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ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ-KΑΠΝΑΓΩΓΟΣ  
ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
Σειρές SYG1304 & SYG1316

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 (1.4301) ή
 Ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 316L (1.4404) 

• Πάχος ελάσματος: 0.4 mm ή 0.5 mm

• Τύπος συγκόλλησης: Αυτοματοποιημένη αυτογενής συγκόλληση αδρανούς αερίου TIG διαμήκους ραφής

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 200°C μέγιστη για συνθήκες έντονης υγροποίησης και εξαναγκασμένο ελκυσμό
 600°C μέγιστη για ξηρές συνθήκες και φυσικό ελκυσμό

• Πίεση λειτουργίας: Υπερπίεση (200Pa) με φλάντζα - Υποπίεση (40Pa) χωρίς φλάντζα 

• Διαστάσεις διατομών mm: ø 80-100-130-150-180-200-230-250-300-350 

• Σύνδεση: Κουμπωτή ‘κλικ’ (αρσενική με θηλυκή εκτόνωση - διαμόρφωση άκρων) με οδηγό, 
 που ασφαλίζει με περιστροφή (έως ø200)

• Στεγανοποίηση σύνδεσης: Δακτύλιος στεγανοποίησης (φλάντζα) πυράντοχης σιλικόνης τριπλού χείλους
  κοκκινη T160oC - μαύρη T200oC

• Προέλευση πρώτης ύλης: Μεταλλουργία UGINE & ALZ Industries / Γαλλία

• Πιστοποιήσεις: CE Istituto Giordano, TÜV-SÜD, IMQ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 1 Αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με διαρκή αξιολόγηση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (F.P.C.) 
 και σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2000.

 2 Τυποποίηση με σήμανση των προϊόντων με ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας, πάχος και τύπος υλικού, 
 διατομή  και τύπος εξαρτήματος.

 3 Άριστη ποιότητα συγκολλήσεων (αποτροπή οξείδωσης, στεγανότητα).

 4 Τέλειες κυκλικές διατομές (ευκολία στη συναρμολόγηση, ελαχιστοποίηση απωλειών)  

 5 Σταθερές συνδέσεις κουμπωτές (αρσενικό-θηλυκό) με εξωτερικό δακτυλίδι σύσφιξης.

 6 Μηχανική αντοχή και  ικανότητα απόσβεσης  θερμικής διαστολής –συστολής κατά τη λειτουργία  σε συνδυασμό τη 
 χρήση των παρελκόμενων στηριγμάτων. 

 7 Στεγανότητα, η προσθήκη της φλάντζας εκμηδενίζει τις πιθανότητες  διαρροής καυσαερίων ή συμπυκνωμάτων 
 (διαρκής έλεγχος  παραγόμενων προϊόντων).

 8 Επιφάνεια υλικού ανθεκτική στη  χημική διάβρωση από τα συμπυκνώματα και την οξείδωση 
 (μεγάλη διάρκεια ζωής της καπνοδόχου)

 9 Πιστοποίηση προϊόντος TÜV-SÜD για αντοχή στη διάβρωση κατηγορία  V2 
 (κατάλληλο για Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ξύλο) 

10 Μεγάλη θερμική αντοχή  της καπνοδόχου έως 10000C, για περιπτώσεις αυτανάφλεξης. 

11 Χαμηλή θερμική αδράνεια (ελάχιστο πάχος ελάσματος για ταχύτατη και ομοιόμορφη θέρμανση της καπνοδόχου
                 μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας, ελάχιστες απώλειες - χαμηλότερη κατανάλωση ιδανική για 
                 διακοπτόμενη λειτουργία.

12 Λεία εσωτερική επιφάνεια (χαμηλός συντελεστής τριβής, βέλτιστη απαγωγή καυσαερίων με μικρότερες διατομές,  
 αποτροπή αποθέσεων και ελαχιστοποίηση  συχνότητας καθαρισμού και κόστους συντήρησης)
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Φλάντζα 
στεγανοποίησης 
σιλικόνης θερμοανθεκτική 
έως 160°C

Σήμανση CE - παραγωγής τυπωμένη σε όλα 
τα τεμάχια

 ΘΗΛΥΚΟ

 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Κούμπωμα
“κλίκ”

13 Άψογο φινίρισμα και  υψηλή αισθητική.

