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ZBIORCZE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN JEREMIAS

CLV / LAS Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ  

SPALANIA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 

> Odprowadzenie spalin i jednoczesne doprowadzenie świeżego 

powietrza do spalania w przypadku indywidualnych źródeł ciepła  

z zamkniętą komorą spalania w budynkach wielorodzinnych, może być 

realizowane dzięki zastosowaniu zbiorczych systemowych rozwiązań 

powietrzno-spalinowych Jeremias CLV lub LAS. Zastosowanie układów 

zbiorczych umożliwia uniknięcie szeregu zagrożeń mających wpływ na 

prawidłową pracę kotła np.: 

  - dzięki specjalnej konstrukcji systemów możliwe jest uniknięcie   

    oporów przepływu w części pionowej komina,

  - doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza  

     koniecznego do zapewnienia prawidłowego procesu spalania, 

  - oszczędność miejsca w budynku dzięki niewielkim gabarytom  

     i zwartej konstrukcji systemu,

  - modułowa i lekka konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż,  

     a co za tym idzie obniżenie kosztów inwestycji,

  - umożliwia montaż komina w końcowej fazie prac budowlanych    

     nawet podczas ujemnych temperatur. 

Jeremias oferuje dwa zbiorcze systemy powietrzno-spalinowe CLV  

i LAS, które zaprojektowane są do współpracy z gazowymi urządzeniami 

z zamkniętą komorą spalania typu C4 np. gazowe termy turbo, kotły 

turbo, lub kotły kondensacyjne o mocy nominalnej nieprzekraczającej 

35 kW. Systemy te umożliwiają pracę kotłów niezależnie od wentylacji 

pomieszczenia (kotłowni).

> Ostatnimi czasy w budownictwie wielomieszkaniowym coraz częściej 

znajdują zastosowanie kotły gazowe C.O. o niewielkich mocach (do 21 

kW) montowane dotychczas w domkach jednorodzinnych. Ze względu na 

częsty brak wydzielonego pomieszczenia na kotłownię, a także szczelną 

stolarkę okienną ograniczającą możliwość nawiewu świeżego powietrza, 

w budynkach wielomieszkaniowych uzasadnione jest stosowanie 

kotłów z zamkniętą komorą spalania typu C. Gwarantują one pracę 

niezależną od powietrza pomieszczenia, w którym są zainstalowane. 

Odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych montowanych w tego 

typu obiektach indywidualnymi kanałami powietrzno-spalinowymi w 

wielu przypadkach jest utrudnione lub niemożliwe. Bardzo często są to 

budynki wielokondygnacyjne, w których pionowe kanały spalinowe z 

najniższych kondygnacji mają znaczne długości, czego następstwem są 

stosunkowo duże opory przepływu spalin. Opory te mogą powodować 

zaburzenia pracy kotłów, których wentylatory mają zbyt niski spręż 

dyspozycyjny w przypadku zastosowania indywidualnych przewodów 

powietrzno-spalinowych. Zbiorcze systemy powietrzno-spalinowe w 

wielu przypadkach są jedynym rozwiązaniem gwarantującym prawidłową  

i bezpieczną pracę kotłów.



Jeremias CLV/LAS
> Jeremias CLV to zbiorczy system powietrzno-spalinowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania,  

w których temperatura spalin nie przekracza 200 °C, a ciśnienie dyspozycyjne na króćcu spalinowym 200 Pa (np. kotły lub termy turbo i kondensacyjne). 

Umożliwia on podłączenie aż 16 kotłów do jednej zbiorczej instalacji spalinowej. Rozwiązanie to zapewnia jednoczesne doprowadzenie powietrza 

niezbędnego do spalania oraz bezpieczne odprowadzenie spalin z kotłów grzewczych ponad dach budynku. System może być instalowany  

w nowym budownictwie lub przy modernizacjach ogrzewania w budynkach wielorodzinnych i wielokondygnacyjnych. Dzięki specjalnej konstrukcji 

trójników przyłączeniowych, istnieje możliwość podłączenia 2 kotłów na jednym poziomie, bezpośrednio naprzeciw siebie. System CLV nie wymaga 

murowania i może być montowany po wykonaniu prac murarskich. Jest lekki, dlatego może być zawieszony na ścianie za pomocą wsporników, nie 

ma konieczności wylewania fundamentu pod komin i prowadzenia go przez piwnicę. Wymagane jest tylko pozostawienie otworów przepustowych 

w stropach kondygnacji. Zalety te powodują zmniejszenie kosztu budowy i montażu w porównaniu z tradycyjnymi kominami zbiorczymi. Tabela 

doborowa pozwala na łatwe i szybkie określanie odpowiedniej średnicy komina CLV do ilości planowanych kotłów.

> Jeremias LAS jest zbiorczym, jednościennym systemem odprowadzania spalin z kotłów opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania, 

przeznaczony jest dla budownictwa wielorodzinnego. Umożliwia podłączenie 10 kotłów do jednego pionu kominowego. System powinien być 

montowany w kanale kominowym, z którego kotły czerpią powietrze do spalania. Pobieranie powietrza oraz wyrzut spalin w systemie LAS 

umożliwia specjalna nasada wieńcząca komin. Prawidłową pracę systemu gwarantuje regulator podciśnienia znajdujący się w dolnej części komina. 

