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SFL Nova SM on katt ava terässavupiippujärjestelmä johon kuuluu 
mm. kulmakappaleet, T-haarat, kondenssiasti at jne. Piippu sovel-
tuu moneen käytt ötarkoitukseen esim. takkoihin, kiukaisiin, kon-
densoiviin kaasu- ja öljylaitt eisiin sekä myös teollisuuteen.

SFL terässavupiiput valmistetaan Englannissa, alkuperämaa on Ka-
nada, jossa valmistus aloitetti  in jo vuonna 1933.

Nova SM terässavupiiput ovat suljett uja moduuleja, joissa päät 
ovat suojatut. Jaksot liitetään toisiinsa kiertämällä pikakierreliitok-
silla olevat uros- ja naarasliitokset yhteen ja lukitaan pikalukitus-
pannalla, joka tekee piipusta eritt äin tukevan ja kestävän.

Nova SM:n sisäputki on haponkestävää terästä, ulkokuori ruostu-
matonta terästä. Eriste on kierrepuristett u terässavupiipun sisään. 
Kierrepuristus mahdollistaa normaalia paremman eristeti heyden. 
Kuumenevia sidosaineita tai hartsia ei tarvita, jotka saatt avat aihe-
utt aa ylikuumenemisen piipun eristeissä. Tämän johdosta Nova SM 
on perinteistä terässavupiippua sirompi.
Koot: Ø100, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300, Ø350 ja isom-
mat koot ti laustuott eena Suorien jaksojen pituudet: 120mm-
1500mm 12: Värivaihtoehdot: ruostumaton ja RAL-sävyt.

NOVA SM Läpivienti moduuli Nova SM järjestelmään kuuluu eris-
tett y läpivienti moduuli jäähdytt ävällä ilmakierolla. Moduuli on tes-
tatt u jopa 1 m eristepaksuudelle. Läpivienti moduulissa suojakaluk-
set estävät esim. puhallusvillan pääsyn moduulin sisään. Katt o- ja 
seinäläpivienti moduulin toimivuus on osoitett u Tampereen Teknil-
lisen Yliopiston palolaboratorion testeissä toimivaksi.

SFS EN 1856-1 
T600-N1-W/D-V2-L50050-G(50) 
T450-N1-W/D-V2-L50050-G(50) 
T200-P1-W-V2-L50050-G(50)

Eristett y järjestelmäterässavupiippu
• Siro, kevyt piippu ja siisti  lukituspanta
• Eritt äin helppo asentaa
• Ei vaadi suurta työaukkoa läpivienneissä
• Pikakierreliitos ja pikalukituspanta
• Testatt u ja turvallinen
• Kaikkiin kohteisiin, kaikille poltt oaineille

Nova SM
CE

Savupiippu liitetään yhteen kiertämällä

Pikalukituspanta 
tekee liitoksesta 
eritt äin tukevan 
ilman työkaluja

Testatt u suomalaisiin olosuhteisiin Tampereen Teknillisen Yliopiston 
Palolaboratoriossa (paksut eristetyt katt o- ja seinäläpiviennit)



Toimintaperiaate

Nova SM 3L on kolmivaippainen 
terässavupiippu. Eristetyn savupiipun sisään 
on keskitett y ylimääräinen sisäputki joka 
muodostaa ylimääräisen jäähdytt ävän 
ilmati lan seinämien väliin. Lisäksi Nova SM 
3L järjestelmä sisältää savupelti moduulin. 
Mallisuojatun savupellin tekniikan ansiosta 
jäähdytt ävää ilmakiertoa ei voida vahingossa 
sulkea tulisijaa poltt aessa.
Järjestelmään opti ona myös T-haara, johon 
voidaan liitt ää tarvitt avat laitt eet lämmön 
siirtoa/talteenott oa varten.

Jäähdytt ävä ilmakierto

Kierrepuristett u paloeriste

Mallisuojatun savupellin tekniikan ansiosta 
jäähdytt ävää ilmakiertoa ei voida vahingossa 
sulkea tulisijaa poltt aessa. 
Mallisuojanumero: FI 9582

Lämmön talteenott o-opti o

Lämmönsiirtokoje tarvitaan 
ainoastaan, mikäli lämpöä otetaan 
talteen. Myös mahdolliset LTO-
laitt eet.
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NOVA SM 3L TURVAPIIPPU – Eristett y ilmajäähdytt einen 
terässavupiippujärjestelmä LTO-opti olla


