbrandingstoestellen aan te sluiten op één schoorsteen. 

In de praktijk kunnen er tot 20 CV-ketels aangesloten worden in onder- of overdruk, met een maximum van 4 per verdieping, 

en met vermogens die standaard tussen de 20 en 35 kW liggen. De parallelle aansluitingen van de verwarmingsketels 

(rookgasafvoer en luchttoevoer) zijn standaard uitgevoerd in diameter 80 mm, maar andere afmetingen (80/125, 60/100) 

kunnen op aanvraag bekomen worden in concentrische of parallelle uitvoering. Het systeem is zowel geschikt voor gesloten 

gas- als voor gesloten stookolieverbrandingstoestellen van het type C4.2 (droge verbranding) en C4.3 (condenserende 

verbranding).

Geen opmeting nodig en montagevriendelijk
De opbouw van de CLV-schouw kan steeds gebeuren met slechts drie elementen per verdieping, waarvan één element met 

een regelbare lengte kan gemonteerd worden om variabele verdiepingshoogtes op te vangen. Deze montagevriendelijkheid 

vermijdt voorafgaande precieze en tijdrovende opmetingen van iedere verdieping op de werf. De volledige schouw is 

eenvoudig en snel te monteren volgens de bijgeleverde montagehandleiding en tekeningen.

Strengste Europese kwaliteits- en productienormen
De fabricatie voldoet aan de strengste Europese normeringen en gebeurt onder de veeleisende ISO9001:2008 

kwaliteitsverwachtingen. Het Opsinox CLV-systeem voldoet aan de GASTEC QA keuringseis nr.138, en heeft de CE-markering 

volgens de Europese norm EN 1856-1.       

Beste materiaalkeuze
In de nasleep van de energiecrisis ontwikkelden de fabrikanten verwarmingsketels met hogere rendementen en beduidend 

lagere temperaturen die een aanzienlijke besparing betekenden voor de consument. Deze lagere temperaturen hebben 

echter consequenties op de goede werking van de rookafvoer, die veel minder warm is waardoor het rookgas de kans krijgt 

om in de schoorsteen af te koelen, met het risico op condensvorming en een slecht trekkende schouw tot gevolg. De trend 

naar hoger rendement of condenserende verwarmingstoestellen gaat dus hand in hand met hogere eisen die gesteld dienen 

te worden aan de materialen van het rookgasafvoerkanaal. Daarom wordt voor het binnenkanaal gekozen voor hoogwaardig 

en corrosiebestendig inox AISI316L. Voor het buitenkanaal wordt inox AISI304 gebruikt om mogelijke contaminatie via een 

verbinding met niet-roestvaste materialen te vermijden tussen de binnen- en buitenkanalen.

3 elementen per verdieping 
dankzij regelbaar kanaal

De schouw wordt verder verticaal opgebouwd zonder 

bochten of asverschuivingen volgens de bijgeleverde 

montagetekening. De verbindingen passen in elkaar 

volgens het type mannelijk/vrouwelijk, waarbij de 

mannelijke kant van de bovenliggende buis telkens 

stroomafwaarts geplaatst wordt in de vrouwelijke 

kant van de onderliggende buis. Dankzij het 

regelbaar kanaalelement kan ieder hoogteverschil per 

verdieping eenvoudig op maat opgebouwd worden 

met steeds dezelfde drie elementen per verdieping: 

vast kanaalelement, regelbaar kanaalelement en het 

aansluitingselement met de CV-ketel.

Aansluitelement 
naar de CV-ketel(s)

Regelbaar element 
dat zich aanpast 
aan iedere 
verdiepingshoogte

Bodemelement 
voor inspectie en 
condensafvoer

Bovendakse uitvoeringen

Een dakdoorvoer met stormkraag voor plat of hellend dak 

zorgt voor een waterdichte afwerking van het dakvlak.  De 

bovendakse elementen zijn op aanvraag in een RAL-kleur 

verkrijgbaar. Het toevoegen van een trekkende kap kan nuttig 

zijn indien de plaatselijke omstandigheden minder gunstig 

zijn voor een goede natuurlijke trek. Topelementen moeten 

steeds op eenzelfde niveau naast elkaar geplaatst worden 

met minstens één meter afstand van elkaar en van andere 

ventilatie uitgangen, dakvensters of gasafvoer. 
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Onderhoud en bodemelement 
met inspectieluik

De montage van het systeem wordt onderaan 

begonnen met de bodemsectie en een element met 

toezichtsluik. Het bodemelement van de schouw wordt 

op de vloer van de onderste verdieping geplaatst. 

Dit bodemelement kan echter ook op een muursteun 

geplaatst worden indien de vloeroppervlakte vrij moet 

blijven. 

Één keer per jaar dient de schouw geïnspecteerd te 

worden. Via het inspectieluik kan men het CLV-kanaal op 

eventuele verstoppingen controleren. Dit toezichtsluik 

in het bodemelement moet dus altijd vrij toegankelijk 

blijven. Het opvangsysteem voor het condensatie- en 

regenwater, alsook de afvoerleiding en sifon moeten 

jaarlijks gecontroleerd en gereinigd te worden.
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ST 

stormkraag - collet de solin

BMS
buis voor muursteun - conduit pour support mural

KEMVB 500
vast kanaalelement lengte 50cm
conduit fixe longueur 50cm 

OBC
ophang- of muurbeugel - bride murale

BR
regelbaar kanaalelement met spanring
conduit ajustable avec collier de serrage

KEMVB 1000
vast kanaalelement lengte 100cm
conduit fixe longueur 100cm 

BOD
bodemelement - élément de base

AE
aansluitelement voor één  
of meerdere ketels
élément de raccord pour une  
ou plusieurs chaudière(s) 

MS
muursteun - support mural

MS
muursteun - support mural

TOP
topelement - terminal

DD3 

dakdoorgang 10°-35° met loodslab
solin 10°-35° avec bavette plomb

VL INSPEC
verlengstuk voor inspectieluik
rallonge pour porte de visite

DD4
dakdoorgang 30°-45° met loodslab
solin 30°-45° avec bavette plomb

DD 

dakdoorgang voor plat dak - solin pour toiture plate

CLV / 3CE
ONDERDRUK / DÉPRESSION