W przypadku systemu Jeremias LAS nie jest wymagane stosowanie uszczelek w części pionowej, ponieważ nadciśnienie znajduje się wyłącznie 

w koncentrycznych odcinkach przyłączeniowych do kotłów. Dobór średnic przewodu spalinowego oraz określenie wymiaru kanału kominowego 

odbywa się za pomocą tabel doborowych Jeremias, w których najważniejszymi parametrami są:

- wysokość wylotu spalin z komina liczona od osi trójnika przyłączeniowego ostatniego z kotłów (min. 2 m),

- masowy strumień spalin kotła,

- temperatura spalin kotła,

- całkowita wysokość czynna komina (min. 6 m).

Ilość 
kotłów   Średnica systemu CLV 

N-20 kW N-25 kW N-30 kW N-35 kW

2 140-280 140-280 160-315 180-350

3 140-280 160-315 180-350 180-350

4 160-315 180-350 180-350 200-400

5 160-315 180-350 200-400 200-400

6 180-350 200-400 200-400 225-450

7 180-350 200-400 225-450 225-450

8 180-350 225-450 225-450 250-500

9 200-400 225-450 250-500 250-500

10 200-400 225-450 250-500

11 225-450 250-500 250-500

12 225-450 250-500

13 225-450 250-500

14 250-500

15 250-500

16 250-500

Dla urządzeń o niskim współczynniku sprawności (Max. 83%) podana w tabeli moc można 
zostać podwyższona o 5 kW.

Każdorazowo należy dokonać obliczeń wymaganych przekrojów komina dla istniejących warunków technicznych, takich jak 
liczba kotłów, wysokość komina itd. Uwaga: Tabela służy do szacunkowego określenia średnicy spalinowej komina. Należy 
potwierdzić prawidłowość doboru dokonując obliczeń np.: przy pomocy programu do doboru przekrojów kominów Jeremias 
13384.

 Moc kotła do 20kW Moc kotła 20-25kW Moc kotła 25-30kW Moc kotła 30-35kW

część  
spalinowa część powietrzna część  

spalinowa część powietrzna część  
spalinowa część powietrzna cczęść 

spalinowa część powietrzna

Ilość 
kotłów

Ø rury 
spalino-

wej

przekrój 
okrągły

przekrój 
kwadra-

towy

Ø rury 
spalino-

wej

przekrój 
okrągły

przekrój 
kwadra-

towy

Ø rury 
spalino-

wej

przekrój 
okrągły

przekrój 
kwadra-

towy

Ø rury 
spalino-

wej

przekrój 
okrągły

przekrój 
kwadra-

towy

2 140 225 200 140 225 200 160 260 230 180 290 260

3 140 225 200 160 260 230 180 290 260 180 290 260

4 160 260 230 180 290 260 180 290 260 200 320 280

5 160 260 230 180 290 260 200 320 280 200 320 280

6 180 290 260 200 320 280 200 320 280 225 360 320

7 180 290 260 200 320 280 225 360 320 225 360 320

8 180 290 260 225 360 320 225 360 320 250 450 400

9 200 320 280 225 360 320 250 450 400 250 450 400

10 200 320 280 225 360 320 250 450 400 250 450 400
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Przyłącza do systemów zbiorczych

> Jako przyłącze między kotłem, a kominem zbiorczym idealnym 

rozwiązaniem jest koncentryczny system powietrzno-spalinowy Jeremias 

TWIN, kompatybilny zarówno z systemem CLV jak i LAS. System jeremias 

TWIN zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, wewnętrznego rdzenia 

spalinowego, wykonanego ze stali kwasoodpornej oraz zewnętrznego 

stalowego płaszcza powietrznego  standardowo malowanego na biało. W 

ofercie znajdują się również adaptery i trójniki przyłączeniowe do kotłów.

> Przyłącza do kominów zbiorczych mogą być wykonane w układzie 

rozdzielczym z wykorzystaniem jednościennych systemów Jeremias EW 

przeznaczonych do pracy w nadciśnieniu. W takim rozwiązaniu mamy 

do czynienia z kanałem spalinowym odprowadzającym spaliny oraz 

drugim kanałem doprowadzającym powietrze do spalania.

Dystrybucję naszych produktów prowadzimy wyłącznie przez 
sprawdzonych i kompetentnych partnerów handlowych.

Jeremias Sp. z o. o.
ul. Kokoszki 6, 
62-200 Gniezno, 
Tel.:   +48 (61) 428-46-20,
Fax.:  +48 (61) 424-17-10,
e-mail: jeremias@jeremias.pl
www.jeremias.pl

REGIONALNI KIEROWNICY 
SPRZEDAŻY

Region I
tel. +48 608-004-836
e-mail: region1@jeremias.pl

Region II
tel.: +48 608-004-818
e-mail: region2@jeremias.pl

Region III
tel.: +48 608-004-839
e-mail: region3@jeremias.pl

Region IV
tel.: +48 608-004-808
e-mail: region4@jeremias.pl

Region V
tel.: +48 608-004-848
e-mail: region5@jeremias.pl

Region VI
tel.: +48 608-004-838
e-mail: region6@jeremias.pl

Region VII
tel.: +48 608-004-801
e-mail: region7@jeremias.pl

Region VIII
tel.: +48 608-004-807
e-mail: region8@jeremias.pl

Region IX
tel.: + 48 608-004-834
e-mail: region9@jeremias.pl