14 Εξαρτήματα μονοκόμματα στεγανά με ελάχιστες κολλήσεις (θυρίδα αιθάλης – ταφ).

15 Πλήρης σειρά εξαρτημάτων, θυρίδων, τερματικών και παρελκόμενων για κάθε τύπο εγκατάστασης 

16 Στηρίγματα ρυθμιζόμενα και τριγωνικές βάσεις με διόρθωση αποκλίσεων 
 για γρήγορη και εύκολη κατασκευή.

17 Συμβατότητα με τις σειρές  προϊόντων μονωμένων καπνοδόχων.

18 Προστατευτική συσκευασία

19 Με  σήμανση πιστότητας CE 
 σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ατομικά και κεντρικά συστήματα θέρμανσης Φ.Α. ή πετρελαίου και τζάκια.

Στο εσωτερικό κτιρίων ως καπνοσωλήνας ή καπναγωγός, 

σε φρεάτια και σε κτιστές καπνοδόχους  με πρόσθετη μόνωση
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗ   ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ  
ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Σειρές SYG3741 & SYG3757

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Εσωτερικό τοίχωμα: Ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 (1.4301) ή
 Ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 316L (1.4404)

• Εξωτερικό τοίχωμα: Ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 (1.4301)  

• Πάχος ελάσματος: 0.4 mm ή 0.5 mm

• Τύπος συγκόλλησης: Αυτοματοποιημένη αυτογενής συγκόλληση αδρανούς αερίου TIG διαμήκους ραφής

• Υλικό μόνωσης: Ίνες ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας με έγχυση υπό πίεση 

• Πάχος μόνωσης: 25 mm  σε όλες τις κοιλότητες μεταξύ των τοιχωμάτων των στοιχείων

• Πυκνότητα μόνωσης: 180 – 200 kg/m3  μέση πυκνότητα 

• Αντίσταση θερμοδιαφυγής: R = 0,31 m²K/W μέση τιμή εργαστηριακά πιστοποιημένη (κατηγορία ΙΙ)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 200°C μέγιστη για συνθήκες έντονης υγροποίησης και εξαναγκασμένο ελκυσμό
 600°C μέγιστη για ξηρές συνθήκες και φυσικό ελκυσμό

• Πίεση λειτουργίας: Υπερπίεση (200Pa) με φλάντζα
 Υποπίεση (40Pa) χωρίς φλάντζα

• Διαστάσεις διατομών mm: ø 80-130, 100-150, 130-180, 150-200, 180-230, 200-250, 250-300, 300-350 

• Σύνδεση: Κουμπωτή ‘κλικ’ (αρσενική με θηλυκή εκτόνωση - διαμόρφωση άκρων) με οδηγό, που   
 ασφαλίζει με περιστροφή (έως ø200)

• Στεγανοποίηση σύνδεσης: Δακτύλιος στεγανοποίησης (φλάντζα) πυράντοχης σιλικόνης τριπλού χείλους
 κόκκινη T160oC - μαύρη T200oC

• Προέλευση πρώτης ύλης: Μεταλλουργία UGINE & ALZ Industries / Γαλλία

• Πιστοποιήσεις: CE Istituto Giordano, TÜV-SÜD, IMQ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  1 Αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία με διαρκή αξιολόγηση Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο ( F.P.C.) 
 και Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας ISO 9001 : 2000.

  2 Τυποποίηση με σήμανση των προϊόντων με ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας, πάχος και τύπος υλικού, 
 διατομή  και τύπος εξαρτήματος.

  3 Άριστη ποιότητα συγκολλήσεων (αποτροπή οξείδωσης, στεγανότητα) 

  4 Τέλειες κυκλικές διατομές (ευκολία στη συναρμολόγηση, ελαχιστοποίηση απωλειών)

  5 Διάτρητος αποστατικός δακτύλιος μεταξύ των τοιχωμάτων εξασφαλίζει άριστη συναρμογή 
 αποτρέποντας ταυτόχρονα θερμικές γεφυρώσεις στις περιοχές των συνδέσεων.

