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Príjemná klíma, bezpečnosť a úspora energie
sú hlavnými aspektmi pri návrhu bytových
stavieb. Návrh vhodného spôsobu vykurovania a výber optimálneho vykurovacieho zariadenia nie je jednoduchá úloha. Dôležitou
časťou vykurovacej sústavy je komín, na ktorý sú v súčasnosti kladené vysoké požiadavky z hľadiska použitých materiálov, životnosti
a úspornej prevádzky. Keramické komínové
systémy dopĺňajú škálu výrobkov spoločnosti Leier a umožňujú pripojenie širokej škály
vykurovacích zariadení.

ČO VŠETKO MUSÍ ZVLÁDNUŤ
MODERNÝ KOMÍN?
Neustály vývoj vykurovacej techniky, ktorý prebieha v posledných desaťročiach a jej hlavný cieľ,
znižovanie energetickej náročnosti pri vykurovaní, značne zmenil požiadavky kladené na komínové systémy. Moderné vykurovacie zariadenia
dokážu využiť podstatne väčšiu časť energie
obsiahnutej v palive, čo má za následok menšie
množstvo, ale hlavne nižšiu teplotu spalín, ktoré
prúdia do komína. Vodná para zo spalín v komíne skondenzuje a takto ho zaťažuje. Vytvorený
kondenzát je v mnohých prípadoch agresívna
kyselina. Keramické vložky používané v komínoch vykazujú dlhodobú odolnosť voči týmto
agresívnym látkam. Izolované komínové systémy
Leier poskytujú najlepšie riešenie odvodu spalín
na dlhú dobu.
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kondenzát
obsahujúci kyseliny

I N OVÁC I A

Komín je hodnota!
Cena komína je zhruba 1% z celkovej ceny stavby. Pri stavbe
domu je vhodné myslieť na budúcnosť a postaviť si aj komín, do
ktorého je možné neskôr pripojiť moderné vykurovacie zariadenia. Predídeme tým finančne náročnému a komplikovanému
dodatočnému zhotoveniu komína. Každý moderný komínový
systém zvyšuje úžitkovú a finančnú hodnotu budovy.

VÝHODY KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV LEIER:
Kompletný systém:
Moderné komínové systémy spoločnosti Leier spĺňajú
všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných noriem.
Ich technické riešenie zodpovedá súčasným legislatívnym požiadavkám na komíny.
Riešenie pre všetky druhy palív:
Z aktuálnej ponuky komínových systémov spoločnosti
Leier je možné vybrať najvhodnejší komín pre rôzne
vykurovacie zariadenia. Do komína je možné pripojiť
spotrebiče na tuhé palivo, ako napríklad drevo, uhlie,
moderné palivá, akými sú napr. brikety, pelety alebo
štiepka, ale aj klasické plynné a kvapalné palivá.
Je vyrobený z prírodných materiálov:
Komínové systémy Leier sú navrhnuté z prírodných
materiálov. Dielce komínového plášťa vyrobené z keramzitu, šamotové komínové tvarovky vytvárajúce
prieduch na odvádzanie spalín, ako aj tepelná izolácia
z minerálnej vlny, sú vyrobené z ekologických materiálov. Kombinácia klasických surovín a modernej
výrobnej technológie vytvára technicky dokonalý výsledok.
Jednoduchá a rýchla montáž:
Realizácia komínového telesa je vďaka vopred vyrobeným dielcom a dodávanej montážnej dokumentácii
rýchla a jednoduchá.
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Odolný proti vlhkosti a kyselinám:
Šamotové vložky používané na zhotovenie komínových prieduchov desaťročia odolávajú nepriaznivým
vplyvom, ktoré sa vytvárajú v komíne.
Spoľahlivosť:
Pri vývoji komínových systémov a výbere použitých
materiálov bolo cieľom zabezpečiť dlhú životnosť konštrukcie aj pri najťažších prevádzkových podmienkach.
Na odolnosť voči vyhoreniu sadzí a odolnosť voči kyselinám sa poskytuje záruka 33 rokov. Skutočná životnosť
ale môže dosiahnuť aj dvojnásobnú dobu.
Jeden komín pre rôzne typy palív:
V prípade použitia dvojprieduchového komínového
telesa je možné na daný komín pripojiť spotrebiče na
rôzne palivá. Na vykurovanie budovy je možné využiť aj
záložné zdroje, čím sa zvyšuje hodnota stavby.
Kombinácia s odvetraním:
Výberom vhodnej komínovej tvarovky je možné postaviť komínové teleso s vetracou šachtou. Danou šachtou
je možné odvetrať rôzne priestory stavby. Do danej
šachty je možné aj dodatočne osadiť rôzne vedenia
a inštalácie. Nespornou výhodou uvedeného riešenia je
aj možnosť danou šachtou privádzať vzduch potrebný
pre spaľovanie pre rôzne druhy spotrebičov.
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ENERGETICK Á ÚČINNOSŤ
SPAĽOVANIE BEZ POTREBY
VZDUCHU Z MIESTNOSTI
Moderné, dobre zateplené stavby so vzduchotesnými výplňovými konštrukciami majú nízku spotrebu energie aj vďaka malej výmene vzduchu
v budove. Použitie vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou v týchto stavbách
kvôli tomu naráža na rôzne technické prekážky.

