
Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
firmy EKA firmy EKA EdelstahlkamineEdelstahlkamine

Firma EKA to czoFirma EKA to czołłowy producent systemowy producent systemóów spalinowych. Dziw spalinowych. Dzięęki ki 
wykorzystaniu zaawansowanych technologii i rygorystycznej wykorzystaniu zaawansowanych technologii i rygorystycznej 
kontroli jakokontroli jakośści rozwici rozwiąązania proponowane przez naszzania proponowane przez nasząą firmfirmęę
spespełłniajniająą wszystkie wymogi jakie stawiajwszystkie wymogi jakie stawiająą nowoczesne i tradycyjne nowoczesne i tradycyjne 
źźrróóddłła spalin (kota spalin (kotłły, agregaty pry, agregaty prąądotwdotwóórcze, zesporcze, zespołły BHKW, turbiny, y BHKW, turbiny, 
silniki gazowe i wszelkiego rodzaju procesy technologiczne).silniki gazowe i wszelkiego rodzaju procesy technologiczne).



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
program produkcji program produkcji –– sposoby posposoby połąłączeczeńń -- przeznaczenieprzeznaczenie

Do PaDo Pańństwa dyspozycji doststwa dyspozycji dostęępnych jest kilka rozwipnych jest kilka rozwiąązazańń systemsystemóów w 
jednojednośściennych i dwuciennych i dwuśściennych przeznaczonych odprowadzania ciennych przeznaczonych odprowadzania 
spalin.spalin.

complexcomplex E i D E i D –– system dostsystem dostęępny w pny w śśrednicach od 80 do 500 mm z rednicach od 80 do 500 mm z 
grubogrubośściciąą rury spalinowej 0,6 lub 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w rury spalinowej 0,6 lub 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w 
podcipodciśśnieniu, w nadcinieniu, w nadciśśnieniu (uszczelki);nieniu (uszczelki);

globalglobal E i DE i D –– uproszczony system dostuproszczony system dostęępny w pny w śśrednicach od 80 do rednicach od 80 do 
200 mm z grubo200 mm z grubośściciąą rury spalinowej 0,5 lub ze stali 1.4404, praca w rury spalinowej 0,5 lub ze stali 1.4404, praca w 
podcipodciśśnieniu, w nadcinieniu, w nadciśśnieniu (uszczelki);nieniu (uszczelki);

medimedi E i DE i D –– system dostsystem dostęępny w pny w śśrednicach od 80 rednicach od 80 –– 500 mm z 500 mm z 
grubogrubośściciąą rury spalinowej 0,6 lub 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w rury spalinowej 0,6 lub 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w 
podcipodciśśnieniu, w nadcinieniu, w nadciśśnieniu (ponieniu (połąłączenia stoczenia stożżkowe kowe –– uszczelnienie uszczelnienie 
metaliczne);metaliczne);

europ E i Deurop E i D –– system dostsystem dostęępny w pny w śśrednicach od 150 rednicach od 150 –– 1000 (1100 mm) 1000 (1100 mm) 
grubogrubośściciąą rury spalinowej 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w rury spalinowej 1,0 mm ze stali 1.4404, praca w 
podcipodciśśnieniu, w nadcinieniu, w nadciśśnieniu (ponieniu (połąłączenia koczenia kołłnierzowe nierzowe –– ze specjalnym ze specjalnym 
zaciskiem V) zaciskiem V) –– rozwirozwiąązanie przemyszanie przemysłłowe owe maxmax. nadci. nadciśśnienie 5000 Pa;nienie 5000 Pa;

E E –– system jednosystem jednośściennycienny
D D –– system dwusystem dwuśściennycienny



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– systemy systemy -- complexcomplex E i D, E i D, globalglobal E i DE i D

complexcomplex E i D,E i D, globalglobal E i DE i D
+ Jedno+ Jednośścienny i dwucienny i dwuśścienny (izolowany) system cienny (izolowany) system 
certyfikowany zgodnie z certyfikowany zgodnie z EN 1856EN 1856--1 CE1 CE, jako, jakośćść produktproduktóów jest w jest 
kontrolowana przez kontrolowana przez TTÜÜV SV Süüdd, atest LLOYD, atest LLOYD..

