
Tekil Unitelerden küçük tesisat gruplarına 
kadar 

havalandırmada etkin çözümler



Montaj
®

0071-0001
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®
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Hava Alım Kapasitesi:
7.5 litre/saniye

Çalışma Sıcaklığı
--20°C  -  +60°C

AS/NZS 4936
LN/W302

®

ile havalık borusu

gereksinimi azalır.

STU
DOR

®

Min
i-Ve

nt

®

Uzun havalık tesisatının yerini alarak malzeme ve
işçilikteki maliyeti düşürür.

 

BRITISH
BOARD OF
AGRÉMENT

011-7B003

®

Aksesuarlar

32mm/40mm63mm 50mm

Hakkımızda
®

STUDOR  Hava alma şapkalarının benzersiz tasarımı, yüksek maliyetli çatı delinmesi ve havalık borusu döşenmesi ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Sifonlardaki su perdesinin korunmasını sağlar.

STUDOR  Mini - Vent, drenaj sisteminde bulunan sifonlardaki suların korunmasını sağlayan hava alma 
şapkaları sisteminin etkili birimlerinden biridir. Yalnız tek bir ünitenin ihtiyacını karşıladığı gibi küçük tesisat 
gruplarının da havalandırmasını yapabilir. Sonuç olarak sistemin havalandırma hattı gereksinimini 
azaltarak maliyeti düşürdüğü gibi drenaj hattının performansında da büyük artış sağlar.
Mini - Vent, konvansiyonel havalık gereksinimi olmadan bina tesisatını havalandırabilen STUDOR 
Sistemi ‘nin bir parçasıdır.

STUDOR Mini - Vent, pis su hattındaki kokuların herhangi bir tavan ve duvar delme işlemi yapılmaksızın 
giderilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

STUDOR Mini - Vent,

Yangın önleme cihazları kullanılması ihtiyacını 
azaltır; borulardaki “baca etkisi”ni önler, olası 
yangınların katlar arasından yukarıya geçme 
tehlikesini azaltır.
Mühendisler, mimarlar ve profesyonel 
tasarımcılar için tasarımda daha yüksek 
esneklik sağlar.

Özel tasarımlı, iç mekanizmayı, dışarıdan 
gelebilecek haşereye ve yabancı maddelere 
karşı korur.

Kanalizasyondan gelen pis kokunun binanın 
içine ve çevresine yayılmasını engeller.

Gereksiz çatı ve duvar delinmesini ortadan 
kaldırdığı için olası su sızıntısı riskini önler.

Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.                                 
(-20°C - +60°C)
Bakım gerektirmez, özellikle kötü hava şartları ve 
bozulmaya karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Monte edildiği sıhhi tesisat sisteminin 
ömrüne eş değer kullanım ömrüne sahiptir. 
Uzun kullanımlar ve sürekli açma kapama 
sızdırmazlığı etkilemez.

STUDOR  Mini - Vent, standart olarak 40mm ‘lik 
dişli, polistren köpük ambalaj içerisinde, 
32mm/40mm ve 63mm çapındaki borulara 
montajını sağlayacak konnektörler ile birlikte 
sunulmaktadır. Spesifik pazarlar için özel bağlantı 
seçenekleri mevcuttur. 
Polistren köpük kapak, Mini - Vent’i dış mekanda 
aşırı sıcaklara karşı korur. (-20°C - +60°C)

®

® STUDOR  Mini - Vent, su toplanma seviyesinin 
100cm altına kadar takılabilir. İçine hava 
alabileceği, kolay ulaşılabilecek noktalarda dik 
şekilde monte edilmelidir.

40mm lik vida dişli halde 
ve özel boru içerisine 
sıkışabilen conta 
sistemi ile drenaj 
sistemine bağlanabilir.

STUDOR, pis su drenaj hattı 
havalandırmasında dünya lideridir. 30 yılı aşlın 
tecrübe, eşsiz bilgi birikimi ve uzmanlığı ile 
geliştirilen STUDOR ürünleri en sıkı şartları 
dahi rahatlıkla karşılar. STUDOR, dünyanın 
birçok ünlü binasında, bitmiş ve devam 
etmekte olan inşaat projelerinde kendini 
kanıtlamıştır.
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