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 Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.(-20°C - +60°C)
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Avantajları

 
®

Ürün

Uygulama
®

Hava Alım Kapasitesi:
5.9 litre/saniye

Çalışma Sıcaklığı:
-20°C to +60°C

Montaj
®

AS/NZS 4936
LN/W302

®

ile pahalı, yangına

 karşı dayanıklı

 havalık borularını

       azaltın   

STUDOR

®

Tec-Vent

Tec - Vent, yerel yangın yönetmeliklerini yerine getirmek için
konutlarda da uygulanabilir.

  Yağ Kazanları
  Fabrikalar
  Buhar Kazanı Odaları

Askeri Binalar
  Gemiler
  Üretim
  Madencilik

Petrol Rafinerileri
  Ticari Atık Uygulamaları

Çok Katlı Yapılar
 Havacılık

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

STUDOR  Tec - Vent, yangın geciktirmenin öncelikli olduğu ticari projeler ve endüstriler 
için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek gerilime dayanıklı, yangın geciktiricili malzemeden 
mamul edilmiştir. 40mm vidalı çıkış ile tasarlanmış bu özel ürün, pahalı yangın geciktirici 
özellikli havalık sistemine olan ihtiyacı azaltarak tasarruf sağlar.

Tec - Vent, ticari ve konut uygulamalarında, tavan ve duvar delme işlemi olmaksızın,
drenaj sisteminin yatay hatlarında oluşan negatif basınç etkilerini gidermesi için 
üretilmiştir.

Yangına karşı dayanıklıdır. Yangın geciktiricili 
boruların kullanıldığı sistemler uygundur.

Malzeme ve montajdaji maliyeti düşürerek, 
geleneksel uzun havalık sistemlerinin yerini alır.

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.

UV dayanımlıdır. Dış mekan uygulamalarına 
uygundur.
Bakım gerektirmez, özellikle kötü hava şartları 
ve bozulmaya karşı dayanıklı olarak 
tasarlanmıştır.

Tec - Vent,su toplanma seviyesinin 100cm altına 
kadar monte edilebilir. İçine hava alabileceği, kolay 
ulaşılabilecek noktalarda dik olarak monte 
edilmelidir.Montajında özel bir parça gerektirmez. 
Sadece elle sıkılarak monte edilmektedir.

STUDOR  Tec - Vent, en çok rağbet gören ticari ve 
endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Özellikle 
aşağıdaki alanlar için uygundur.

Hakkımızda
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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