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Dozadu od kotla
Objednajte základnú sadu „S1D-1000“ *, „S9D-750“ alebo „S11D“. 

Sady obsahujú koleno, súosú rúrku nasávania a výfuku na vy ús-
te nie na fasádu v dĺžkach 1 alebo 0,75 metra, príp. teleskopickú 
rúrku a spojovací materiál.

* Upozornenie: na vyústenie dozadu pri kotloch LEOPARD 
(typ 24 BTV), PANTHER (typy 24 KTV, 24 KTO, 12 KTO) a 
na pri e to ko vý ohrievač 23 PTP je potrebné použiť zostavu 
„S9D-750“ alebo „S11D“.

Nabok od kotla (vpravo alebo vľavo)
Objednajte základnú sadu „S1D-1000“, „S9D-750“ alebo „S11D“. 

Sady obsahujú koleno, súosú rúrku nasávania a výfuku na vyús-
tenie na fasádu v dĺžkach 1 alebo 0,75 metra, príp. teleskopickú 
rúrku a spo jovací materiál.

Nabok ďalej než 1 m od kotla 
(vpravo alebo vľa vo)
Objednajte základnú sadu „S1D-1000“ alebo „S9D-750“ a jednu 

ale bo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo 
„T1D-1000“.
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Nabok a dozadu od kotla (vpravo 
alebo vľavo)
Objednajte základnú sadu „S1D-1000“ alebo „S9D-750“*, jednu 

ale bo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo 
„T1D-1000“, samostatnú manžetu „M3D“, ktorú za meň te 
za manžetu pri lo ženú k rúrke „T1D“ a 90° koleno „K1D“.

* Upozornenie: na vyústenie pozri konštrukcia „B“ pri kotloch 
LE O PARD (typ 24 BTV), PANTHER (typy 24 KTV, 24 KTO, 
12 KTO) a na prietokový ohrievač 23 PTP je potrebné po u žiť 
zosta vu „S9D-750“.
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Príklady možného zapojenia súosého potrubia ∅ 60/100
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Zvýšené o 0,5 m a nabok od kotla 
(vpravo ale bo vľavo)
Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu 

a ukončievaciu rúrku „T5D-1000“ alebo „T3D-1000“. V prí pa de, 
že použijete rúrku „T3D-1000“, treba ešte do ob jed nať samo-
statnú manžetu „M3D“.

Zvýšené o 0,5 metra a dozadu od kotla
Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu a ukon-

čievaciu rúrku „T5D-1000“ alebo „T3D-1000“*.
V prípade, že použijete rúrku „T3D-1000“*, treba ešte do ob jed nať 

samostatnú man že tu „M3D“.

* Upozornenie: na vyústenie dozadu pri kotloch LE O PARD 
(typ 24 BTV), PANTHER (typy 24 KTV, 24 KTO, 12 KTO) a na 
prietokový ohrievač 23 PTP je potrebné použiť ukon čie va ciu 
rúrku „T3D-1000“.

Zvýšené o 0,5 metra a nabok ďalej 
než 1 m od kotla (vpravo alebo vľavo)
Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, jednu 

alebo viac predlžo va cích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo 
„T1D-1000“, a ukončievaciu rúrku „T5D-1000“ ale bo „T3D-
1000“. V prípade, že použijete rúrku „T3D-1000“, je potrebné 
ešte doobjednať samostatnú manžetu „M3D“.

K
O

-P
Z

05
K

O
-P

Z
06

K
O

-P
Z

07

Príklady možného zapojenia súosého potrubia ∅ 60/100



~ 22 ~   súosé potrubie ∅ 60/100 mm 

Zvýšené o viac než 0,5 metra a nabok ďalej 
než 1 meter od kotla (vpravo alebo vľavo)
Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, jed nu 

alebo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ ale bo 
„T1D-1000“, a ukončievaciu rúrku „T5D-1000“ ale bo „T3D-
1000“. V prípade, že použijete rúrku „T3D-1000“, treba ešte 
doobjednať samostatnú manžetu „M3D“.

Zvýšené o 0,5 metra, nabok a dozadu 
od kotla (vpravo alebo vľavo)
Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, 

jed nu alebo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ 
ale bo „T1D-1000“, samostatnú manžetu „M3D“, ktorú za meň te 
za manžetu priloženú k rúrke „T1D“, 90° koleno „K1D“ a ukon-
čie va ciu rúrku „T5D-1000“ alebo „T3D-1000“*. V prípade, že sa 
použije rúrka „T3D-1000“*, treba do ob jed nať druhú sa mo stat nú 
manžetu „M3D“.

* Upozornenie: na vyústenie pozri konštrukciu „A“ pri kotloch 
LEO PARD (typ 24 BTV), PANTHER (typy 24 KTV, 24 KTO, 
12 KTO) a na prietokový ohrievač 23 PTP je potrebné po u žiť 
ukon čie va ciu rúrku „T3D-1000“.

K
O

-P
Z

08
K

O
-P

Z
09

a
K

O
-P

Z
09

b

Príklady možného zapojenia súosého potrubia ∅ 60/100