  6 Σταθερές συνδέσεις κουμπωτές (αρσενικό-θηλυκό) με εξωτερικό δακτυλίδι σύσφιξης.

  7 Μηχανική αντοχή και  ικανότητα απόσβεσης θερμικής διαστολής - συστολής κατά τη λειτουργία  
 σε συνδυασμό με τη χρήση των παρελκόμενων στηριγμάτων. 

  8 Στεγανότητα, η προσθήκη της φλάντζας εκμηδενίζει τις πιθανότητες  διαρροής καυσαερίων ή συμπυκνωμάτων
 (διαρκής έλεγχος  παραγόμενων προϊόντων).

  9 Πιστοποίηση προϊόντος TÜV-SÜD για αντοχή στη διάβρωση κατηγορία  V2 
 (κατάλληλο για Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ξύλο)

10 Θερμομόνωση υψηλής απόδοσης χωρίς διάκενα που ελαχιστοποιεί θερμικές απώλειες και υγροποιήσεις 

11 Μεγάλη θερμική αντοχή  της καπνοδόχου έως 10000C, για περιπτώσεις αυτανάφλεξης.
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Εξωτερικό τοίχωμα 
ανοξείδωτο συγκολλημένο AISI304 ή AI-
SI316L
0,4mm & 0,5mmΜόνωση 
ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας 
180-200 kgr/m3

Εσωτερικό τοίχωμα 
ανοξείδωτο συγκολλημένο AISI304 ή AI-
SI316L
0,4mm & 0,5mm

Σήμανση CE - παραγωγής τυπωμένη σε όλα τα τεμάχια

Αποστατικός δακτύλιος
ανοξείδωτος διάτρητος για προστασία από 
θερμική γεφύρωση

Κούμπωμα  “ΚΛΙΚ” 
με περιστροφή για κλείδωμα της συνδεσης.

(Το κούμπωμα “κλικ” 
για διαμέτρους έως και Φ 200)

Φλάντζα στεγανοποίησης 
σιλικόνης θερμοανθεκτική έως 160°C ΘΗΛΥΚΟ

 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

12 Χαμηλή θερμική αδράνεια (ελάχιστο πάχος ελάσματος για τάχιστη και ομοιόμορφη θέρμανση 
 της καπνοδόχου μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασίας λειτουργίας, ελάχιστες απώλειες -
 χαμηλότερη κατανάλωση ιδανική για  διακοπτόμενη λειτουργία)

13 Λεία εσωτερική επιφάνεια (χαμηλός συντελεστής τριβής, βέλτιστη απαγωγή καυσαερίων με μικρότερες διατομές, 
 αποτροπή αποθέσεων και ελαχιστοποίηση  συχνότητας καθαρισμού και κόστους συντήρησης) 

14 Άψογο φινίρισμα και  υψηλή αισθητική

15. Εξαρτήματα μονοκόμματα στεγανά με ελάχιστες κολλήσεις (θυρίδα αιθάλης – ταφ).

16 Πλήρης σειρά εξαρτημάτων, θυρίδων, τερματικών και παρελκόμενων για κάθε τύπο εγκατάστασης 

17 Στηρίγματα ρυθμιζόμενα και τριγωνικές βάσεις με διόρθωση αποκλίσεων με αποτέλεσμα 
 γρήγορη και εύκολη κατασκευή.

18 Συμβατότητα με τις σειρές  προϊόντων μονού τοιχώματος.

19 Προστατευτική συσκευασία

20 Με  σήμανση πιστότητας CE σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κατάλληλη για ατομικά και κεντρικά συστήματα θέρμανσης  Φ.Α. 
ή πετρελαίου και τζάκια  - εστίες.
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Με κόκκινη 
φλάντζα 
σιλικόνης 
Τ160°

Με μαύρη
φλάντζα 
σιλικόνης  
Τ200°

Με κόκκινη 
φλάντζα 
σιλικόνης 
Τ160°

Με μαύρη
φλάντζα 
σιλικόνης  
Τ200°

“SYG1304”
Μονού τοιχώματος
Ανοξείδωτος 
ωστενιτικός χάλυβας 
1.4301 (AISI 304)
πάχος 0,4 mm & 
0,5 mm

