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  Hastaneler    İlaç üretim yerleri 
   Biyomedikal    Yiyecek ve içecek üretim yerleri.
   Petrokimya    Tehlikeli alanlarda
  Okullar    Elektrik - Elektronik üretim yerleri
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STUDOR  Chem - Vent, Kimyasal maddelere dayanıklı, özellikle kimyasal ve asit atıkları olan laboratuar 
sistemleri için (Hastane, Okul, Fabrikalar gibi )geliştirilmiş dünyadaki ilk üründür. Kimyasal maddelere 
dirençli ve yanmayı geciktirici katkılı polipropilenden (PP) üretilmiştir. 40mm vidalı ile üretilmiş bu özel ürün, 
pahalı olan, kimyasallara dayanıklı havalandırmaya ihtiyacı azaltarak tasarruf sağlar ve asit atık drenaj 
sisteminin performansını arttırır.

STUDOR  Chem - Vent, kimyasal atıklı sistemlerde, tavan ve duvar delme işlemi olmaksızın, 
drenaj sisteminin yatay hatlarında oluşan negatif basınç etkilerini gidermesi için üretilmiştir.

Birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.HDPE 
boruların kullanıldığı kimyasal atık sistemlerine 
uygundur.
Malzeme ve montajdaki maliyeti düşürerek, 
geleneksel uzun havalık sistemlerinin yerini alır.

Mühendislere, mimarlara ve profesyonel 
tasarımcılara, tasarımlarında daha yüksek 
özgürlük sağlar.

Kanalizasyondan gelen kötü kokuların 
ve olası kimyasal buharların, binaya ve 
çevresine yayılmasını önleyerek daha 
sağlıklı ve temiz bir ortam sağlar.

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

Bakım gerektirmez. Ayrıca atık sisteminin 
bakımı için ulaşılabilir bir nokta sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır. Yangın geciktiricili 
boruların kullanıldığı sistemler uygundur.

Chem - Vent, lavabo veya tekne gibi tesisat birimlerinin altına monte edilebilir. İçine hava 
alabileceği, erişilebilir noktalarda dik olarak monte edilir. Montaj için herhangi bir alete gerek 
duymaz. Basitçe, vidalı gövde elle sıkıitırılarak monte edilebilir.

STUDOR un eşi benzeri olmayan Chem - Vent ‘i, özellikle kimyasal atıklı ve asitli sistemler için 
üretilmiştir.

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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