+ + ekaeka complexcomplex EE i Di D jest przeznaczony do odprowadzania jest przeznaczony do odprowadzania 
spalin z kotspalin z kotłłóów gazowych, olejowych, urzw gazowych, olejowych, urząądzedzeńń opalanych opalanych 
paliwami stapaliwami stałłymi (kotymi (kotłły atmosferyczne, kondensacyjne, y atmosferyczne, kondensacyjne, 
kominki, kotkominki, kotłły na paliwa stay na paliwa stałłe, systemy wentylacji).e, systemy wentylacji).

+ maksymalna temperatura pracy ci+ maksymalna temperatura pracy ciąąggłłej (podciej (podciśśnienie) nienie) --
600600°°C.C.

+ przy pracy w nadci+ przy pracy w nadciśśnieniu nieniu (max. 5000 Pa) (max. 5000 Pa) ssąą stosowane stosowane 
specjalne uszczelki specjalne uszczelki –– maksymalna temperatura pracy to maksymalna temperatura pracy to 200200°°C.C.

+ cylindryczny system spalinowy mo+ cylindryczny system spalinowy możże bye byćć stosowany bez stosowany bez 
zaciskzaciskóów taw taśśmowych.mowych.

+ izolacja z we+ izolacja z wełłny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o ny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o 
grubogrubośściach standardowych 25, 50 mmciach standardowych 25, 50 mm

+ p+ płłaszcz zewnaszcz zewnęętrzny z blach kwasoodpornej polerowanej trzny z blach kwasoodpornej polerowanej 
(mo(możżliwy mat, kolor RAL, miedliwy mat, kolor RAL, miedźź))



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– systemy systemy -- medimedi E E –– medimedi DD

medimedi E i D,E i D,
+ Jedno+ Jednośścienny i dwucienny i dwuśścienny system certyfikowany zgodnie z cienny system certyfikowany zgodnie z 
EN 1856EN 1856--1 CE1 CE, jako, jakośćść produktproduktóów jest kontrolowana przez w jest kontrolowana przez TTÜÜV V 
SSüüdd, atest LLOYD, atest LLOYD..

+ + ekaeka medimedi EE i Di D –– rozwirozwiąązanie z pozanie z połąłączeniami stoczeniami stożżkowymi jest kowymi jest 
przeznaczone do odprowadzania spalin z kotprzeznaczone do odprowadzania spalin z kotłłóów gazowych, w gazowych, 
olejowych, urzolejowych, urząądzedzeńń opalanych paliwami staopalanych paliwami stałłymi (kotymi (kotłły y 
atmosferyczne, kondensacyjne, kominki, kotatmosferyczne, kondensacyjne, kominki, kotłły na paliwa stay na paliwa stałłe, e, 
systemy wentylacji)systemy wentylacji)

+ + ekaeka medimedi E i D szczegE i D szczegóólnie zalecany jest do odprowadzania lnie zalecany jest do odprowadzania 
spalin w wysokim nadcispalin w wysokim nadciśśnieniu do 5000 Pa nieniu do 5000 Pa –– agregaty agregaty 
prprąądotwdotwóórcze, zesporcze, zespołły BHKW, turbinyy BHKW, turbiny

+ maksymalna temperatura pracy ci+ maksymalna temperatura pracy ciąąggłłej (podciej (podciśśnienie i nienie i 
nadcinadciśśnienie ) nienie ) -- 600600°°C.C.

+ sto+ stożżkowy system spalinowy mokowy system spalinowy możże bye byćć stosowany bez stosowany bez 
zaciskzaciskóów taw taśśmowych.mowych.

+ izolacja z we+ izolacja z wełłny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o ny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o 
grubogrubośściach standardowych 30, 50 mmciach standardowych 30, 50 mm

+ p+ płłaszcz zewnaszcz zewnęętrzny z blach kwasoodpornej polerowanej trzny z blach kwasoodpornej polerowanej 
(mo(możżliwy mat, kolor RAL, miedliwy mat, kolor RAL, miedźź))



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– systemy systemy -- europ E i Deurop E i D

europ E i D,europ E i D,
+ Jedno+ Jednośścienny i dwucienny i dwuśścienny system certyfikowany zgodnie z cienny system certyfikowany zgodnie z 
EN 1856EN 1856--1 CE1 CE, jako, jakośćść produktproduktóów jest kontrolowana przez w jest kontrolowana przez TTÜÜV V 
SSüüdd, atest LLOYD, atest LLOYD..

