
”Forenkler udformningen og minimerer samti dig udgift erne ti l afl øbssystemet”

”Tilbyder en komplet beskytt else mod over- og  undertryk i afl øbssystemet for 
et fl eretagershus”

LIVSLANG FUNKTIONSGARANTI

P.A.P.A™
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 P.A.P.A.™
 (POSITIVE AIR PRESSURE ATTENUATOR)

VVS nr: 173955110

BESKRIVELSE
P.A.P.A. er udviklet til at løse de 
problemstillinger, der opstår ved overtryk 
i afløbssystemet i højhuse med komplekse 
afløbssystemer. 
P.A.P.A. er et perfekt supplement til 
det eksisterende udvalg af STUDOR’s 
indluftsventiler Maxi-Vent, Mini-Vent 
og Trap-Vent, hvilket giver en komplet 
afløbsventilationsløsning til alle højhuse.
P.A.P.A. giver friheden til at forenkle 
konstruktionen
på afløbssystemet.
P.A.P.A. er blevet installeret i flere af verdens 
højeste bygninger, og produktet har dermed 
elimineret behovet for de rigtig store 
ventilationsrør.

FUNKTION
Med P.A.P.A. er udformningen på dræning-
ventilationssystemerne blevet væsentligt 
forandret og det bevirker at både designere 
og ingeniører kan forenkle afløbssystemerne 
hvilket giver en lang række fordele.
  Giver en effektiv og komplet beskyttelse 

mod overtryk i afløbssystemet.
  Erstatter de eksisterende ventilations- 

 rørledninger hvilket giver en større frihed i  
designet og ydelsen.

  Kan eftermonteres i alle typer af 
afløbssystemer i fleretagershuse.

 Lille og effektiv.
 Solid konstruktion.
 Resistent mod mange kemikalier.
 Kan installeres vertikalt eller horisontalt.

INSTALLATION
P.A.P.A. monteres i henhold til STUDOR’s
installationsvejledning.

GARANTI
STUDORs produkter omfattas av livstids- 
garanti motsvararande livslängden på  
byggnadens avloppssystem.

Mål
Reference       Mål (mm)

A Ø 200

B 652

C Ø 104

D Ø 83

E Ø 89

F Ø 111

G 50

H Ø 75

I Ø 106

Materiale
Komponenter Materiale

Dæksel ABS

Membran Syntetiskt gummi

Universalkobling TPE

Tekniska Data

Temperatur -20⁰C til +60⁰C

Max. tryk 10 000 Pa

Volumenkapacitet

Antal i serie Liter

1 enhed 3.785

2 enheder 7.570

3 enheder 11.355

4 enheder 15.140

Installationsanbefalinger
5 - 10 etager En enhed længst nede.

11 - 15 etager En enhed længst nede og en enhed halvvejs oppe.

16 - 25 etager En længst nede - en på 5. etage samt en halvvejs 
oppe for de resterende etager.

 26 - 50 etager To i en serie længst nede og dernæst en på hver 5. 
etage op til 25. etage, herefter en på hver 10. etage.

50 + etager Kontakt Fyra Hus AB

Email: support@studor.net
www.studor.net
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  Forhandler:

Tel: +46 (0)31-763 27 00  -  www.fyrahus.dk  -  E-mail: info@fyrahus.dk
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Produktinformation og specifikationer




