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ULTRA DUPLEX TOKELETESEN SAVALLO FUSTCSOVEK - nedves füst eltávolItására 300°C-ig. 
Az ULTRA DUPLEX füstcsövek megfdelnek az európai EN 1806 szabvány FB4 Ni és FB5 P1 
osztályainak. 

Az ULTRA DUPLEX füstcsó a nedves füst hatásainak kulonlegesen ellenálló termék. A gz-
és folyadékszigetelô hatása reridkIvül magas, és szigorü Iaboratóriumi tesztek tanisItják. 
Tulajdonságai kifejezettenalkalmassáteszikalacsonyhômersékletü,gázvagygazolajtuzelésü 
kazánok füstjének eltávolItására. Ezenkivül használható zarttera kazánok bekötéséhez is. 

Az ULTRA DUPLEX fUstcsö eIIenáII a füstben taIIható akár szulfátos akár nitrites savak 
hatásainak. Szulfátsav koncentrtummaI (70%) végzett tesztek eredrnénye alapján 
saváIIósgi értéke 1%-nak felel meg, ami ötödrésze a szabvány 61tal megkovetelt értéknek. 
A hagyományos acél füstcsänél határozottan jobb tulajdonságokat biztositva az ULTRA 
DUPLEX a Iegjobb rnegoldás a savak probIémjára. 

Más megoldásokkal eUentétben az ULTRA DUPLEX füstcsô nem igényel téglából vagy 
betontörnbökbdl készült burkolatot. UgyanIgy falosleges az expandált agyagtömbökböl áIIó 
réteg. Az ULTRA DUPLEX füstcsö önálló strukti.ira. Megfelelö biiincsekkel a falhoz rägzIthetö: 
erre csak kültérben felszerelt fUstcsô esetén van szukség. 

Miután nincs szukség téglaburkolatra, a füstcsö beépItése külonösen egyszerU. Elég 
összeilleszteni a különbözö alkotóelemeket egy különleges tomItöanyaggal, és esetleg 
a falhoz rogziteni a füstcsövet. Az összeszerelés egyszer(isége jelentösen csökkenti a 
munkaerô koltséget, valamint a beépitési idôt. 

Vékony faluknak es viszonylag alacsony sülyuknak käszönhetöen az EFFE 2 füstcsövek gyorsan 
osszegy(jtika hot, és rOvid id6 alattelérikajó huzatot. Ezért van az, hogyazépuletek belsejében 
felszerelt füstcsövek nem igényelnek kiegeszItO szigetelést. Szemben a hármas falii füstcsövekkel, 
melyeket 6sv6nygyapottal szigetelnek, az EFFE 2 fUstcsOnél a lust hOje kOzvetlenül átadOdik 
magra a csOre, ennek kOvetkeztében a környezO terre; ily mádon visszanyerhetO a füstbOl 
az energia. Az ULTRA DUPLEX az ideIis választhs gázzal és gázolajjal f(JtOtt passzIvházak 
esetén. 

Az ULTRA DUPLEX füstcsO egy fejlett technológiaju termék. A burkolás hirya, és az, hogy 
nincs szukség szigetelésre, nagyon eldnyOs ár kiatakItását tette lehetOvé. Egy ULTRA DUPLEX 
füstcsO kOltsege kOrUlbelül fele egy hasonló hármas fali'i füstcsO kaltségének. 


