TUOTEESITE

PIIPPUJÄRJESTELMÄT

eka-ruostumattomat teräspiiput:

Savupiiput

Teolliset järjestelmät

Savupiippujen liitokset

Leivinuunit

Pyykkikourut

Ulkonevat järjestelmät

Vapaasti seisovat asennukset

Leipomot

Eka-tuotevalikoima sisältää eristettyjä ja eristämättömiä savupiippujärjestelmiä monessa eri kokoluokassa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu piippu on pitkäikäinen ja huoleton valinta.
Toimiva piippu on meille tärkeä asia. Tämän vuoksi teemme mitoituksen EN13384/1 standardin mukaan ja varmistamme
että pystymme tarjoamaan teille juuri oikeanlaisen ja toimivan piippujärjestelmän.
Toimitamme tuotteita myös mittatilaustyönä suoraan tarpeisiisi sopivana (esimerkiksi piippujen hatut.)
Tuotteemme ovat TÜV-testattuja ja CE-merkittyjä.
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Seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit / Muoviset savupiiput
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ges Schornsteinsystem
Eristämätön piippujärjestelmä
eka complex E
ex E
seinämän paksuus 0,6 mm ja 1,0 mm
0,6 mm

Eka complex E on eristämätön sisäpiippujärjestelmä, joka voidaan asentaa
saneerauskohteeseen tai uudisrakennukseen piipun sisähormiksi.
•
•
•

Yksi liitäntä

Vaihtoehto:
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Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
Mahdollisuus yhteen tai useampaan liitäntään

Useampi liitäntä

Eristetty piippujärjestelmä
eka complex D
eristepaksuus 25 mm
eka complex D
eka complex cosmos D

eristepaksuus 50 mm
eka complex D

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex D
Isolierdicke 25 mm

Double wall chimney system
complex D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation
25 mm monenlaisiin
Eka complex D on eristetty piippujärjestelmä, joka
soveltuu

käyttötarkoituksiin. Voidaan asentaa rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle.
Cheminées double paroisjoka sopii
Saatavilla myös kauniisti viimeistelty, pannaton Cosmos-versio,
complex D
hienosti myös olohuoneen komistukseksi.
Paroi 0,6 mm
Isolation thermique 25 mm

•
•
•
•
•

Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
Canne fumarie doppia parete
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
complex D
Mahdollisuus yhteen tai useampaan liitäntään
Spessore 0,6 mm
Isolazione 25 mm
Saatavilla 25 tai 50 mm eristepaksuudella
Saatavilla monia eri värivaihtoehtoja:
- kiiltävä tai matta RST-pinta
Duppelwandig systeem
- kuparointi
complex D
Wanddikte 0,6 mm
- pulverimaalattuna (RAL-sävyt)
Isolatiedikte 25 mm

Технические данные,
Двухстенная системa
комплех Д
толщина стенок 0,6 мм
теплоизоляция 25 мм

Yksi liitäntä

Useampi liitäntä

Vaihtoehto:
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Metallinen liitosjärjestelmä
dichtendes System
Eka complex medi E (yksiseinämäinen)
ex medi E (einwandig)
0,6 mm
Seinämän paksuus 0,6 mm

Eka complex medi E on eristämätön. Se on savupiippujärjestelmä
paikkoihin, joissa vaaditaan paineen ja korkeiden lämpötilojen kestoa.
Ei korkeille lämpötiloille herkkiä tiivisteitä.
•
•

Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), myös paineistetulle hormille
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille

Vaihtoehto:

dichtendes System
Metallinen liitosjärjestelmä
ex medi D (doppelwandig)
eka complex medi D (kaksoisseinämäinen)

mm Ø 80 -300 mm
mm ab Ø 350-500 mm
Eristepaksuus

30 mm , Ø 80-300 mm / eristepaksuus 50 mm halkaisija 350-500 mm

Eka complex medi E on eristetty savupiippujärjestelmä paikkoihin,
joissa vaaditaan paineen ja korkeiden lämpötilojen kestoa.
•
•
•

Lämpöluokka T600 (alipaine hormi)
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
Saatavilla monia eri värivaihtoehtoja:
- kiiltävä tai matta RST-pinta
- kuparointi
- pulverimaalattuna (RAL-sävyt)

Vaihtoehto:
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Eristetty vaihtoehto
eka complex EUROP D+E
Eristepaksuus 50 mm (EUROP D+E) Sisäputken seinämän paksuus 1,0 mm

Doppelwandiges Schornsteinsystem
eka complex EUROP D+E

Eka complex EUROP D+E -sarja on valmistettu vahvalla 1,0 mm
vahvuisella hormiputkella. Muutoin sarja vastaa complex D ja E
tuotteita.
•
•
•
•

Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
Max halkaisija 1000 mm
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
Saatavilla monia eri värivaihtoehtoja:
- kiiltävä tai matta RST-pinta
- kuparointi
- pulverimaalattuna (RAL-sävyt)

Vaihtoehto:

Preisliste und technische Daten
2010
Flexible Edelstahlsysteme
eka complex E FDL (doppellagig)
eka complex E FEL (einlagig)

Joustavat, ruostumattomat piippujärjestelmät
eka complex E FDL (kaksikerroksinen) / eka complex E FEL (yksikerroksinen)
Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm
AISI 316L
Seinämän paksuus FDL 2 x 0,12 mm FEL 0,12 mm AISI 316L