“SYG1316”
Μονού τοιχώματος
Ανοξείδωτος 
ωστενιτικός 
χάλυβας
1.4404 (AISI 316L)
πάχος 0,5 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Χωρίς
φλάντζα 
σιλικόνης  

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ  ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1               ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ     
ΤΥΠΟΣ    

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 160 P1 W Vm L20040 O 30

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 160 P1 W Vm L20050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 160 P1 W Vm L20040 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 160 P1 W Vm L20050 O 30

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 160 P1 W Vm L20040 O

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 160 P1 W  Vm L20050 O

 

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 P1 W Vm L20040 O 30

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 P1 W Vm L20050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 200 P1 W Vm L20040 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 200 P1 W Vm L20050 O 30

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 200 P1 W Vm L20040 O

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 200 P1 W Vm L20050 O

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 N1 W Vm L20040 O 30

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 N1 W Vm L20050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 600 N1 W Vm L20040 G 600

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 600 N1 W Vm L20050 G 600

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 600 N1 W Vm L20040 G

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 600 N1 W Vm L20050 G

 

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 160 P1 W V2 L50050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 160 P1 W V2 L50050 O 30

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 160 P1 W V2 L50050 O

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 P1 W V2 L50050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 200 P1 W V2 L50050 O 30

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 200 P1 W V2 L50050 O

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 Ν1 W V2 L50050 O 30

Καπναγωγός σύνδεσης EN 1856-2 T 600 Ν1 W V2 L50050 G 600

Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T 600 Ν1 W V2 L50050 G

Χωρίς
φλάντζα 
σιλικόνης  
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ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ  ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1              ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ      ΤΥΠΟΣ

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 160 P2 W Vm L20040 O 30   

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 P2 W Vm L20040 O 30 

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 600 N1 D Vm L20040 G 60    

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 160 P2 W V2 L50050 O 30  

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 200 P2 W V2 L50050 O 30  

Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T 600 N1 D V2 L50050 G 60
Χωρίς 
φλάντζα

Με  κόκκινη
φλάντζα 
σιλικόνης  
Τ160° 
Με  μαύρη 
φλάντζα 
σιλικόνης 
Τ200°

Χωρίς 
φλάντζα

Με  κόκκινη
φλάντζα 
σιλικόνης  
Τ160° 
Με  μαύρη 
φλάντζα 
σιλικόνης 
Τ200°

1.4301 (AISI 304) 
εξωτερικά 
πάχος 0,5 mm

“SYG3741”
Διπλού τοιχώματος
Ανοξείδωτος 
ωστενιτικός χάλυβας
1.4301 (AISI 304) 
εσωτερικά και 
εξωτερικά 
πάχος 0,4 mm

“SYG3757”
Διπλού τοιχώματος
Ανοξείδωτος 
ωστενιτικός χάλυβας
1.4404 (AISI 316L) 
εσωτερικά 
πάχος 0,5 mm
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Ν1 2.0 40  
Ν2 3.0 20  
Ρ1 0.006 200  
Ρ2 0.12 200  
Η1 0.006 5000  
Η2 0.12 5000

Τύπος 
πίεσης

Μέγιστη επιτρεπτή 
διαρροή /επιφάνεια

(l/sec.m²)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CE 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Μαζί με τη σήμανση CE στις μεταλλικές καπνοδόχους είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται από τον κατασκευαστή επί του 
προϊόντος ο προσδιορισμός συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους με  προκαθορισμένη κωδικοποιημένη μορφή.
 
