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Az elmúlt évtizedekben a tüzelőberendezések folyamatos fejlődé-

se és bővülése az égéstermék-elvezet ők esetében is megkövetelte 

a legújabb technológiák ös szerkezeti megoldasok alkalmazását. 

A hagyományos, falazott, egyhéjú kémények már nem felelnek 

meg a jelen kor követelményeinek. A korszer ű  tüzelőberendezé-

sekre jellemző  alacsony égéstermék-hömérséklet következtében 

nem biztosított az ilyen régi kémények rendeltetésszer ű  m ű -

ködése, a kondenzvíz-képződés és a savas hatás pedig jelentős 

szerkezeti károsodást okoz. 

Természetesen a legújabb tüzel őberendezések mellett továbbra 

is széles körben elterjedtek a hagyományos berendezések, kan-

dallók, cserépkályhák, vegyes tüzelés ű  kazánok stb. 

A fentiekbő l adódó eltérő  igényeknek és igénybevételeknek 

megfelelve a LEIER olyan kéményrendszereket kínál, amelyek 

a napjainkban előforduló bármely tüzel őberendezés esetén 

megfelelő, korszerű  megoldást jelentenek az égéstermék haté-

kony ős biztonságos elvezetésére. 

LEIER kéményrendszerek: 

IK: Többféle (hagyományos és korszer ű ) tüzelőanyag-felhasz-

nálású berendezések (cserépkályhák, kandallók, blokkég ő s 

gázkazánok, vegyes és fatüzelés ű  berendezések, olajtüzelés ű  
fűtőberendezések stb.) csatlakoztatására alkalmas égéstermék-

elvezető  rendszer. 

• LSK: Az LK kémények fokozottan h őszigetelt változata, amely 

így alacsonyabb égéstermék-h őmérsékletű  tüzelőberendezé-

sek esetén is alkalmazható. 

• TURBO: A zárt égéster ű , gázüzem ű  (turbós) tüzelőberendezé-

sek égéstermék-elvezetését szolgáló, korszer ű  kéményrendszer. 

• ECO: A legkorszerűbb kéményrendszer, amely a legújabb tech-

nológiát képvisel ő  zárt égésterű , túlnyomásos, kondenzációs 

tüzelőberendezések csatlakoztatására alkalmas égéstermék-

elvezető  rendszer. 

A LEIER kéményendszerek el őnyei 

í 	
Természetes anyagokból készülnek. A kéménytest 

anyagában lévő  agyaggolyók, az égetett agyag sa- 

tj J mott csövek, ill. az  ásványi alapanyagú h őszigetelés 

a természetes anyagok alkalmazására való törekvést 

tükrözi. Ez a korszerű  gyártástechnológíával ötvözve 

műszakilag tökéletes megoldást eredményez. 

rl Rendkívül ellenállóak. A német hagyományoknak 

megfelelően, kiváló minőségben gyártott samott 

béléscső  garantáltan több évtizeden keresztül 

ellenáll a kémény üzemelése során el őforduló káros 

hatásoknak, riedvességnek, savnak. 

Egyszerű, gyors építhetőség. A főbb rendszerele-

mek magassága egységesen 33 cm, igy 3 db-ból 

gyorsan felépíthet ő  az egy méter magas kémény. 

Az elemek szinte épitőkockaszerűen egymáshoz 

illeszthetők. 

í1 Komplett rendszer. A LEIER kémények minden 

E 	I elemükben egymáshoz igazodó, számtalan módon 

J variálható, egységes rendszert képeznek, mely 

jelentősen megkönnyíti a tervezést ős a kivitelezést. 

r 	Megoldás minden tüzelési módra. A LEIER ké- 

j 	 mények négyféle típusválasztékából bármelyik 

L 	J tüzelőberendezéshez megtalálhatjuk a megfelel ő  
kéményt. 

Egy kéménytesttel több tüzelési mód. A LEIER ké-

ményrendszerek olyan nagyfokú tervező i, kivitelező i 

L J szabadságot nyújtanak, amely biztosítja, hogy egy 

kéménytestben variálható legyen a zárt égéster ű  
tüzelőberendezéshez alkalmas rendszer az egyéb 

tüzelési móddal. 

r4l1 Kombinálhatóság szellőzéssel. A LEIER kémény-

rendszerekben a szellozos kopenyelemekkel a la 

J kótér gravitációs, vagy mesterséges szell őztetése is 

megoldható. A szellőzőkürtő  egyúttal alkalmas 

a különböző  vezetékek elhelyezésére is. 

Megbizhatóság, tartósság. A LEIER kémények 

a legmostohább körülmények között is észrevétle- 

L J nül ős megbízhatóan m ű ködnek. A LEIER kémény-

rendszerekre (a kiégés biztonságára ós savállóságá-

ra) vállalt írásos garancia 33 év. A kémények valós 

élettartama ennek akár a dupláját is elérheti. 
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