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EPS GEÏSOLEERDE KANALEN
Burgerhout breidt het pakket geïsoleerde kanalen uit met een groen geproduceerde, economische gunstigere EPS-variant, 
aangevuld met een nieuwe serie luchtdichte dakbeschotplaten. Het nieuwe, geïsoleerde EPS-kanalensysteem beschikt net als 
het huidige EPP-pakket over een hoge isolatiewaarde, is makkelijk te verwerken en ideaal toepasbaar voor het aansluiten van 
ventilatiesystemen in de moderne bouw. Het nieuwe kanalensysteem sluit perfect aan op het huidige assortiment muur- en 
dakdoorvoeren en is down en forwards compatible met het EPP-systeem. 

De nieuwe, hoogwaardige luchtdichte dakbeschotplaten sluiten perfect aan op de Burgerhout ventilatiesystemen en zijn voor 
elke diameter en hellingshoek beschikbaar.

Perfecte oplossing voor krappe installatie ruimte
Het compleet nieuw ontwikkelde systeem is voorzien van nieuwe koppelstukken en heeft naast 90° bochten ook specifieke 
45° bochten. De nieuwe PP-koppelstukken zijn smaller waardoor het systeem strak tegen de muur of plafond gemonteerd 
kan worden. Dit biedt een perfecte oplossing voor krappe installaties waar weinig ruimte is voor goede geïsoleerde kanalen.

Uitmuntend materiaaleigenschappen
Voor het nieuwe EPS-systeem maakt Burgerhout gebruik van een EPS variant, Neopor. Neopor is een moderne vorm van 
EPS en is verrijkt met grafiet. Dit geeft het materiaal naast de herkenbare grijze kleur ook een aantal belangrijke technische 
eigenschappen. Zo heeft het systeem een extra hoge isolatiewaarde (λ = 0.032 W/mK). Neopor is in vergelijking met EPP een 
lichter materiaal, met een hogere lekdichtheid en brandklasse. Het materiaal is makkelijk te verwerken en heeft een hoog 
schokabsorberend vermogen.

Naast het energiebesparende karakter van het nieuwe kanalen systeem staat sustainability centraal. Het nieuwe systeem 
bestaat voor 98% uit lucht en maar voor 2% uit PS-grondstof. Daarnaast worden de onderdelen vervaardigd uit 100% groene 
stroom. Het systeem is daardoor 100% recyclebaar.

Alle unieke kenmerken 
op een rij

• Hoge isolatie waarde: λ = 0.032 W/mK

• Brandklasse: klasse E (EN 1501-1)

• Luchtdichtheid: klasse D (EN 13180) / ATC klasse 2

• Verbeterde constructie voor compacte installaties

• Licht gewicht en gemakkelijk in te korten

• Geen koude brug door slimme constructie van de aansluiting

• Specifieke 45° bocht voor minimale weerstand

Eenvoudige installatie

Hoge isolatie waarde

Lichtgewicht 

Verbeterde constructie 



Productassortiment
Pijp, incl. koppelstuk
Ø (mm) Lengte (mm) art. nr. 

125 500 40 048 05 51

125 1000 40 048 05 50

160 500 40 048 05 61

160 1000 40 048 05 60

Bocht 90°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 53

160 40 048 05 63

Bocht 45°, incl. koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 52

160 40 048 05 62

Koppelstuk
Ø (mm) art. nr. 

125 40 048 05 54

160 40 048 05 64

Universele ventilatiekanaalbeugel
Toepassing Uitvoering Ø (mm) art. nr. 

Dunwandig 125, 160 40 047 04 59

Geïsoleerd verloop
Ø (mm) art. nr. 

150 - 160 mm 40 048 05 69

Luchtdichte dakbeschotplaat metaal
Ø (mm) Kleur Hoek ° art. nr. 

125-180 wit 0-30 40 045 34 67

125-180 wit 30-60 40 045 34 68

180-235 wit 0-30 40 045 34 69

180-235 wit 30-60 40 045 34 70

235-302 wit 0-30 40 045 34 71

235-302 wit 30-60 40 045 34 72



Innovative partner in flue venting & ventilation solutions

Al ruim 150 jaar richt Burgerhout zich op 

het ontwikkelen en optimaliseren van veilige, 

innovatieve rookgasafvoer, luchttoevoer en 

luchtdistributie oplossingen.

Burgerhout bv
Dr. A.F. Philipsweg 41
9403 AD Assen
The Netherlands
T: +31 592 34 30 43
E: info@burgerhout.nl20
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