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Tehdasvalmisteinen elementti- tai valmispiippu on
vaatimusten mukaisesti luotettava ja turvallinen
hormivaihtoehto. Noin 70 prosenttiin uusista oma-
kotitaloista valitaan elementti- tai valmispiippu.

Friedrich Schiedel perusti Schiedel GmbH:n Er-
bachissa vuonna 1946 valmistamaan mullistavaa
uutuutta, kevytrakenteisia betonisia hormiharkkoja.

Yrityksen menestys perustui alusta saakka inno-
vatiiviseen, pitkäjänteiseen tuotekehitykseen.
Vuonna 1960 syntyi pyöreiden hormikappaleiden
SR-järjestelmä ja kymmenen vuotta myöhemmin
kuivapuristetut hormielementit. Vuonna 1973 mark-
kinoille tuotiin eristetty piippu, ensimmäinen mo-
derni harkkoelementtipiippu.

Valmispiippujen tuotekehitys jatkuu edelleen.
Keski-Euroopassa on havaittu, että nykyaikaiset
keskuslämmityskattilat ovat yhä tehokkaampia,
mikä aiheuttaa vaikeuksia perinteiselle tiilipiipulle.
Perinteinen tiilipiippu ei loputtomiin kestä lämpöra-
situsta, jonka kiinteän polttoaineen polttamisen ai-
heuttamat suuret lämpötilanvaihtelut aiheuttavat

Lähitulevaisuudessa siirrytään korvausilmakana-
valla varustettuihin järjestelmäpiippuihin. Palami-
seen tarvittavaa ilmaa ei siis enää oteta huoneil-
masta.. Hormijärjestelmien kehitys kytkeytyy jat-
kossa entistä voimakkaammin lämmityslaitteiden
tekniikan kehitykseen, sillä tulevat tiukat vaatimuk-
set täyttääkseen hormin ja tulisijan on toimittava
saumattomasti yhdessä. Siksi yhteistyö kotimais-
ten ja eurooppalaisten tulisijavalmistajien kanssa
on tiivistä. Uudet pienhiukkaspäästörajoitukset tu-
levat vaikuttamaan hormi- ja tulisijavalintoihin.

TEHOKAS JA PALOTURVALLINEN
Harkkoelementtipiiput kootaan esimerkiksi hohka-
kivielementeistä  tai kevytbetoniharkoista, joiden
sisällä on vuorivillaeriste ja pyöreä tulenkestävä
hormielementti. Ne ovat suhteellisen keveitä ja
huolella pinnoitettuina näyttäviä ratkaisuja. Suoja-
etäisyydet ovat perinteistä tiilipiippua pienemmät.

Riittävä eristys pitää lämmön piipun sisällä, mikä
parantaa vetoa ja vähentää kondenssikosteuden
muodostamista. Hyvä eristys takaa, että veto saa-
daan aikaan nopeasti ja se pysyy yllä, vaikka pala-
minen ei olisikaan täysin tasaista.

Valmispiipun keraaminen sydän valmistetaan 30
prosenttisesti kierrätetystä porsliinista, joka polte-
taan 1200 °C -asteessa. Se tekee sydämestä ha-
ponkestävän. Sileä, pyöreä pinta pysyy helposti
puhtaana (ks. kuva Ceramic liner).

VALMISPIIPUT OVAT VALLANNEET MARKKINAT

Mona Leino
Schiedel Savuhormistot Oy

Tehdasvalmisteinen elementtipiippu on turvalli-
nen myös siksi, että väärin tai huolimattomasti teh-
dyt hormiliitännät ovat aina riski. Esimerkiksi kolmi-
kerrospiippu Rondo Plussan tehdastekoiset valmis-
liitokset ovat varmat ja takaavat savukaasujen ka-
navoitumisen piippuun tehokkaalla tavalla. Pyöreä
piippu ohjaa ne ylös nopeasti ja lähes esteettä. Op-
timikokoinen valmispiippu löytyy jokaiseen tulisi-
jaan, sillä hormikokovaihtoehtoja on kuusi ja tupla-
hormissa 12.

Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilaisesta
hohka- eli laavakivestä. Isokern soveltuu kaikkiin
puuta polttoaineena käyttäviin tulisijoihin. Pyöreä
hohkakivihormi lämpenee nopeasti eikä varaa läm-
pöä itseensä. Isokern- piippu on suunniteltu siten,
että se on todella helppo asentaa. Hohkakiviele-
mentit ovat kevyitä käsitellä ja vaivattomia työstää
ja piippuun kuuluvien osien määrä on minimoitu.

Elementtipiippu on perinteistä tiilipiippua huo-
mattavasti nopeampi ja helpompi pystyttää. Teh-
dasvalmisteinen elementtipiippu on myös turvalli-
nen. Väärin tai huolimattomasti tehdyt tulisijan ja
hormin väliset liitokset ovat aina riski.
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Rondo Plus -valmispiippu. Valmispiipun keraaminen sy-
dän valmistetaan 30 prosenttisesti kierrätetystä porslii-
nista, joka poltetaan 1200 °C -asteessa. Se tekee sydä-
mestä haponkestävän.
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Ceramic liner

Va
lo

ku
va

t: 
Sc

hi
ed

el
 S

av
uh

or
m

is
to

t O
y

BET0802 s46-47 Valmispiiput 3.7.2008, 07:5146



2  2008 47

PREFABRICATED OR BLOCK CHIMNEYS
FOR SMALL HOUSES

In Finland, a prefabricated or block chimney is selected
to about 70% of new residential small houses Schiedel
GmbH in Erbach started the production of lightweight
concrete chimney stack blocks already in 1946. The SR
system of round chimney modules was launched in
1960, and the first dry-pressed prefabricated stack
elements 10 years later. The insulated chimney stack,
the first modern prefabricated block chimney was
introduced in 1973.

The development of prefabricated chimney stacks
continues. System chimneys equipped with a
replacement air duct are the thing of the near future. In
other words, the air needed for burning is no longer taken
from the room air. New restrictions on fine particle
releases will influence the selection of chimney stacks
and fireplaces.

Block chimneys are assembled from e.g. pumice
blocks or cellular concrete blocks, which contain mineral
wool insulation and a round, fire-resistant stack module.
They are relatively light, and with different coating
choices offer eye-catching solutions. The required
protective distances are smaller than with traditional
brick chimneys.

Adequate insulation ensures that heat is retained in-
side the chimney, which improves draft and reduces
condensation. Good insulation guarantees that draft is
obtained quickly and remains strong even if combustion
is not quite even.

A prefabricated chimney can be erected quicker and
easier than a traditional brick chimney. A chimney stack
prefabricated in a factory is also safe. Incorrectly or
carelessly realized joints between the fireplace and the
stack always constitute a risk.

SANEERAUSTUOTTEET HORMEILLE
Suomalaisissa omakotitaloissa on paljon vanhoja,
huonokuntoisia hormeja. Tukkeutunut tai huonokun-
toinen hormi on aina turvallisuusriski, joka äärim-
mäisessä tapauksessa voi osoittautua kohtalok-
kaaksi. Tulisija tai savuhormi on syypää joka seitse-
mänteen rakennuspaloon.

Piippu korjataan yleensä kunnostamalla sen hal-
keillut sisähormi sileäksi ja paloturvalliseksi. Uusi
puhdas ja sileä pinta varmistaa paloturvallisuu-
denlisäksi myös hyvän vedon. Yleisin tapa on lait-
taa piippuun teräksinen sisäputki. Piippu voidaan
myös tiivistää tähän tarkoitukseen suunnitelluilla
saneerausmassoilla. Schiedel Savuhormistot on
tuonut markkinoille Keski-Euroopassa jo pitkään
käytetyn hormisaneeraussarjan, joka koostuu jäy-
kistä ja taipuisista saneerausputkista ja saneeraus-
massasta.

Lisätietoja:
www.schiedel.fi
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Isokern -valmispiippu

4
Saneeraustuotteet

5

BET0802 s46-47 Valmispiiput 3.7.2008, 07:5147



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


