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Siphonic Roof

"BLÜCHER® Drain Roof-programmet tilsluttes let til
BLÜCHER® EuroPipe rørsystemet - så du får et sikkert
og komplet tagafvandingssystem".
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• BIM/CAD
• Dimensioneringssoftware
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BLÜCHER®
Drain Roof

• Høj flowhastighed
• Brandsikker
• Korrosionsbestandig

• Ingen
omkostninger
i bygningens levetid

VED

LIG EH O L

TEKNOLOGI

03 ANVEN
D
E
LS
E

05 B Æ REDYGT

• 100 %
genanvendelig

NY

• Lav vægt
• Let at håndtere
• Hurtig og enkel
installation
• "Push/fit
– ingen svejsning
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BLÜCHER® Drain Roof
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Med BLÜCHER får du et komplet tagafvandingssystem.
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BLÜCHER® EuroPipe
afløbsrørsystem i rustfrit stål
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Siphonic Power Drain fjerner
mere vand, end du kan forestille dig!
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BLÜCHER har udviklet et vakuumafvandingssystem til tage,
der kan fjerne over 110 m3 vand i timen.
BLÜCHER®-vakuumafvandingssystemet
er omkostningseffektivt og pålideligt

Almindeligt selvfald
Almindeligt afløbssystem med

Kun ét nedløbsrør ned til jorden
Mindre behov for rørføring
Mindre arbejde under jordniveau
Færre tagafløb
	Færre gennemføringer i taget
Små rørdiametre	
	Lav vægt, kræver mindre plads i forhold
til almindelige plast- eller støbejernssystemer
Rørene fyldes 100%
Mindre støj i rørene
Mindre vand på taget = forhindrer potentielle skader
Vandrette rør uden fald
Enkel installation

selvfald og rørene fyldt maks.

2/3 luft
1/3 vand

Vakuum
Takket være afløbets vakuumplade
fyldes røret hurtigt 100%, luften

Ingen luft
1/1 vand

muliggør gennemstrømning i
hele rørets indvendige diameter.
der giver højere hastigheder
og større gennemstrømning.

Tagafvandingssystem
med vakuum
I BLÜCHER®-testcentret for
tagafvanding kører vores
udviklere simuleringer af
situationer med voldsomt
regnvejr for at sikre, at vores
afløb opfylder de lokale krav,
og for at hjælpe ingeniører og
tagfirmaer med at specificere
de bedste løsninger til de
forskellige projekter.

holdes ude af systemet og

Dette danner en vakuumeffekt,

Lad os hjælpe dig med dit næste
SIPHONIC ROOF-projekt!

Vi ved, hvordan man gør

33%.

BLÜCHER®
Drain Roof til
tagafvandings
system med
vakuum

Et vakuumsystem har færre tagafløb i
forhold til systemet med selvfald og et
vandret rørsystem med mindre diameter
under loftet. Der transporteres mere
vand – i forhold til systemet med selvfald
- gennem rørsystemet takket være et
hurtigt flow. Vakuumsystemet anvendes
for det meste på større tage (over 500 m²)