Παράδειγμα κωδικοποιημένου προσδιορισμού τεχνικών χαρακτηριστικών μεταλλικής καπνοδόχου:

Περιγραφή Προϊόντος Προσδιορισμός Προϊόντος  
Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O30
Καπναγωγός Σύνδεσης EN 1856-2 T200  P1  W  V2 L50050  O30
Καπνοσωλήνας EN 1856-2 T200  P1  W  V2 L50050  O  
          
Αριθμός προτύπου           
Κατηγορία θερμοκρασίας °C         
Κατηγορία  πίεσης : Ν Ρ, Η         
Αντίσταση σε συμπυκνώματα : W, D       
Κατηγορία αντίστασης στη διάβρωση, V1, V2, V3, Vm       
Προδιαγραφή υλικού σε επαφή με τα καυσαέρια     
Αντοχή σε ανάφλεξη αποθέσεων: Ο, G -Ελάχιστη απόσταση από καυστά υλικά σε mm    

Περιγραφή προϊόντος:

ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1 : Το πρότυπο εφαρμογής για συστήματα μεταλλικών καπνοδόχων
Προϊόν Συστήματος Καπνοδόχου: Ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη σειρά στοιχείων καπνοσωλήνων και εξαρτημάτων 
καπνοδόχου για αυτόνομη συναρμολόγηση και τοποθέτηση.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-2 : Το πρότυπο εφαρμογής για καπνοδόχους με αγωγό καπναερίων ή/και στοιχεία σύνδεσης   
από μεταλλικό υλικό.
Καπναγωγός Σύνδεσης: Τμήμα – στοιχείο σύνδεσης της συσκευής καύσης με την καπνοδόχο 
( αρχικός-πρωτεύων καπναγωγός)
Καπνοσωλήνας: Αγωγός διοχέτευσης των αερίων της καύσης προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Κατηγορία θερμοκρασίας:

Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας. Ενδεικτικά:
Τ160 (°C): κατάλληλο για αέριο καύσιμο(φυσικό αέριο),
Τ200 (°C): κατάλληλο για αέριο και πετρέλαιο(θέρμανσης),
Τ450 (°C):κατάλληλο και για στερεά καύσιμα(ξύλο, βιομάζα).

Κατηγορία Πίεσης:
Συνθήκες ελκυσμού
Ν:  Αρνητική πίεση – φυσικός ελκυσμός 
      (τζάκια-εστίες, ατμοσφαιρικοί λέβητες)
Ρ:  Θετική πίεση – εξαναγκασμένου ελκυσμού 
     (πιεστικοί λέβητες, συσκευές αερίου με ανεμιστήρα)
H:  Υψηλή θετική πίεση – βιομηχανικές εφαρμογές 
     (γεννήτριες Diesel)

Πίεση δοκιμής 
(Pa)

Κατηγορίες πίεσης λειτουργίας καπνοδόχου
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Αντίσταση σε συμπυκνώματα :

W:  Καπνοδόχοι σχεδιασμένες για λειτουργία υπό συνθήκες έντονων υγροποιήσεων, με χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων 
       (π.χ. λέβητες συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης αερίου - πετρελαίου). 
D:  Καπνοδόχοι σχεδιασμένες για λειτουργία υπό ξηρές συνθήκες χωρίς έντονες υγροποιήσεις, με υψηλή θερμοκρασία  
      καυσαερίων (π.χ. τζάκια που καίνε φυσική ξυλεία ή λέβητες κεντρικής θέρμανσης).

Κατηγορία αντίστασης στη διάβρωση:

Εξαρτάται από το είδος του καυσίμου 
V1:    Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για αέριο καύσιμο.
V2:    Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για ελαφρύ πετρέλαιο diesel 
          (περιεκτικότητα σε Θείο <0, 2%) και φυσικό ξύλο.
V3:    Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και είναι κατάλληλο για ακάθαρτο πετρέλαιο (περιεκτικότητα σε Θείο >0, 2%) 
           και στερεά καύσιμα (ξύλο, κάρβουνο, κλπ). 
Vm:   Προϊόν κατάλληλο για χρήση κατά δήλωση του κατασκευαστή χωρίς δοκιμή

Προδιαγραφή υλικού του καπνοσωλήνα: 
 
Το πρώτο στοιχείο είναι ο κωδικός που αντιστοιχεί στην σύσταση 
του υλικού με ποιο διαδεδομένο τον ανοξείδωτο χάλυβα.
Το δεύτερο  είναι το πάχος του υλικού σε χιλιοστά 
π.χ.  040 = 40 mm, 050 = 50 mm, 060 = 60 mm, 
για τις περισσότερες εφαρμογές.

