COAXIAL FLUES

NEW GENERATION

اولین دودکش دارای نشان ملی استاندارد ایران

نسل جدید دودکش
دودکش دوجداره و تک جداره
آلومینیومی

نگاهی گذرا به استاندار ملی ایران در زمینه دودکش های فلزی
-

آستری های لوله دود و اتصاالت آن میتواند از جنس فلز زنگ
نزن(استینلس استیل) و یا آلومینیوم باشد .
لوله آلومینیومی مورد استفاده میبایست از نوع بدون درز (اکسترود)
باشد و حداقل ضخامت آن  1mmو از آلیاژ  6060باشد.

-

برای دستگاههای گازسوز درون سوز در مبحث  14و  17مقررات ملی ساختمان حداقل ضخامت  0.6میلیمتر الزام
شده است .

-

در شرایط وجود کندانس ضخامت آلومینیوم  1.5mmو آلیاژ آن
EN1070باشد.
دودکش استیل باید از استیل ضدزنگ  AISI316Lیا  AISI316TIبا
ضخامت یک میلیمتر که شامل حداکثر 2.5%مولیبدن هست،باشد تا
مقاومت خوردگی در برابر کندانس اسیدی باالیی را داشته باشد.
از طرفی وجود مولیبدن باعث افزایش مقاومت کششی میشود.
اثر خوردگی فقط به جنس لوله مربوط نیست بلکه تکنیک های
جوش،خم کردن زانوها و تکنیک های شکل دهی نیز پارامترهای مهم
تاثیرگذار هستند.

-

-

-

-

برگرفته از استاندارد
 EN1856اروپا
و استاندارد ملی ایران
به شماره
17389-17388

اولین و بزرگترین تولید کننده دودکش های تک جداره و دو جداره آلومینیومی در ایران
اولین و بزرگترین تامین کننده لوازم جانبی و نصب پکج – رادیاتور در ایران
اولین دارنده استاندارد اروپا در تولید دودکش های مخصوص پکیج شوفاژ دیواری در ایران

نگاهی گذرا به استاندار ملی ایران در زمینه دودکش های فلزی

کدگذاری
بر اساس
استاندارد
EN10081
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-

برگرفته از استاندارد
 EN1856اروپا

ترکیات (درصد وزنی)
لوله دودکش استیل
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لوازم جانبی نصب دودکش ،
با توجه به انعطاف پذیری و
تنوع باالی آن نصب بسیار
آسانی را میسر می نماید.

اولین و بزرگترین تولید کننده دودکش های تک جداره و دو جداره آلومینیومی در ایران
اولین و بزرگترین تامین کننده لوازم جانبی و نصب پکج – رادیاتور در ایران
اولین دارنده استاندارد اروپا در تولید دودکش های مخصوص پکیج شوفاژ دیواری در ایران

دودکش ها و اتصاالت پالمو
•دودکش های رایج در بازار
•استیل
•آلومینیوم

-

دودکش های
دست ساز و غیر
استاندارد
معظل نگران
کننده

اولین و بزرگترین تولید کننده دودکش های تک جداره و دو جداره آلومینیومی در ایران
اولین و بزرگترین تامین کننده لوازم جانبی و نصب پکج – رادیاتور در ایران
اولین دارنده استاندارد اروپا در تولید دودکش های مخصوص پکیج شوفاژ دیواری در ایران

ایمنی

راحتی

برای مصرف کننده

برای نصاب

با آرزوی موفقیت روزافزون

