
 
 

 

Installatie voorschrift Holetherm CC 
 
Uitleg voor installatie en onderhoud 
 
Voorschrift: 
Het  rookgas afvoersysteem moet worden opgebouwd  in overeenstemming met de 
nationaal en regionaal geldende bouwvoorschriften. Indien U het Holetherm CC op slaat doe 
dit dan in de originele verpakking op een droge plaats. 
 
Toepassing: 
Het Holetherm CC is een systeem dat wordt toegepast als concentrisch rookgasafvoer 
systeem hierbij wordt de rookgasafvoer gecombineerd met de luchttoevoer met een 
rookgastemperatuur van maximaal 600°C. Het rookgasafvoerkanaal is een zogenaamd 
onderdruk systeem, wat wil zeggen dat de druk in normale gebruiksomstandigheden lager is 
dan de luchtdruk van de omgeving.  
 
Het Holetherm CC rookgasafvoer kanaal is gemaakt van Roestvast staal:  
- buitenwand: 1.4301 ( 304)  
- binnenwand: 1.4404 (316L)   
 
Wij adviseren u dringend om uitsluitend originele Holetherm CC onderdelen te gebruiken. 
Voor een overzicht van deze onderdelen kunt u de productcatalogus op onze internetsite 
raadplegen (www.holetherm.com )  
Indien u veranderingen en of aanpassingen maakt aan het Holetherm CC kan dit de goede 
werking nadelig beïnvloeden. Garantie en aansprakelijkheid vervallen door dergelijke 
aanpassingen.  
Het door u aangeschafte Holetherm systeem bevat geen gevaarlijke stoffen. Werk altijd 
veilig en let op draag tijdens de installatie beschermingsmiddelen. Materiaal kan scherpe 
randen hebben.  
 
Voorbereiding: 
Controleer voor montage de onderdelen. Meet het af te leggen traject van het Concentrisch 
kanaal. U voorkomt hiermee dat u tijdens installatie onvoorziene obstakels tegen komt. 
Streeft u naar een zo verticaal mogelijke installatie.  
 
Begin de montage aan de zijde van het verbrandingstoestel en werk richting de uitmonding. 
Zorgt dat de binnenzijde inwaterend is en de buitenzijde afwaterend door aan de buitenzijde  
de omsteek over de insteek te plaatsen. Als de 2 elementen op elkaar staan deze verbinden 
met een klemband. (schroef van de slangenklem dient aan de rechterzijde te zitten voor een 
juiste passing over het profiel van het concentrisch rookgasafvoerkanaal) 
Verbind ieder element volgens deze procedure.  
Gebruik een muurbeugel na iedere 1,5 meter kanaaldelen 
Als u het holetherm CC door een muur of vloer voert geef het kanaal dan voldoende ruimte 
Voor thermische effecten. 
Gebruik voor het doorvoeren van een muur de holetherm  CC muurdoorvoer, en voor  het 
doorvoeren van het dak de Holetherm CC dakdoorvoer. 