+ + ekaeka europeurop EE i Di D –– rozwirozwiąązanie z pozanie z połąłączeniami koczeniami kołłnierzami jest nierzami jest 
przeznaczone do odprowadzania spalin z kotprzeznaczone do odprowadzania spalin z kotłłóów gazowych, w gazowych, 
olejowych, urzolejowych, urząądzedzeńń opalanych paliwami staopalanych paliwami stałłymi (kotymi (kotłły y 
atmosferyczne, kondensacyjne, kominki, kotatmosferyczne, kondensacyjne, kominki, kotłły na paliwa stay na paliwa stałłe, e, 
systemy wentylacji).systemy wentylacji).

+ + ekaeka europ E i D szczegeurop E i D szczegóólnie zalecane jest do odprowadzania lnie zalecane jest do odprowadzania 
spalin w wysokim nadcispalin w wysokim nadciśśnieniu do 5000 Pa nieniu do 5000 Pa –– agregaty agregaty 
prprąądotwdotwóórcze, zesporcze, zespołły BHKW, turbiny.y BHKW, turbiny.

+ spos+ sposóób pob połąłączeczeńń –– kokołłnierzowe i grubonierzowe i grubośćść materiamateriałłu czyniu czyniąą
system europ bezpiecznym rozwisystem europ bezpiecznym rozwiąązaniem przemyszaniem przemysłłowym.owym.

+ maksymalna temperatura pracy ci+ maksymalna temperatura pracy ciąąggłłej (podciej (podciśśnienie i nienie i 
nadcinadciśśnienie) nienie) -- 600600°°C.C.

+ izolacja z we+ izolacja z wełłny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o ny mineralnej nie palnej, hydrofobowej o 
grubogrubośściach standardowych 50 mmciach standardowych 50 mm

+ p+ płłaszcz zewnaszcz zewnęętrzny z blach kwasoodpornej polerowanej trzny z blach kwasoodpornej polerowanej 
(mo(możżliwy mat, kolor RAL, miedliwy mat, kolor RAL, miedźź))



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– rozwirozwiąązania uzupezania uzupełłniajniająącece

ekaeka flexflex EDF FDL,EDF FDL,
+ system elastycznych + system elastycznych 
przewodprzewodóów do pracy w w do pracy w 
podcipodciśśnieniu EDL i nieniu EDL i 
nadcinadciśśnieniu FDLnieniu FDL

ekaeka complexcomplex E DRE DR
+ system przewod+ system przewodóów w 
rura w rurze 80/130 i rura w rurze 80/130 i 
100/150100/150

ekaeka complexcomplex V FALV FAL
+ system przewod+ system przewodóów w 
przyprzyłąłączeniowych do czeniowych do 
kominkkominkóów w 
wolnostojwolnostojąącychcych

ekaeka litelite
+ system + system szachtszachtóóww z z 
lekkiego betonulekkiego betonu



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– rozwirozwiąązania uzupezania uzupełłniajniająącece

ekaeka complexcomplex P,P,
+ system spalinowy z + system spalinowy z 
tworzywa sztucznego tworzywa sztucznego 

ekaeka obudowyobudowy
+ system gotowych + system gotowych 
obudobudóów kominowych w kominowych 

ekaeka compact F30 / F90compact F30 / F90
+ system + system szachtszachtóóww ppłłyt yt 
silikatowych o silikatowych o 
odpornoodpornośści ogniowej ci ogniowej 
30 i 90 min30 i 90 min

ekaeka BrandschutzBrandschutz
+ system przej+ system przejśćść
ogniowych przez ogniowych przez 
przegrodyprzegrody



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– rozwirozwiąązania uzupezania uzupełłniajniająącece

ekaeka regulatory ciregulatory ciąąguguekaeka ttłłumiki haumiki hałłasuasu

ekaeka neutralizatory kondensatuneutralizatory kondensatu



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– PrzykPrzykłładowe realizacjeadowe realizacje

System spalinowy 1 x EUROP D 800 System spalinowy 1 x EUROP D 800 kogeneracjakogeneracja
JastrzJastrzęębska Spbska Spóółłka Wka Węęglowa S.A. KWK "Pniglowa S.A. KWK "Pnióówek"wek"
43 43 -- 251 Paw251 Pawłłowice, ul. Krucza 18owice, ul. Krucza 18

