
LET OP!  Tijdens koken altijd 
ventileren. Bij verbranding van propaan 
en butaan ontstaan potentieel 
schadelijke gassen. Die moeten naar 
buiten. Dus zet ook als er een afzuigkap 
aanwezig is altijd een raampje op een 
kier en zorg dat ventilatieopeningen in 
de vloer niet door bagage in bankkasten 
zijn afgedekt. 

TIP  Huur een 105 of 110 mm gatenzaag 
bij een gereedschap/machineverhuurder
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IN DE KCK-REDACTIECARAVAN plaatsen we een afzuigkap van Dometic (adviesprijs 
€ 219). De CK400 die we monteren, slingert 125 m2 vochtige en riekende lucht door het dak 
naar buiten. De motor bevindt zich in de ventilatie-unit op het dak. Dat scheelt binnen 
in de afmetingen van de wasemkap en in de geluidsproductie. Wie niet wil boren en zagen 
kan kiezen voor de Dometic-recirculatiekap (type CK2000, adviesprijs € 199).  
Controleer ook of de omvormer van caravan of camper over voldoende capaciteit beschikt 
om een afzuigkap aan te sluiten. De stroomdraden van de keuken kun je doorgaans 
oppikken bij de lichtschakelaar van de keuken. Sluit de afzuigkap alleen aan als die draden 
minimaal 1,5 mm2 dik zijn. Ventilator en spotjes nemen samen 50 watt af. Dat is bij 12,5 volt 
ongeveer 4 ampère. Bij eindkeukens kan de afgeronde dakvorm plaatsing van de dakdoor-
voer verhinderen. Ben je geen klusser en heb je nul verstand van het 12V-circuit, laat de 
afzuigkap dan door de dealer plaatsen.

IN 21 STAPPEN...

TEKST: WIM DE ROOS   FOTOGRAFIE: DÉSIRÉ WESTSTRATE   
MM.M.V.: ARNOLD WAGENAAR, ED BROER,
VAN VLIET CARAVANSTALLING TE WATERINGEN, DOMETIC

BENODIGDHEDEN 
�  Dometic CK400 afzuigkap
�  Kit (optie)
�  Eventueel stroomdraad 1,5 mm2

GEREEDSCHAP 
�  Duimstok / meetlint
�  Tekenmateriaal 
�  Boor(machine)
�  110 mm gatenzaag of
�  Decoupeerzaag
�  Papiertape
�  Schroevendraaier
�  Priem

AFZUIGKAP INBOUWEN

IN EEN CARAVAN OF CAMPER OVERHEERSEN KOOKLUCHTJES 

AL GAUW. EN ’S WINTERS WIL JE VOORAL OOK VAN HET 

KOOKVOCHT AF. DAARVOOR IS EEN AFZUIGKAP NODIG EN DIE 

IS NIET ALTIJD STANDAARD. LATER AANBRENGEN KAN 

NATUURLIJK OOK. ZO DOE JE DAT.

recirculatiekap
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 STAP 1 
De verpakking van model CK400 bevat een 

wasemkap, een dakunit met ventilator en 

waterkerende kap en al het onderlinge aansluit-

en montagemateriaal. �
t-
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 STAP 4 
Als de dakunit buiten blijkt te passen, teken dan 
nauwkeurig het midden van het ventilatiekanaal af.  
�

 STAP 7 

We draaien ons zelfgemaakte hulpmiddel rond tot 

de dakplaat door is (aluminium 0,2 mm, glasvezel 

versterkt polyester 0,8 tot 1,5 mm).  �

 STAP 3 
Neem deze maten aan de buitenkant nauwkeurig 
over naar het dak. Meet natuurlijk vanuit het zelfde 
punt.  �

 STAP 5 
Boor exact haaks in dat centerpunt een gaatje. 
Check in het kastje op meetfouten. Rondom is 
vijf centimeter ruimte nodig. Nu kun je nog een 
paar centimeter schuiven.  �

 STAP 8 
Afplakken met papiertape voorkomt krassen door 
de decoupeerzaag.  �

 STAP 6 
Met eenvoudige hulpmiddelen tekenen we het ventilatiekanaal af. We willen eerst weten wat zich precies onder de dakplaat bevindt.  �

 STAP 2 

Door vanuit een vast punt te meten, bijvoorbeeld 

vanaf het deur- of raamkozijn, bepaal je de plaats 

voor de dakdoorvoer in het keukenkastje.

�

 STAP 9 
Zijn er verschillende materialen zichtbaar – hier 
styropor en hout - begin dan met zagen in het 
hardste materiaal.  �
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 STAP 10 
Snijd of steek het isolatiemateriaal uit. Er kunnen 
montageplaatjes (zie foto) verstopt liggen 
waaraan keukenkastjes hangen. Zaag daar met 
een ijzerzaagje.  �

n 
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 STAP 16 
Plaats de afzuigkap midden boven de kookplaat of 
in het midden van een kastklep. De plaatsings-
diepte is variabel.  �

 STAP 15 
Na plaatsing van de ventilatorkap is de klus op 
het dak geklaard.  �

 STAP 18 
Goed opletten op de volgorde in het klein 
afgedrukte aansluitschema van de Duitstalige 
handleiding.  �

 STAP 12 
Kun je er straks nog bij, plaats de slang dan pas na montage van de dakunit. Doe dat anders nu alvast.  �

 STAP 14 
De dakunit aandrukken en gelijktijdig met 
handkracht vastschroeven.   �

 STAP 11 
Teken de schroefgaten van de dakunit af. In 
aluminium volstaat aanprikken met een priem om 
te kunnen schroeven. In polyester voorboren.  �

 STAP 13 

We nemen het zekere voor het onzekere en 

gebruiken naast de standaard rubberen water-

kering ook kit. �

 STAP 17 
Met een 110 mm gatenzaag boor je in één handeling 
door de kastbodem en kastplank. Of gebruik een 
decoupeerzaag.  �
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 STAP 19 

De voorbereide stroomdraden vastzetten aan de 

afzuigkap. Volg nauwkeurig het aansluitschema.

�

 STAP 20 
Zet de slang tussen wasemkap en dakventilator 
onder en boven stevig vast met de bijgeleverde 
slangenklemmen.  �

DEZE KLUS IS UITGEVOERD 

AAN DE KCK-REDACTIECARAVAN, 

EEN EIFELLAND DESEO LIFE STYLE

Het resultaat: 
altijd een fris 
vochtvrij interieur
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DEZE KLUSSEN PUBLICEERDEN 
WE IN DE AFGELOPEN MAANDEN:

SERVICELUIK MONTEREN 
 KCK 2 2009 

KACHELSTORING OPHEFFEN 
 KCK 5 2009 

CARAVANMOVER MONTEREN 
 KCK 7 2009 

PRAKTISCHE ACCUBAK 
IN DE WAND INBOUWEN 

 KCK 9 2009 

EEN ELEKTRISCHE LUIFEL 
OP HET DAK LIJMEN 

 KCK 11 2009

EXTRA STROOM-
AANSLUITING REALISEREN 

 KCK 2 2010

 STAP 21 
Met drie schroeven hangt de luchtverfrisser op z’n plaats.  �

ARCHIEF
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