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Venduct® Platte universele ventilatiekit XL DN100/125

Toepassingsgebied
Venduct® de platte universele ventilatiekit XL DN100 is geschikt 
voor het ventileren van afvalwaterleidingen, keukens (afzuigkap) 
en het dak. De platte XL Venduct® ventilatiekit wordt geïnstalleerd 
op het universele Venduct® basiselement met lange kraag, en is 
geschikt voor heel wat soorten daken, en in het bijzonder voor 
dakpannen met een lichte tot matige golving. Niet geschikt voor 
sterk geprofileerde dakpannen. Met een los verkrijgbare DN 125 
adapter kunnen flexibele buizen worden aangesloten.  
De Venduct® platte universele XL DN 100 ventilatiekit bestaat 
uit een universeel DN 100 basiselement (doorvoerpan) met een 
lange kraag en een bijpassende platte ventilatiedeksel.

producTvoordelen
 � Geschikt voor licht of normaal geprofileerde dakpannen 
 � Universeel gebruik en snelle plaatsing
 � Niet nodig om te zagen/snijden in bestaande 

ventilatiesystemen
 � Volledige levering in 1 kit met DN 100 adapter 

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Ventilatiecapaciteit 7.850 mm² (DN100) / 11.300 mm² (DN125) efficiënt ventilatieoppervlak

Luchtstroomweerstand

Luchtstroomweerstand DN100 Luchtstroomweerstand DN125 
15l/sec (0,015 m3/sec) = 4Pa 15l/sec (0,015 m3/sec) = 3Pa
30l/sec (0,030 m3/sec) = 16Pa 30l/sec (0,030 m3/sec) = 12Pa
60l/sec (0,060 m3/sec) = 65Pa 60l/sec (0,060 m3/sec) = 47Pa

Normen / certificaten CE-markering 

Dakhelling 16° - 65° 

Bevestiging Op de panlatten, met twee schroeven van 4 mm diameter 

Bestand tegen  uv-straling, veroudering en weersbestendig 
Materiaal Dragend element en deksel: hard pvc - Kraag: soepel pvc

Afmetingen (mm) / Gewicht (per doos) 440 x 540 x 91 mm (lengte x breedte x diepte), breedte van de bedekking: 360 x 390 mm / 17,4 kg 

Kleuren
Rood: KE8253-0100 Donkerbruin: KE8253-0247
Terracotta: KE8253-0152 Antraciet: KE8253-0429

Verpakking
6 stuks per doos - 4 dozen per pallet  
De kit bevat een universeel basiselement met lange kraag, bijpassende ventilatiedeksel en een DN 100 
adapter. Voor een DN 125 aansluiting moet de adapter KG 979000 apart worden besteld. 

Ref. / EAN-codes 

ref.: KE8253-0100 EAN-code product: 4027822704141 EAN-code doos: 4027822704158
ref.: KE8253-0152 EAN-code product: 4027822704172 EAN-code doos: 4027822704189
ref.: KE8253-0247 EAN-code product: 4027822704202 EAN-code doos: 4027822704219
ref.: KE8253-0429 EAN-code product: 4027822704233 EAN-code doos: 4027822704240

Ventilatie van de  
afvalwaterleidingen 

Ventilatie van de 
keuken (afzuigkap)

Ventilatie van het dak 
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Venduct® Platte universele ventilatiekit XL DN100/125

Plaats de ventilatiepan en snij het onderdakfolie in. Bevestig de DN 
100 adapter, of eventueel de DN 125, onder de ventilatiepan en 
sluit aan op de ventilatiebuis of gebruik een Klöber buismanchet 
met harmonicastructuur. Dankzij de lange kraag en de universele 
basis met profiel kan de pan worden gebruikt op alle soorten licht 
of matig geprofileerde dakpannen. De verstelbare randen aan de 

zijkant laten zich gemakkelijk in vorm brengen; de ventilatiepan 
past zich aan de bestaande dakbedekking aan waardoor hij 
perfect regendicht is. Deze universele pan vergemakkelijkt ook 
uw stockbeheer: hij past op alle soorten bestaande dakpannen.

overzichT van de venTilaTiewaarden van de 
venducT® plaTTe universele venTilaTiekiT Xl dn 100

Toebehoren
Product Artikelnummer 

Venduct® platte 
universele ventilatiekit 
DN 100 - KE 8253

Venduct® adapter DN 100 KG 968300 X

Venduct® adapter DN 125 KG 979000 X

Venduct® buismanchet voor 
ventilatiebuis DN 100 / DN 
125 

KU 8001 X

Venduct® flexibele slang DN 
100 / 125, 62 cm soepel 
pvc met vaste adapter voor DN 
100 / 70 en spanring 

KE 8048 X

Venduct® flexibele slang DN 
125, 70 cm, soepel pvc met 
vaste adapter voor DN 125 / 
100 / 70 en spanring

KE 8058 X

Venduct® verkleiner DN 110 
/ 50 mm om buizen zowel 
binnen als buiten op elkaar aan 
te sluiten 

KE 8051 X

Venduct® verkleiner DN 110 
/ 70 mm om 2 buizen zowel 
binnen als buiten op elkaar aan 
te sluiten 

KE 8052 X

Venduct® verkleiner DN 125 / 
118, 103, 86, 43 mm KE 8059 X

TOEPASSING
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