Παράδειγμα: 
L20040 = Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 πάχους 0,4 χιλιοστών

Αντοχή σε ανάφλεξη αποθέσεων:

G:   Ναι. Το προϊόν έχει δοκιμαστεί στους 1000°C για 30 λεπτά και παρέμεινε άθικτο ενώ η θερμοκρασία καυστών υλικών 
στην καθορισμένη απόσταση δεν υπερβαίνει τους 100°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.

O:   Όχι. Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας όπως λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου όπου 

και χρησιμοποιούνται παρεμβύσματα για στεγανότητα της καπνοδόχου που δεν αντέχουν σε ανάφλεξη.

Ελάχιστη απόσταση από καυστά (δομικά) υλικά:

Καθορίζεται από την αντοχή στην ανάφλεξη όπως παραπάνω και εκφράζει την ελάχιστη απόσταση σε χιλιοστά (mm) της 
εξωτερικής επιφάνειας της καπνοδόχου από παρακείμενα καυστά δομικά υλικά.

Παράδειγμα: 
O30 = Όχι ανθεκτική σε ανάφλεξη καπνοδόχος και τοποθέτηση με ελάχιστη απόσταση της  εξωτερικής επιφάνειας της 
30 χιλιοστά από καυστά δομικά στοιχεία, όταν δεν υπάρχει ενδιάμεσα μονωτικό –προστατευτικό υλικό.

Πίνακας υλικών κατασκευής  μεταλλικών καπνοδόχων
 (ΕΝ10088-1 & ΕΝ573-3)

 
     L11 AL 99% Αλουμίνιο 
     L20 AISI 304 Ανοξείδωτος χάλυβας 
     L30 AISI 304L Ανοξείδωτος χάλυβας 
     L40 AISI 316 Ανοξείδωτος χάλυβας 
     L50 AISI 316L Ανοξείδωτος χάλυβας
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Συμπληρωματικά
 με  ανεξίτηλη εκτύπωση

  ημερομηνία παραγωγής, διατομή,
 είδος, υλικό και

 παρτίδα παραγωγής:

Παράδειγμα ετικέτας
 με ανεξίτηλη εκτύπωση

 ειδικά  επί των ευθύγραμμων στοιχείων
 1 μέτρου SYG 3741:

Στοιχεία κατασκευαστή

Κατεύθυνση ροής 
καυσαερίων

Προσδιορισμός 
προϊόντος ανάλογα με 
τη  σκοπούμενη χρήση

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ  ΕΝ 1856-1:2003
ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τοποθετείται σε κάθε στοιχείο ή εξάρτημα

Παράδειγμα αυτοκόλλητης ετικέτας για τα εξαρτήματα σειράς SYG 3741  διπλού τοιχώματος:

Σειρά προϊόντος

Σήμανση CE 
με Αρ. Μητρώου του 

Φορέα Πιστοποίησης

Αριθμός φορέα 
πιστοποίησης και 

πιστοποιητικού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Στα συνοδευτικά έγγραφα

 των προϊόντων
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Συμπληρώνεται από τον 
εγκαταστάτη με τις εξής 
πληροφορίες :

• Προσδιορισμός κατά  το πρότυπο 
ΕΝ 1443 των χαρακτηριστικών 
τηςκαπνοδόχου στην τελική μορφή 
της εγκατάστασης

• Ονομαστική εσωτερική διάμετρος 
της καπνοδόχου σε χιλιοστά

• Ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης 
από καυστά (δομικά) υλικά 
της εξωτερικής επιφάνειας της 
καπνοδόχου σε χιλιοστά

• Διεύθυνση εγκατάστασης

• Επωνυμία & Διεύθυνση του εγκαταστάτη

Σε σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου ( πχ διπλού τοιχώματος με εξαρτήματα και παρελκόμενα του 
κατασκευαστή) διατηρείται ο προσδιορισμός του προϊόντος. Σε περίπτωση σύνθετης κατά παραγγελία 
καπνοδόχου (πχ μεταλλικός καπνοσωλήνας μονού τοιχώματος κτιστός με πρόσθετη μόνωση) οι τιμές του 
προσδιορισμού μεταβάλλονται και προκύπτουν με υπολογισμό για την εκάστοτε εγκατάσταση.

