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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 3/2012

Nowoczesne materia y budowlane s  coraz po-

wszechniej wykorzystywane w budownictwie. 

W zakresie techniki kominowej stosowane obec-

nie nowoczesne rozwi zania systemowe umo li-

wiaj  uzyskanie wysokich parametrów technicz-

nych, dotychczas nieosi galnych dla tradycyjnych 

rozwi za  (np. komin murowany z ceg y).

Inwestorzy poszukuj  sprawdzonych rozwi -

za  gwarantuj cych bezpiecze stwo i ekono-

miczne u ytkowanie.

Pierwsz  decyzj  o wyborze rodza-

ju ogrzewania i kominów w budynku 

podejmuje projektant ju  na etapie pro-

jektowania. Decyzja ta nie musi by

wi ca do inwestora, który mo e j

zmieni  wed ug w asnych preferen-

cji. Najlepiej pomo e w tym facho-

wiec: budowlaniec, doradca technicz-

ny producenta systemów kominowych, 

kominiarz.

Komin to element budowlany, któ-

ry jest nieroz cznie zwi zany z sys-

temem grzewczym i nie mo na go 

projektowa  w oderwaniu od podsta-

wowych informacji zwi zanych z ro-

dzajem kot a czy te  zastosowanym 

paliwem. Poni sza tabela przedsta-

wia te zale no ci.

Jednym z najbardziej uniwersalnych 

systemów kominowych jest sprawdzo-

ny i bezpieczny, wielowarstwowy sys-

temowy komin ceramiczny LEIER izo-

lowany. Uniwersalny komin dla paliw 

sta ych, p ynnych jak i gazowych, od-

porny na po ar sadzy, wilgo  oraz kon-

densat. Przy zastosowaniu odpowied-

niej rednicy przewodu kominowego, 

mo e s u y  dzisiaj dla kot a na pali-

wo sta e, natomiast w przysz o ci bez jakiejkol-

wiek modernizacji mo e wspó pracowa  z ko-

t ami zasilanymi paliwami ekologicznymi typu 

gaz, olej czy granulat drzewny. 

W przypadku zastosowania paliwa gazowe-

go i kot a z zamkni t  komor  spalania dedyko-

wanym rozwi zaniem jest powietrzno-spalino-

wy system kominowy LEIER TURBO i LEIER 

TURBO-N. Kominy te eliminuj  problemy po-

boru powietrza niezb dnego w procesie spala-

nia. Decyduj cym argumentem przemawiaj -

cym za takim rozwi zaniem uk adu grzewczego 

jest bezpiecze stwo jego u ytkowania, ponie-

wa  spalanie odbywa si  w hermetycznie za-

mkni tej komorze.

Komin LEIER TURBO mo e funkcjonowa  jako 

system zbiorczy, maj cy zastosowanie szczegól-

nie w budownictwie wielorodzinnym. Ten typ 

systemu kominowego umo liwia pod czenie do 

10-ciu kot ów gazowych z zamkni t  komor  spa-

lania. Zalet  takiego rozwi zania poza 

mo liwo ci  indywidualnego rozlicza-

nia si  za zu ycie gazu w budownic-

twie wielorodzinnym, jest oszcz d-

no  powierzchni u ytkowej poprzez 

niewielkie wymiary systemu komino-

wego. Dla budownictwa jednorodzin-

nego przeznaczony jest system komi-

nowy LEIER TURBO-N umo liwiaj cy 

pod czenie kot a kondensacyjnego 

pracuj cego w nadci nieniu.

Dokonuj c wyboru systemów komi-

nowych LEIER, wybieramy doskona y, 

gwarantuj cy bezpiecze stwo u ytko-

wania produkt systemowy, spe niaj -

cy wysokie standardy oraz wymagania 

techniki grzewczej stawiane systemom 

kominowym przez normy europejskie, 

potwierdzone certyfikatami.

Prawid owo dobrane parametry ko-

mina zapewniaj  ekonomiczne u yt-

kowanie urz dzenia grzewczego oraz 

jego bezawaryjn  prac . Wszystkie 

systemy kominowe firmy LEIER po-

siadaj  trzydziestoletni  gwarancj

u ytkowania.

Systemy kominowe
Zastosowanie i prawid owy dobór

Urz dzenie grzewcze Paliwo Rodzaj komina Typ komina

Tradycyjne 
urz dzenie grzewcze 
z paleniskiem 
otwartym: termy, 
piece, kominki, kot y

Olej, gaz, 
w giel,  drewno, 
mia  w glowy, 
ekogroszek itp.

Komin uniwersalny mokry i suchy tryb pracy o rednicy:
kocio  gazowy – Ø 14 – 16 cm 
kocio  olejowy – Ø 14 – 16 cm 
kominek zamkni ty – Ø 18 – 20 cm 
kominek otwarty – Ø 25 cm 
kocio  na paliwa sta e – Ø 16…25 cm, w zale no ci 
od zapotrzebowania na ci g

System kominowy 
otwarty typu LEIER 
izolowany

Kot y z zamkni t
komor  spalania

Gaz

Zbiorczy lub indywidualny system powietrzno spalinowy
W rozwi zaniach z jednym pod czeniem rednica 14 cm
W rozwi zaniach wielopod czeniowych rednica 
stosowana zgodnie z ustaleniami projektowymi

System kominowy 
LEIER TURBO

Kot y kondensacyjne 
(nadci nieniowe)

Gaz
indywidualny system powietrzno spalinowy,  zakres 
rednic od 8 do 14 cm w zale no ci od mocy urz dzenia 

grzewczego

System kominowy 
LEIER TURBO-N
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