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32 litre/saniye

Çalışma Sıcaklığı
--20°C  -  +60°C
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Önce                                             Sonra

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

STUDOR Maxi - Vent, drenaj sisteminde bulunan sifonlardaki suların korunmasını sağlayan hava alma 
şapkaları sisteminin en etkili birimidir. 10 Katlı bir binanın pis su ana hattını, ekstra bir havalık hattına 
gereksinim duymaksızın, çatıyı delmeden, tek başına havalandırabilir. (10 kat ve üstü binalarda P.A.P.A ‘da 
ayrıca gereklidir.)
Sonuç olarak sistemin havalandırma hattı gereksinimini azaltarak maliyeti düşürdüğü gibi drenaj sisteminin 
performansında da büyük artış sağlar.
Maxi - Vent, konvansiyonel havalık gereksinimi olmadan bütün bina tesisatını havalandırabilen STUDOR  
Sistemi ’nin bir parçasıdır.

®

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

Yangın önleme cihazları kullanılması 
ihtiyacını azaltır; borulardaki “baca etkisi”ni 
önler, olası yangınların katlar arasında 
yukarıya geçme tehlikesini azaltır.

Mühendisler, mimarlar ve profesyonel 
tasarımcılar için tasarımda daha yüksek 
esneklik sağlar.

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

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

Kanalizasyondan gelen pis kokunun binanın 
içine ve çevresine yayılmasını engeller.

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 Maxi - Vent, standart olarak 
polistren ambalaj içerisinde, bağlantı 
elemanları ile birlikte sunulmaktadır.
Maxi - Vent, 90mm çapındaki borulara 
üstündeki konnektör olmadan, 75mm/110mm 
‘lik hatlara ise konnektörü vasıtasıyla 
bağlanabilmektedir.
Polistren köpük kapak, Maxi - Vent’i, dış 
mekanda aşırı sıcaklıklara karşı korur.  (-20°C 
- +60°C) 
Opsiyonel aluminyum kapak sayesinde 
polistren kapak ve Maxi - Vent, dış hava 
şartlarından, güneşten gelen ultra-viyole 
ışınlardan ve canlılardan gelebilecek 
zararlardan korunur.

STUDOR Maxi - Vent, su toplanma seviyesinin 
100cm altına kadar takılabilir. İçine hava 
alabileceği, kolay ulaşılabilecek noktalarda dik 
şekilde monte edilmelidir. Maxi - Vent, üzerindeki 
conta vasıtasıyla boru ağzına itilerek monte edilir.

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.

Hava şartlarına
dayanıklı
aluminyum 
kapak
(Opsiyonel)
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