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A Leier Eco tipL150 egestermék-elvezetó berendezés samott béléscsäbôl, konnyd-
beton kopenyelembäl és a köztük Iévã égési levego catornãbOl (aknából) all. A 
Leier Eco kéményrendszer zárt egesterü, tUlnyomasos, kondenzációs kazánokhoz 
alkalmazható, esetében a tamitettséget gurnigyOrOs tbmftések biztositják. A ké-
menybe kötött zart égésterU tuzelOberendezések az éçjéshcz szukseges levegot a 
kérnény léçjbevezetO járatából kapják, az égésterméket pedig a kemény egester-
mék-elvezetö csatomajan keresztül juttatják a szabad ba. 

EsOvédO 

(opcionalis tartozék) 

ECU torkolati kUp  

Beton fedlap 

ECU samott béléscsö 

Klinkertegla burkolat 

(illusztráció, fern tartozék) 

Beton konzollap 

ECU samott fustcsö 

csatlakozO elem - - 

ECU bekötO cjarnitüra  

TURBO 

flOS. !1tht6'!für 

A Leir Turbo Kémeny egéstermék-elvezeto rendszer, arnelyre olyan zárt egos-
teri gáztüzelö berendezés csatlakoztatható ahol az égéstermék hãmérsCkIte 
tartósan legfeljebb 200 C. Családi házak gázfOtese esetén a jelenleg érvénybcn 
lévo gáztorveny eloirasai szinte csak az ilyen rendszer kialakitását teszik lehetOvC. 
Tarsashazi lakások szárnára is ideális, takarékos és hiztonságos megoldas. 

Esãvédã 

(opcionális tartozék) 

Torkolati kUp 

Beton fed lap 

Klinkertégla burkolat 

(illusztraciO, oem tartozék) 

Beton konzollap 

Samott béléscsO 

Központositó gyOrO 

Turbo hekotd garniture 

1j 
JL 

LFdS kazán 
	 KannyObeton kopenyelem 

Samott tisztitOajtC 

csatlakozd elem 

nyomáskiegyenlito nyilással 

Konnyübeton kbpenyelem 
F—. - 

ECU tisztitOajto csatlakoztató 

ECU tisztitôajtO 

Kondenz kivezetés lezarO 

ECU inditólàb garnitUra 

Gázfütése kiválasztásánál döntsön akár zárt égésterU 
(turbo) akár a Iegkorszerübb kondenzációs technologia 
mellett, a Leier Eco kémények minden esetben a tegopti-
málisabb megoldástjelentik ma és holnap is. 

Tisztitóajtol 

Kondenzátum elvezetö idom 	

- - 

MERETEZESI TABLAZATTURBO KEMENYRENuSZtRHE7 

KuUo 	N6vleges 	
Legfeh o bko1Oc h3o hal sos kemenymaqassag trIm 

OlmérO h6teljes3meny 20m 4,Om 6Gm 2Gm 4Gm COns 2Om 4.Om COrn 
mm) 	1kw) 	 - 

Kyrnerwm koihelo keszulekek szama: 

140 	
24 	1 	2 	2 	1 	2 	2 	1 	1 	I 
18 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	2 	2 

160 	
74 	2 	2 	7 	1 	2 	2 	1 	2 	2 
18 	3 	3 	3 	7 	3 	3 	2 	3 	3 

180 	
24 	3 	3 	3 	2 	2 	3 	2 	2 	7 
18 	3 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	0 	3 

200 	
24 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	3 	3 	3 
18 	5 	5 	5 	3 	4 	4 	4 	4 	4 

24 	5 	5 	6 	5 	5 	S 	4 	5 	S 
2 	

18 	6 	7 	8 	6 	7 	8 	6 	6 	7 

24 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	6 	6 	6 
18 	9 	9 	in 	8 	9 	9 	8 	8 	9 
24 	8 	8 	8 	7 	7 	7 	6 	7 	7 
is 

300 	
10 	13 	io 	10 	10 	10 	9 	9 	10 