Joustavat ruostumattomat savupiippujärjestelmät ovat
Price list, technical data
stainlessyksiflexible liner-single
loistava ratkaisu saneerauskohteisiin. Valikoimissa on
ja / double wall
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L
kaksikerroksiset vaihtoehdot.
•
•

Lämpöluokka T600 (alipaine hormi), T200 (paineistettu hormi)
Liste de prix, données techniques
conduit flexible inox simple et double
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
agraffage
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Listino prezzi, dati tecnici
flex flue liner mono/doppia
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Prjislijst
Flexibel roestvaststalen systeem
enkelwandig / duppelwandig
Wanddikte 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L

Прайс-Лист
cистема эка - гибкая однослойная /
двухслойная
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм
AISI 316L
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Tiivisteellinen piippujärjestelmä
eka complex E DR

Eka complex E DR on tiivisteellinen piippujärjestelmä,
joka sopii hyvin kohteisiin joissa savukaasujen lämpötila
on matala.
•
•
•

Lämpöluokka T200 (paineistettu piippu)
Soveltuu myös kondensoiville polttoaineille
Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin

liste und technische Daten

Vaihtoehto:

Rauchrohre
Liitosputket
eka complex V
eka complex V
Stahlblech, Wanddicke 2 mm

terässeinämän paksuus 2 mm

Teräksestä valmistetut liitosputket ovat hyvä valinta
takan liittämiseksi hormiin.
•
•
•
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Lämpöluokka T400
Alipaineisiin hormeihin
Ei sovi kondensoiville polttoaineille

Aluminoidut teräskomponentit
Seinämän paksuus 0,6 mm

Eka FAL -komponentit ovat hyvä valinta edullisiksi liitosputkiksi liitosputkiksi kattilan/uunin ym. ja hormin väliin.
•
•
•

Lämpöluokka T400
Ei sovi kondensoiville polttoainelle
Seinämän paksuus 0,6 mm

ekalithe complex L -järjestelmä
Hormiharkot
Kevyet järjestelmät

Ekalithe complex L -järjestelmä ovat hyvä
valinta kun halutaan käyttää kevytharkoista tehtyä piippua, jossa on metallinen
sisähormi.
•
•
•
•

Paloluokka EI90
TÜV testattu
Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin
Sisähormina complex E -sarjan tuotteet
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eka compact -järjestelmä
Hormielementit
L90/L30 järjestelmä

Eka compact -järjestelmä on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan
kevyt piippu. Kuori tehdään kevyistä silikaatti-elementeistä ja sisähormina käytetään complex E -sarjan hormia.
•
•
•

Paloluokka EI30 tai EI90
Rakennuksen sisäpuolisiin asennuksiin
Helppo kokoaminen moduulirakenteen ansiosta

Piipun suojat

•
•
•

Asennetaan hormielementin päälle
Useita pintoja, säänkestävä
Erikoismitat mahdollisia

Todistettua eka-laatua
saneerausta, modernisointia ja
uudisrakentamista varten
Yksilöllinen ulkonäkö
Eka-piipunsuojia on saatavilla useaa suosittua
pintamateriaalia ja eri värivaihtoehtoja:

tiilenpunainen

matta
musta

antrasiitti
silkin loistava

ruostumaton
teräsmatta

Vaihtoehdot:
•
•
•
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Ruostumaton teräs, matta
Ruostumaton teräs, jauhemaalattu RAL värikartan mukaan
Kupari ( runko on galvanisoitua kuparilevyä)

tiili

liuskekivi

kupari

ruostumaton
teräs

Seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit
Paloturvalliset läpiviennit

Ekan paloturvalliset läpiviennit on suunniteltu erityisesti Eka-tuotteilla.
Saatavilla eri hormi-kokoluokalle ja eri kattokulmille.
•
•

TÜV testattu
Saatavilla seinä-, sisäkatto- ja vesikattoläpiviennit

Muoviset savupiiput
eka complex P
Jäykkä, joustava, tuplapiippujärjestelmät

Eka complex P on suunniteltu kohteisiin, joissa on erittäin alhaiset
savukaasujen lämpötilat.
•

Lämpöluokka T120

MUUTA:
• Ruostumaton teräs ilmanpoistojärjestelmä
Seinämän paksuus 0,6 mm

• Ruostumaton teräs ilmastointijärjestelmät LB
Seinämän paksuus 0,6mm / 1,0mm / 1,25mm

• Pyykkikuilut
• Itsestään seisovat järjestelmät
• Ilmastointitornit
• Piipun hatut
• Mittatilaustyöt
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Asiantuntijat palveluksessasi ympäri Suomen:

OULU
Planeettatie 4,
90450 Kempele

YLIVIESKA
Ruutihaantie 17c,
84100 Ylivieska

SEINÄJOKI
Rullatie 1,
60510 Seinäjoki

KOKKOLA
Indolantie 2,
67600 Kokkola

KUOPIO
Tietäjäntie 4,
70900 Toivala

JOENSUU
Pamilonkatu 30,
80130 Joensuu

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2,
40320 Jyväskylä

IISALMI
Valimokatu 2,
74120 Iisalmi

LOIMAA
Kartanomäenkatu 26,
32200 Loimaa

HÄMEENLINNA
Lautatarhankatu 3,
13110 Hämeenlinna

JUVA
Osaketie 7b,
51900 Juva

LOVIISA
Granholmantie 7,
07880 Liljendal

Maahantuonti ja myynti: NHK-Keskus Oy
Lautatarhankatu 3 • 13110 Hämeenlinna
Puh: 03 628 661 • www.nhk.fi

PIIPPUJÄRJESTELMÄT