System spalinowy 4 x EUROP 500 H System spalinowy 4 x EUROP 500 H –– 30 m30 m
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
ul. Szaserul. Szaseróów 128, 04w 128, 04--141 Warszawa141 Warszawa



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– PrzykPrzykłładowe realizacjeadowe realizacje

System spalinowy 1 x EUROP System spalinowy 1 x EUROP 
800, 1100 H 800, 1100 H –– 12 m12 m
Drukarnia BauerDrukarnia Bauer
ul. ul. NiechodzkaNiechodzka 25, 25, 
0606--400 Ciechan400 Ciechanóóww

1 x Ø 350 EUROP D 350

Naftoport Sp. z o.o wysokość 6,0 m
Ul. Pointa 1, 80-561 Gdańsk

Tel. + 58 3437425
praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C 

układ szczelny (5000 Pa) 
silnik Diesla

4 x Ø 500 EUROP D 500

WIM Szpital ul. Szaserów wysokość 28 m
Ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Te. + 22 6817666
praca na sucho/mokro zakres temp. 

50-600°C 
układ szczelny (5000 Pa) 

kotły parowe

1 × ∅ 400 EUROP D 800

EC Nysa wysokość 17 m
Ul. Jagiellońska 10A, 48-300 Nysa

Tel. + 77 4338144 
praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C 

układ szczelny (5000 Pa) 
kogeneracja

1 × ∅ 800 EUROP D 800

EC Pniówek (kogeneracja) wysokość 20 m
KWK Pniówek Pawłowice Śląskie
Ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice

Tel. + 32 7562113
praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C 

układ szczelny (5000 Pa) 
kogeneracja

1 x ∅ 800 EUROP D 800

EC Moszczenica (kogeneracja) wysokość 20 m
Ul. Armii Krajowej 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Tel. + 32 7564660
praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C 

układ szczelny (5000 Pa) 
kogeneracja



Systemy spalinowe i wyposaSystemy spalinowe i wyposażżenie instalacji spalinowych enie instalacji spalinowych 
–– PrzykPrzykłładowe realizacjeadowe realizacje

1 x Ø 350 

Galeria ECHO wysokość 21 m
Al. Solidarności 36, 252-323 Kielce

praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C
układ szczelny (5000 Pa) agregat prądotwórczy

2 x Ø 250 D 250

Kopalnia Gazu Ziemnego Tuligłowy wysokość 10 m
37-562 Tuligłowy

praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C
układ szczelny (5000 Pa) agregat prądotwórczy

1 x Ø 200 D 200
TESCO Ul. Zabrzyjewska / Kociewska, 83-200 Starogard Gdański

praca na sucho/mokro zakres temp. 50-600°C 
układ szczelny (5000 Pa) agregat prądotwórczy

1 x Ø 400 D 400
Hoop Polska wysokość 7,0 m

Ul. Mickiewicza 200, 17-100 Bielsk Podlaski
kotły parowe

4 instalacje 
Ø 350, 250 D  

SM Mlekovita Ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
praca na sucho/mokro zakres temp. 

50-600°C układ szczelny (5000 Pa) kogeneracja

1 x Ø 200 D 200
LIDL Jankowice wysokość 27 m

Ul. Poznańska 48, 62-080 Jankowice
kotły gazowe

2 x Ø 200 D 200

Międzynarodowy Instytut Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty
Ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn wysokość 10 m

praca mokro zakres temp. 50-200°C układ szczelny kotły
kotły z ekonomizerami kondensacyjnymi

2 x ∅ 200 D 200
2 x ∅ 200 D 200

Budynek Mieszkalny Villa Parc etap I i II wysokość 23 m
Ul. Włodarzewska / Drawska, Warszawa

praca mokro zakres temp. 50-200°C układ szczelny kotły 
kondensacyjne

System spalinowy 4 x System spalinowy 4 x medimedi E i E i 
D 350, H D 350, H –– 20 m agregaty 20 m agregaty 
prprąądotwdotwóórczercze
ATM S.A. ul. Grochowska 21aATM S.A. ul. Grochowska 21a
0404--186 Warszawa186 Warszawa


