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Drenarea vacuumatică a apei meteorice de pe acoperișuri

SISTEM DE DRENAJ PRIN 
VACUUM AL APELOR METEORICE 

DE PE ACOPERIȘURI
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Sistemul gravitațional de drenaj al apelor meteorice:

SISTEMUL DE DRENAJ VACUUMATIC PENTRU 
ACOPERIȘURI

DN90 DN90 DN90 DN90 DN90

 DN100  DN125  DN150

• Necesită înclinarea acoperișului;

• Țevi cu diametru mai mare;

• Sistemul  are nevoie de mai mult spațiu (sub placa de beton) și 
cântărește mai mult;

• Mai multe coloane care sunt conectate la conducta de 
colectare;

Există două modalități de evacuare a apelor meteorice de pe suprafața acoperișului drept:

• Sistem convențional gravitațional de drenaj a apelor meteorice

• Sistem de drenaj vacuumatic a apelor meteorice

Tipuri de acoperiș

Acoperiș înclinatAcoperiș drept

• Fiecare sifon necesită o coloană, ceea ce înseamnă că este 
nevoie de mai multă țeavă și conectări;

• Cost ridicat din cauza săpăturii necesare pentru instalare;

• Risc, deoarece țeava colectoare este instalată sub baza clădirii;

• Limitează design-ul și funcționalitatea clădirii;
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SISTEMUL DE DRENAJ VACUUMATIC AL APELOR 
METEORICE

DN50 DN56 DN70 DN90

 DN150

AVANTAJE:
• Debit mai mare în comparație cu sistemul gravitațional, atunci 

când se utilizează țeavă cu același diametru;

• Mai puține sifoane;

• Conexiuni sigure;

• Mai puține coloane;

• Gamă largă de sifoane în funcție de tipul acoperișului și 
impermeabilizare;

• Dimensiuni mai mici și conducte mai scurte;

Sistemul este predimensionat astfel încât, la o intensitate adecvată a ploii, conductele să fie pline 100% cu apă. Prin urmare, energia coloanei 
continue de apă, formată între acoperiș și nivelul solului, crește viteza apei de ploaie, iar în acest fel capacitatea de drenaj va fi considerabil 
mărită.

APLICAȚII:
• Clădiri industriale și depozite

• Clădiri de birouri

• Hoteluri

• Lucrări publice

• Magazine

• Clădiri rezidențiale

• Costuri mai mici;

• Nu este nevoie de înclinație și, prin urmare, nu este nevoie de 
spațiu suplimentar;

• Facilitează instalarea rapidă și simplă;

• Nu limitează design-ul și funcționalitatea internă;

• Rezistent la majoritatea substanțelor chimice și 
microorganismelor care sunt de obicei prezente în apele 
meteorice și reziduale;

• Compatibil cu sistemul Raineo de gestionare a apelor meteorice;



SOLUȚIE 
COMPLETĂ DE 
PROIECTARE

• Plan detaliat de dimensionare

•  Necesarul de materiale

•  Oferta de preț

Pipelife oferă gratuit proiectul complet. 
Inginerii noștri de produse, calificați, vă vor 
oferi un plan de proiect precis, bazat pe 
nevoile și datele specifice clădirii.

După proiectarea sistemului de drenaj 
vacuumatic, Pipelife va furniza clientului 
documentația corespunzătoare, care 
conține următoarele:

Notă: Este posibil ca imaginile afișate să nu corespundă exact produselor reale.

Pipelife acordă o garanție completă de 10 
ani pentru sistemul de drenaj vacuumatic!
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