Παράδειγμα συγκριτικού προσδιορισμού μεταλλικής καπνοδόχου:

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Τοποθετείται κοντά στην καπνοδόχο  

Σύστημα καπνοδόχου  EN 1856-1 T160 P2 W Vm L20040  O30

Καπνοδόχος EN 1443 T160 P2 W Vm O30

Αριθμός προτύπου       

Κατηγορία θερμοκρασίας °C     

Κατηγορία  πίεσης λειτουργίας : Ν Ρ, Η     

Αντίσταση σε συμπυκνώματα : W, D   

Κατηγορία αντίστασης στη διάβρωση, 1, 2, 3   

Αντοχή σε ανάφλεξη: Ο, G  & ελάχιστη απόσταση καπνοδόχου από καυστά υλικά
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ-ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ 
SYG1304 - SYG1316 ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SYG3741 ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
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1.  Τοποθετήστε την φλάντζα σιλικόνης στην αυλάκωση του θηλυκού άκρου εφόσον η 
καπνοδόχος προορίζεται για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο για στεγανοποίηση της σύνδεσης από 
τα συμπυκνώματα. Σε καπνοδόχο όπου η θερμοκρασία των καυσαερίων ξεπερνά τους 200°C 
η φλάντζα δεν χρησιμοποιείται (π.χ. για τζάκι). Σε  στοιχεία διπλού τοιχώματος η φλάντζα 
εφαρμόζει στο  θηλυκό άκρο του εσωτερικού τοιχώματος. Το άκρο του στοιχείου με φλάντζα   
τοποθετείται πάντα προς την κατεύθυνση εξόδου του καπνού. Για την σωστή φορά της 
συναρμολόγησης υπάρχει ενδεικτικό βέλος σε όλα τα παραγόμενα στοιχεία. Ελέγξτε τη φλάντζα 
για τυχόν φθορές ή κοψίματα και προσέξτε να εφαρμόζει σωστά. 

2.  Ευθυγραμμίστε με τη βοήθεια των οδηγών στα άκρα των 
τεμαχίων και ενώστε σπρώχνοντας ελαφρά. Για ευκολότερη 
εφαρμογή και καλύτερη στεγανοποίηση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα στρώμα διάφανους θερμοανθεκτικής 
πάστας σιλικόνης  UNISILIKON TK M 1012  που διατίθεται σε 
σωληνάριο ξεχωριστά. Ελέγξτε  το εσωτερικό  της σύνδεσης 
ώστε η φλάντζα να μην είναι ορατή ούτε να εξέχει μετά την 
ένωση.

 
3.  Περιστρέψτε το αρσενικό άκρο μέσα στο θηλυκό τόσο ώστε οι οδηγοί να μην 
ευθυγραμμίζονται πλέον, τα τεμάχια να κλειδώσουν και να μην μπορούν να αποχωριστούν 
μεταξύ τους. Σε διατομές άνω του  ø200 δεν υπάρχουν οδηγοί ούτε χρειάζεται περιστροφή, 
απλώς σπρώξτε το αρσενικό μέσα στο θηλυκό. Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη ώστε 
αποφευχθούν παραμορφώσεις στην κυκλική διατομή των τεμαχίων. Ευθυγραμμίστε τις ραφές 
συγκόλλησης προς την πλευρά του τοίχου για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

4.  Σε κάθε σύνδεση είναι απαραίτητο να  τοποθετήσετε και το 
δαχτυλίδι σύσφιξης εξωτερικά το οποίο στερεώνετε προσέχοντας 
να καλύπτει  πλήρως την σύνδεση και το βιδώνετε με προσοχή. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ασφάλεια, στεγανότητα και 
ακαμψία στην καμινάδα. Ο τρόπος σύνδεσης αφορά όλα τα 
στοιχειά και εξαρτήματα με ή χωρίς το σύστημα σύνδεσης ‘’κλίκ’’.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – 
ΣΥΣΤΗΜΑ ‘‘ΚΛΙΚ’’
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