Kompakt 2.0-serie

Slimme en eigentijdse
oplossingen voor dakhellingen 15°-55°!

BRILJANTE OPLOSSINGEN
VOOR DAKHELLINGEN 15°-55°!

De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie van Ubbink biedt een oplossing voor alle
dakhellingen (15°-55°); one type fits all! Alle varianten zijn voorbereid op de nieuwste isolatieeisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan de relevante
eisen met betrekking tot lucht- en waterdichtheid. Door de haakse doorbreking van het dak
installeert u deze universele verzamelkap eenvoudig, dit levert u bovendien tijdsbesparing
op. Door de minimale uitsparing in het dak blijft de isolatiewaarde behouden. De moderne
en fraaie vormgeving maakt van de Kompakt 2.0-serie een eigentijdse topper, die staat voor
veiligheid, zekerheid en gemak!

Configuraties Kompakt 2.0-serie
De Kompakt 2.0-serie biedt oplossingen voor:
n Rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten gastoestellen (HR T120),
parallel en concentrisch
n Geïsoleerde luchtafvoer van mechanisch ventilatiesysteem,
ook geschikt voor WTW toestellen (systeem D)
n Rioolontluchting
n Luchtwarmtepomp

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer
in 10 varianten

Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool
in 2 varianten

Kompakt 2.0 WTW/WP
luchtwarmtepomp

Kompakt 2.0 Rookgasafvoer,
het nieuwe roken!
Kies voor ‘het nieuwe roken’; de Kompakt 2.0
Rookgasafvoer van Ubbink, een universele
verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen en
rioolontluchting. De doorvoeren zijn achter elkaar
geplaatst; u heeft dus geen gespiegelde varianten
nodig! Doordat de breedte van de Kompakt 2.0
Rookgasafvoer is afgestemd op de breedte van
een standaard sneldekpan, is hij zeer geschikt voor
prefab bouwen. Bovendien heeft de Kompakt een
geïntegreerd indekdeel. U heeft dus alles in één
product.

Kompakt 2.0 WTW/MV-Riool
Het kan gebeuren dat u in uw woning geen
cv-ketel meer heeft, maar wel ventileert via een C
of D ventilatiesysteem. Ubbink biedt daarom een
uitvoering zonder rookgasafvoer en luchttoevoer,
maar wel met een geïsoleerde leiding Ø 160 voor WTW
of mechanische ventilatie aansluiting. Deze variant
heeft ook een aansluiting voor rioolontluchting Ø 110.

Kompakt 2.0 WTW/WP
Voor het energieneutraal maken van woningen
worden steeds vaker luchtwarmtepompen toegepast.
Het minimaliseren van de luchtweerstand in het
toe- en afvoerkanaal is cruciaal voor een goede
opbrengst van de warmtepomp. Om het maximale
uit uw warmtepomp te halen heeft deze Kompakt
2.0 WTW/WP een diameter van 200 mm. Met deze
maatvoering wordt een te hoge luchtweerstand
voorkomen. Het luchtkanaal kan onderdaks verlengd
worden met spiralo Ø 200 mm. Er dient na-isolatie
te worden toegepast tot aan het dakbeschot. De
Kompakt 2.0 WTW/WP is uitgevoerd met een
doorvoer met aansluitmaat Ø 200 mm, voldoet aan
alle relevante regelgeving en is geschikt voor ieder
woningtype met een hellend dak. Het advies is om de
Kompakt 2.0 WTW/WP zo dicht mogelijk bij de nok
van het dak te plaatsen.

Verwerking Kompakt 2.0-serie
De haakse dakdoorbreking bevordert het aansluitgemak; het kanaal is altijd lang genoeg, ook bij steile
daken of bij dikke dakisolatie. Doordat de breedte
van de Kompakt 2.0 is afgestemd op de breedte
van een standaard sneldekpan, is hij zeer geschikt
voor prefab bouwen. U sluit de doorvoeren snel
en eenvoudig luchtdicht af met het bijpassende
Luchtdicht Dakdoorvoermanchet!
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Door haakse montage minimale dakdoorbreking,
montagegemak en behoud optimale isolatie
Eén uitvoering voor alle dakhellingen tussen
de 15°-55°
Altijd dezelfde bevestigingsmethode, dezelfde
sparing; ook bij een steile dakhelling
Geschikt voor prefab bouwen
Geïntegreerd indekdeel, geschikt voor alle pannen:
alles in één product
Bestand tegen atmosferische invloeden
Bijpassend Luchtdicht Dakdoorvoermanchet
Voldoet aan alle relevante regelgeving
(NEN en Bouwbesluit)
Montagegemak en gegarandeerd waterdicht
Geschikt voor ieder woningtype met hellend dak
15°-55°
Ideaal voor renovatie en vervanging, maar ook
voor nieuwbouw waar hoge eisen worden gesteld
aan de luchtdichtheid en isolatie-waarde van
de woning
Voorbereid op de nieuwste isolatie-eisen voor het
dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4)
en voldoet aan de relevante eisen met betrekking
tot lucht- en waterdichtheid
Moderne en onderscheidende uitstraling

Hellingshoek 15°

Hellingshoek 35°

Hellingshoek 55°

Verlengde versie
Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met
steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten
als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische
schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van
minimaal 6,0 m2K/W. Maar in bepaalde situaties wordt
ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m2K/W
of zelfs 10 m2K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren.
Daarom is de Ubbink Kompakt 2.0-serie in alle
configuraties verkrijgbaar in een onderdaks verlengde
uitvoering.

Luchtdicht afwerken,
een makkie!
Luchtdicht afwerken lijkt misschien ingewikkeld, maar
met de slimme oplossingen van Ubbink wordt het
een fluitje van een cent. Renovatie of nieuwbouw, u
laat woningen heel eenvoudig voldoen aan de eisen
van deze tijd! Luchtdicht bouwen is een belangrijk
onderdeel van het energiezuinig bouwproces. Helemaal
nu de EPC-eis in het Bouwbesluit steeds verder wordt
aangescherpt. Via kieren, spleten en naden verdwijnt
opgewarmde binnenlucht naar buiten en dringt koude
lucht naar binnen: dubbel energieverlies! Luchtlekken
kunnen tocht en vochtproblemen in de constructie
veroorzaken. Daarom is er voor iedere Kompakt een
passend Luchtdicht Dakdoorvoermanchet beschikbaar.

Productadvies op maat
Heeft u nog vragen over de Kompakt 2.0-serie of zoekt u een oplossing
voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren
u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink
Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via
productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee!

www.ubbink.nl/kompakt2.0serie
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