vzduch
potrebný pre
spaľovanie

spaliny

Každý komínových systém spoločnosti Leier dokáže zabezpečiť vzduch potrebný pre spaľovanie
cez komínovú hlavicu z exteriéru. Vykurovanie je
tým bezpečné a úsporné.
Vyberte si naše riešenie pre vykurovanie bez
potreby vzduchu z miestnosti.
Pre každý typ paliva.

technológia - W3G

*

v nových komínoch Leier

* Význam klasifikácie W3G:
Moderné vykurovacie zariadenia na tuhé palivo
majú zvýšené požiadavky na komínové teleso,
keď počas prevádzky zariadenia je komín namáhaný vlhkosťou, ktorá sa tvorí skondenzovaním
vodnej pary, ako aj hrozbou vyhorenia sadzí
usadených na povrchu komínového prieduchu.

W – komín vhodný pre mokrú prevádzku
3 – komín pre všetky typy palív
(tuhé, plynné, kvapalné)
G – odolnosť voči vyhoreniu sadzí

Nové univerzálne komínové systémy Leier Multikeram majú zatriedenie W3G čo znamená, že sú
naraz odolné voči vyhoreniu sadzí a taktiež vhodné pre mokrú prevádzku.
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BEZPEČNOSŤ

Leier MULTIKERAM Komín

Leier MULTIKERAM LAS Komín

Slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré
vykurujú bytové alebo rodinné domy. Je vhodný
pre kotly na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín, ako napr. drevosplyňujúce kotly alebo kotly
na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, krbové
vložky a piecky, ale aj pre spotrebiče s otvorenou
spaľovacou komorou na rôzne iné palivá, napr.
plynové kotly alebo kotly na vykurovací olej. Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacích zariadení
iadení bez potreby prísunu
vzduchu cez komín.

Tento komínový systém predstavuje najvyššiu
technickú úroveň, je vhodný na pripojenie spotrebičov na rôzne palivá s otvorenou ale aj uzavretou spaľovacou komorou. Je optimálnym riešením pre plynové turbo a kondenzačné kotly , ako
aj pre kotly na tuhé palivá z uzavretou spaľovacou
komorou. V prípade bytových domov predstavujú ideálne riešenie pre pripojenie viacerých turbo
plynových kotlov do jedného komínového prieduchu. Tento komín zabezpečuje najväčšiu slobodu pri výbere vykurovacieho
ovaacieh
ho zariadenia,
zariiadeniaa, umožumožňuje vykonať v priebehu
hu užívania
užívvaniaa stavby
sttavb
by výmenu
výýmenu
vykurovacieho zariadenia.
niaa.

Vďaka technickému riešeniu
ešeniu komína ako aj použitým šamotovým tenkostenným
nn
ným vvložkám
lo
ožkáám s technolótecchnológiou W3G je možné v komínoch kedykoľvek vykonať zámenu pripojeného spotrebiča. Počas užívania
stavby je možné vymeniť spotrebič na určitých druh paliva za celkom odlišné vykurovacie zariadenie,
bez potreby vykonania väčších úprav na komíne. Je ťažké predpovedať, že ktoré palivo bude v budúcnosti najviac používané, preto je použitie komínového systému Leier Multikeram správne rozhodnutie.
www.leier.sk
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BEZPEČNOSŤ
LSK komín

LK komín

Izolovaný komín Leier LSK je ideálny pre použitie
v rodinných domoch. Slúži na pripojenie širokej škály
vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré sú na rôzne druhy palív – plynové kotly,
krbové vložky, kotly na tuhé a kvapalné palivo. Cez komínové teleso obsahujúce pomocnú šachtu je možné
priviesť vzduch potrebný pre spaľovanie.

