FUNGERANDE AVLOPPSSYSTEM

Maxi-Vent™

Ersätter takgenomföring för
traditionella luftningsrör

P.A.P.A.™

Trap-Vent™

Minskar underhållet och
förbättrar avloppets funktion

Mini-Vent™

Förbättra avloppets funktion
på ett enkelt och säkert sätt

Tar hand om tillfälliga
övertryck som skapas i
avloppssystem vid hög
belastning

DET SMARTA SÄTTET ATT BYGGA AVLOPPSSYSTEM
STUDOR erbjuder en komplett och unik systemlösning för avlopp i fastigheter. Jämfört med traditionella
avloppssystem ger STUDOR en lösning som förbättrar avloppets funktion, skyddar från den ohälsosamma
avloppsmiljön, kräver mindre utrymme, minskar kostnaden för arbete och material samt minimerar underhållet.
STUDORs slutna, balanserade enrörssystem motverkar både under- och övertryck och ger därmed neutralt
tryck till hela avloppssystemet. STUDORs unika produkter omfattas av livstids funktions- och materialgaranti.
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GÅ INTE IGENOM TAKET

Maxi-Vent™

Maxi-Vent är ett godkänt och accepterat alternativ Maxi-Vent är godkänd för att monteras i utrymmen
för att ersätta traditionella luftningar till avlopps- med temperaturer ner till -40 °C.
stammar.
Maxi-Vent omfattas av livstids material- och
Med Maxi-Vent förhindrar du att illaluktande och funktionsgaranti.
ohälsosam luft/gas sprids från avloppssystemets
luftningsledning.
Max luftﬂöde 32 l/s

FÖRBÄTTRA AVLOPPETS FUNKTION PÅ ETT ENKELT OCH SÄKER SÄTT
Mini-Vent tilluftsventil ger ett enkelt och säkert
skydd till avloppssystemet genom att med hög
kapacitet tillföra luft som gör att vattenlåsens
funktion bibehålles vid undertryck och samtidigt
skapas ett mer effektivt ﬂöde i avloppssystemet.

Mini-Vent™

Mini-Vent löser problem som uppstår vid långa
avloppsgrodor.

Mini-Vent är godkänt för att monteras under
vattenkällans översvämningsnivå.
Mini-Vent omfattas av livstids material- och
funktionsgaranti.
Max luftﬂöde 7,5 l/s

MINSKA UNDERHÅLLET OCH FÖRBÄTTRA AVLOPPETS FUNKTION

Trap-Vent™

Trap-Vents unika självrensande funktion gör att
underhållet av vattenlåset minskar.

avloppsmiljön. Samtidigt förbättras vattenﬂödet i
avloppet.

Trap-Vents kombinerade vattenlås med
tilluftsventil kompenserar snabbt undertrycket i
avloppssystemet. Denna funktion gör att vattenlåset hålls intakt och det eliminerar risken för
att illaluktande och ohälsosam luft sprids från

Trap-Vent omfattas av livstids material-och
funktionsgaranti.
Max luftﬂöde 1,5 l/s

FÖRENKLA KONSTRUKTIONEN AV AVLOPPSSYSTEM
P.A.P.A. har utvecklats för att lösa problemen
med övertryck i avloppssystem för ﬂervåningshus
och höghus med komplexa avloppssystem.

P.A.P.A.™

Med P.A.P.A. tillsammans med STUDORs tilluftsventiler byggs ett komplett slutet balanserat
enrörssystem.

P.A.P.A. kan eftermonteras på alla typer av
avloppssystem i ﬂervåningshus.
P.A.P.A. har installerats i några av världens högsta
byggnader och därmed eliminerat behovet av långa
luftningsledningar för avloppsstammar.
P.A.P.A. omfattas av livstids funktion- och materialgaranti.
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