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Prezentacja firmowa

Bogini komfortu i ekonomii
Gazowy kondensacyjny kocio  LELIA dost p-

ny jest w bardzo szerokiej gamie modeli – 

od jednofunkcyjnego wisz cego „Chauffage” 

do stoj cego, dwufunkcyjnego modelu 

„Profusion”. Ka dy z tych kot ów odznacza si

bardzo wysok  jako ci  monta u i eleganckim 

wzornictwem. Modulowana moc kot a od 8 do 

24 kW przy ogrzewaniu oraz od 8 do 30 kW 

przy produkcji ciep ej wody u ytkowej zapew-

ni komfort w ka dej sytuacji.

Trwa o  i wytrzyma o
Sekret LELII kryje si  w opatentowanym blo-

ku hydraulicznym wykonanym z wysokiej ja-

ko ci eliwa. Producent – AUER – zdecydowa

si  zgrupowa  wszystkie elementy w jednym 

miejscu, umo liwiaj c maksymalnie atwy do-

st p do ka dego z nich i zmniejszenie wymia-

rów zewn trznych kot a.

Do stworzenia bloku hydraulicznego AUER 

wybra eliwo, aby zapewni  maksymaln

trwa o  LELII. 

Z najwa -

niejszych ele-

mentów kon-

strukcji kot a

wyeliminowa-

no tworzywa 

sztuczne, któ-

re w hydrau-

lice cz sto si

nie sprawdzaj . Pozwoli o to do minimum 

ograniczy  mo liwo  wycieków lub awarii. 

Palnik, wymiennik ciep a oraz nagrzewni-

ca c.w.u. wykonane s  z wysokiej jako ci stali 

nierdzewnej INOX 316L. Ka de z tych rozwi -

za  zastosowane zosta o aby LELIA bezpro-

blemowo s u y a swojemu w a cicielowi przez 

d ugi czas.

Wysoka wydajno  i ekonomia
Kot y kondensacyjne serii LELIA osi gaj  bar-

dzo wysok  sprawno  – do 109% PCI – za-

pewniaj c przy tym oszcz dno ci w zu yciu 

gazu od 30 do 40% w porównaniu z tradycyj-

nym kot em. Imponuj ca jest wydajno  kot a

przy produkcji c.w.u.: 14,5 l/min. przy ogrze-

waniu przep ywowym oraz do 29 l/min. w mo-

delu „Profusion”. System „Profusion” czyni 

LELI  liderem w produkcji c.w.u. w swoim za-

kresie mocy.

Obs uga kot ów serii LELIA, zarówno dla do-

mowników jak i instalatorów, jest bardzo 

prosta. Panel sterowania z cyfrowym wy-

wietlaczem umo liwia atwe sterowanie 

i precyzyjnie przekazuje dane z komputera. 

Elegancja i komfort
Eleganckie wzornictwo i kompaktowe wymia-

ry kot a sprawiaj , e doskonale komponuje si

on we wn trzu ka dego domu, szybko znajdu-

j c w nim swoje miejsce. Elektroniczna regula-

cja ustawia dok adn  temperatur  dla ka dego 

obiegu i dostosowuje automatycznie moc kot a

do zg aszanego zapotrzebowania. Ciep a woda 

u ytkowa osi ga dan  temperatur  w czasie 

poni ej jednej sekundy. LELIA wyposa ona 

jest w standardzie w czujnik pogodowy.

Ekologia 
Kot y serii LELIA odznaczaj  si  bardzo ni-

skim wska nikiem emisji NOx – 20 mg/kWh  

(B kitny Anio : 65 mg/kWh) i gazów cieplar-

nianych (CO
2
).

Pi kna linia, wydajno , ekonomia – to 

wszystko zach ca by równie  u siebie ugo ci

bogini  LELI .

Dost pne w szerokiej gamie 
modeli w zale no ci od potrzeb:
„Chauffage”: centralne ogrzewanie

„Mixte”: centralne ogrzewanie + przep ywowe 

ogrzewanie c.w.u.

„Accumulation”: centralne ogrzewanie + na-

grzewnica c.w.u. (po czenie do zasobnika)

„Profusion” wisz cy: centralne ogrzewanie

+ system Profusion (zbiornik 

INOX 38L)

„Profusion” stoj cy: central-

ne ogrzewanie 

+ system Profusion (zbiornik 

INOX 84L)
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Model Chauffage Mixte Accumulation
Profusion 

wisz cy
Profusion stoj cy

Zakres mocy [kW] –                                                                                                            8–30

Wydajno  wody 

∆T30 [L]
– 14,5 16,4–29 23 29

Zakres temperatury 

[°C]
– 40–60 40–65 40–70 40–70

Ogrzewanie
Moc przy [kW]

50°C/30°C

80°C/60°C

26,4

24

Wydajno  PCI 

38/30 [%]
109

Zu ycie gazu 

Gaz naturalny 

Propan

2,59 m³/h

1,97 kg/h

Zakres ogrzewania 

[°C]
30–85

Inne
Wymiary 

(wys. × szer. × g .) 

[mm]

740×460×285 740×460×365 1600×460×530

Waga 45 47 45 77 90

Zasilanie 

elektryczne
230 V–50 Hz

Zu ycie energii 

elektrycznej [W]
115 160
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