Komínový systém izolovaný vrstvou vzduchu. Použitie je identické ako pri komínovom systéme LSK. Môže
byť použitý ako rezervný komín stavby.
Použitie:
• Kotly na drevo a uhlie
• Kozubové vložky
• Pece

Použitie:
• Kotly na drevo a uhlie
• Kozubové vložky
• Pece
• Plynové kotly s otvorenou
spaľovacou komorou
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BEZPEČNOSŤ
TURBO komín
Komín určený pre pripojenie plynových kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou pre rodinné a bytové
domy. Vzduch potrebný pre spaľovanie sa cez komínovú hlavicu privádza ku spotrebičom. V prípade bytových domov je vhodné použiť tento komínových
systém, pokiaľ má každý byt vlastný zdroj tepla. Komín je vhodný aj z hľadiska akustických parametrov.
Pri tomto komíne nepríde k zamrznutiu komínovej
hlavice, a tým k výpadku vykurovania.
Použitie:
• Plynové turbo kotly

Nadmorská výška
do 150 m

Nadmorská výška
150 – 350 m

Nadmorská výška
350 – 600 m

Účinná výška od najvyššie pripojeného spotrebiča (m)
Priemer
prieduchu
mm

Menovitý
tepelný výkon
(kW)

2,0 m

4,0 m

6,0 m

2,0 m

4,0 m

6,0 m

2,0 m

4,0 m

6,0 m

Počet pripojených spotrebičov

140
160
180
200
225
250
300

24

1

2

2

1

2

2

1

1

1

18

2

2

2

2

2

2

1

2

2

24

2

2

2

1

2

2

1

2

2

18

3

3

3

2

3

3

2

3

3

24

3

3

3

2

2

3

2

2

2

18

3

4

4

3

3

3

3

3

3

24

4

4

4

3

3

4

3

3

3

18

5

5

5

4

4

4

4

4

4

24

5

5

6

5

5

5

4

5

5

18

6

7

8

6

7

8

6

6

7

24

7

7

7

6

6

6

6

6

6

18

9

9

10

8

9

9

8

8

9

24

8

8

8

7

7

7

6

7

7

18

10

10

10

10

10

10

9

9

10

33 ročná záruka

Umožňuje pripojiť
viacerých spotrebičov
na jeden komínový
prieduch

LAS systém
(privádzanie vzduchu
cez komín)

NO FROST
– komínová hlavica
nezamrzne

Prísun vzduchu
pre spaľovanie cez
pomocnú šachtu

Keramická vložka

W3G

Bezpečný komín

Možnosť výmeny
vykurovacieho
zariadenia

Kombinovateľnosť
komínových systémov
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JEDNOPRIEDUCHOVÝ
KOMÍN

JEDNOPRIEDUCHOVÝ
KOMÍN
S POMOCNOU
ŠACHTOU
DVOJPRIEDUCHOVÝ
KOMÍN

Najčastejšie používaný komín, ktorý zaberie najmenej miesta. Slúži na
pripojenie akýchkoľvek vykurovacích zariadení.

Komín doplnený o pomocnú šachtu. Cez túto šachtu je možné privádzať
vzduch potrebný pre prevádzku vykurovacích zariadení s uzavretou
spaľovacou komorou, vyriešiť odvetranie rôznych priestorov a viesť
v nej rôzne vedenia.

Výberom dvojprieduchového komína je možné postaviť v jednom
komínovom telese dva komíny. Pri dvojprieduchových komínoch je možné
kombinovať rôzne systémy. Tým sa dosiahne, že do jedného komínového
telesa je možné pripojiť naraz vykurovacie zariadenia na rôzne palivá.
Takýmto riešením je možné predchádzať prasklinám, ktoré sa zvyknú tvoriť
pri jednoprieduchových komínoch postavených vedľa seba. Pomocná šachta
nachádzajúca sa medzi dvomi prieduchmi má široké využitie.

www.leier.sk
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Vaše zmluvné stavebniny LEIER:

EURÓPSKA CE TRADÍCIA

Tel.: 0850 111 831
E-mail: leier@leier.sk
www.leier.sk
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Program pre výpočet komínov
Podklady pre návrh
Technické detaily
CAD detaily
Technické informácie
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TECHNICKÁ PODPORA

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke,
alebo e-mailom.
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ALTERNATÍVNY SPÔSOB VYKUROVANIA
Pri prevádzke bytových stavieb je dôležité zabezpečiť možnosť nepretržitého vykurovania. V prípade
odstavenia centrálneho vykurovacieho zariadenia, či už z dôvodu poruchy , alebo kvôli výpadku elektriny je potrebné, aby stavba disponovala záložným zdrojom tepla. Rezervný komín umožní v prípade
e
výpadku centrálneho vykurovania zabezpečiť teplo pomocou kozuba alebo piecky.
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