Os³ona zakoñczenia komina
ze stali kwasoodpornej

Betonowa czapa kominowa

...budowanie w dobrym stylu
Betonowa p³yta czo³owa

Przy³¹cze kot³a

Uszczelka przy³¹cza kot³a

Uszczelka p³yty czo³owej
Cienkoœcienna izostatyczna
rura kielichowa,
w zestawie zawsze element
do odprowadzania skroplin
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Pierœcieñ dystansowy
ze stali nierdzewnej

Pustaki z betonu lekkiego

CJA •
N

SYSTEM
kominowy
LEIER TURBO-S
T200 P1 W2 O00
Powietrzno - spalinowy system do odprowadzania spalin z kondensacyjnych kot³ów opalanych gazem lub olejem w mokrych
warunkach pracy, w nadciœnieniu przy temperaturze spalania
do 200oC.
System dostêpny w œrednicach przewodu spalinowego: 8, 10, 12,
14 cm - dostarczany jest z kompletnym wyposa¿eniem dodatkowym niezbêdnym do wymurowania komina.

Drzwiczki rewizyjne
z elementem zamykaj¹cym

Przes³ona elementu
odprowadzania skroplin

Odp³yw kondensatu

SYSTEM kominowy LEIER

TURBO-S

Komin LEIER TURBO-S spe³nia wymagania dla najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ grzewczych
opalanych gazem lub olejem z zamkniêt¹ komor¹ spalania, szczególnie z kot³ów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych (wszystkie urz¹dzenia typu C). Jest systemem dwuwarstwowym ³¹cz¹cym
w³aœciwoœci systemu odprowadzenia spalin i doprowadzania powietrza niezbêdnego
dla procesu spalania.
element
odprowadzania
skroplin

Zalety systemu kominowego LEIER TURBO-S:
•
•
•
•
•
•
•
•

ELEMENTY SK£ADOWE
SYSTEMU KOMINOWEGO
LEIER TURBO-S

mo¿liwoœæ wzniesienia komina do wysokoœci 35 m
praca w nadciœnieniu do 200 Pa
maksymalna temperatura spalin 200oC
odpornoœæ na dzia³anie wilgoci i kwasów
zakres œrednic przewodu kominowego: ∅8, ∅10, ∅12, ∅14 cm
szybkoœæ i ³atwoœæ monta¿u (rury kielichowe o d³. 0,66 m)
szczelnoœæ przewodu kominowego, zapewnia silikonowa masa ³¹cz¹ca
dostarczany jest w kompletnych zestawach

rura z otworem
rewizyjnym

silikonowa
masa monta¿owa

komplet uszczelek
gumowych

czapa kominowa

drzwiczki rewizji komina

rura
prosta

przes³ona elementu
odprowadzania
skroplin

pierœcieñ
dystansowy
ze stali nierdzewnej

czyszczak
po³¹czeñ

pierœcieñ szalunkowy

(elementy stosowane zamiennie)

rura pod³¹czenia
pieca

betonowa
p³yta czo³owa

os³ona zakoñczenia pustaki kominowe bez kana³u wentylacyjnego
komina
i w wersji z kana³em wentylacyjnym

Dane techniczne:

Œrednica przewodu
Typ
spalinowego
pustaka
[cm]
8
K35
10
K35
12
K35
14
K35

Wymiary pustaków
kominowych
[cm]
35 x 35 x 33
35 x 35 x 33
35 x 35 x 33
35 x 35 x 33

Waga
[kg/mb]

Typ
pustaka

84,0
85,0
86,0
88,0

K35L
K35L
K35L
K35L

Wymiary pustaków
kominowych
[cm]
35 x 51 x 33
35 x 51 x 33
35 x 51 x 33
35 x 51 x 33

Wymiary kana³u Waga
wentylacyjnego [kg/mb]
[cm2]
12 x 26
126,0
12 x 26
127,0
12 x 26
128,0
12 x 26
130,0

www.leier.eu
82-200 MALBORK, Al. Wojska Polskiego 92
tel.: 55 272 32 12 • fax: 55 272 50 01 • e-mail: malbork@leier.pl
CENTRUM DYSTRYBUCJI:
11-015 OLSZTYNEK - ŒWIÊTAJNY • tel./fax: 89 519 20 02 • e-mail: olsztynek@leier.pl
86-100 ŒWIECIE, ul. Bydgoska 2 • tel./fax: 52 331 52 32 • e-mail: swiecie@leier.pl

