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Erikoissadehattu Düse EN Plus – lisää tulisijanne tehokkuutta 
 
 

Tuotekuvaus                                                                                                        

 
Jo yli sadan vuoden ajan ovat laatutietoisuus ja 
kehitystyö olleet tärkeä osa toimintaperiaatettamme. 
Tätä todistaa myös tuotekehittelymme uusi tulokas, 
erikoissadehattu Düse EN Plus, joka on kehitelty  
erityisesti tuuliolosuhteet huomioon ottaen. 
 

  

 
 
 
 

Käyttöalueet                                          

 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düse EN Plus on Euroopan 
markkinoilla ensimmäinen 
tuote, joka täyttää DIN EN 
1856-1 mukaiset 
aerodynaamiset normit. 
Sen avulla voidaan 
määräysten puitteissa 
minimoida piipun pituutta. 

Koska tuotteen ominaisuudet on tuulioloissa testattu 
(DIN EN 13384) ja siten helposti ennakoitavissa, 
voidaan sen avulla vaikuttaa piipun pituuteen. 
Määräysten puitteissa voidaan lyhentää piipun 
pituutta huomattavastikin, jopa harjan alapuolelle. 
On siis kyse tuotteesta, jonka aerodynaamiset 
ominaisuudet todistettavasti tasaavat tulisijanne 
vetoa. Raabin Düse EN Plus soveltuu erityisesti 
terässavupiipuille. 
 
Erikoissadehattu tasaa tulisijan vetoa ja siten 
optimoi palamista. Varsinkin tulisijoissa, joissa 
tuloilma ei tule koneellisesti, optimoi Raabin  Düse 
EN Plus tulisijanne lämmitystehoa takaamalla 
tasaisen palamisen. Tämän lisäksi tulisijan 
käyttöturvallisuus lisääntyy, koska kriittiset 
tuuliolosuhteet eivät paljonkaan vaikuta tulisijan 
vetoon. Nuohoamisen helpottamiseksi voidaan 
Düse EN Plus avata helposti ja nopeasti kokonaan 
ilman työkaluja. 
 
Düse EN Plus soveltuu T 600 N1 D käyttöalueille. 
 

▪ Kriittisissä tuuliolosuhteissa teräspiipun 
sadehattuna  

 
▪ Suunnittelussa piipun pituuden 

optimointiin   
 

▪ Terässavupiipuille DIN EN 1856-1/2 
mukaisesti 

 

▪ suunniteltu T 600 N1 D käyttöalueille 

Edut  
 
Tasaa vedon – erinomaisten aerodynaamisten 
ominaisuuksiensa ansiosta (kehitelty tuulitunnelissa) 
eivät kriittisetkään tuuliolosuhteet paljon vaikuta tulisijan 
vetoon ja tasainen palaminen varmistuu. 
 
Lisää lämmitystehoa – tulisijan tasainen veto optimoi 
palamista ja lisää siten tulisijanne lämmitystehoa 
tasaisen palamisen kautta. 
 
Lisää käyttöturvallisuutta – epäedullisten 
tuulenpuuskien aiheuttama vastapaine minimoituu 
 
Lyhentää piipun pituutta – erinomaisten teknisten 
ominaisuuksiensa ansiosta ei Düse EN Plus:aa 
käytettäessä  tarvitse huomioida tuulenpuuskien 
vaikutusta tulisijan vetoon, joten piipun pituutta voidaan 
määräysten puitteissa lyhentää, mahdollisesti jopa 
harjakorkeuden alapuolelle.  
 

 

Avattava luukku 
helpottaa nuohousta 



 

 
nuohousluukku 
 pikaliitoksella 

tuuli-
suoja 

muhviliitos 
terässavu- 
piipuille 

 
Raabin Düse EN Plus – lisävaruste 
minimoi piipun pituuden, lisää 
lämmitystehoa ja tulisijan 
käyttöturvallisuutta. 
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