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Система за вакуумно отводняване на покривни площи 
Streamline

ВАКУУМНО  
ОТВОДНЯВАНЕ  
НА ПОКРИВИ



Отводняването на големи плоски покривни повърхности може да се извърши по два начина:

• Чрез стандартна гравитачна отводнителна система;

• Чрез вакуумна отводнителна система;

Видове покриви

Скатен покривПлосък покрив

Гравитачна отводнителна система:

Streamline
Система за вакуумно отводняванe

DN90 DN90 DN90 DN90 DN90

 DN100  DN125  DN150

• Има нужда от наклон; 

• Нужен е по-голям размер на тръбите; 

• Нужно е повече място (под плочата) и тежи повече; 

• Нужни са повече точки на свързване към колекторната тръба; 

• Има вертикален щранг за всяка воронка (сифон), много връзки под земята;

• Свързана е със скъпи изкопни работи;

• Има тръба под сградата, което е допълнителен риск;

• Ограничава свободата на инженерите (вътрешно оформление и функционалност на сградата).



Специално проектираните воронки оформят потока на водата така че при  валежи с подходящ интензивност, цялото напреч-
но сечение на тръбата се изпълва, при което енергията на непрекъснатата водна колона (самогенерирания вакуум), която 
се образува между покрива и земното равнище увеличава скоростта на дъждовната вода и по този начин пропускателната 
способност нараства значително.

Вакуумна отводнителна система:

DN50 DN56 DN70 DN90

 DN150

Приложение:Предимства:
• По-голям дебит при еднакъв диаметър на тръбата в сравнение с гравитачна 

канализация;

• По-малък брой воронки;

• Сигурни връзки;

• По-малко крепежни елементи по сградата;

• Голямо разнообразие от воронки според типа на покрива и хидроизолацията;

• По-малки размери и води до намаляване на общата дължина на тръбите;

• По-ниска цена;

• Няма нужда от наклон - инсталация за пестене на място;

• По-бърза за инсталиране;

• Не ограничава вътрешно оформление и функционалност на сградата;

• Защита от замръзване;

• Съвместима със система за управление на дъждовни води RAINEO.

• Индустриални и складови сгради;

• Офис сгради;

• Хотели;

• Обществени сгради;

• Магазини;

• Жилищни сгради.



Пълно 
техническо 
проектирне

• Подробен чертеж на системата

• Спецификация и количествена 
сметка

• Ценова оферта

Пайплайф предлага пълно и безплат-
но техническо проектиране. Ние раз-
полагаме с висококвалифициран екип 
от проектанти, които ще направят 
прецизен проект, който ще отговаря 
на конкретните нужди на сградата.

След проектиране и оразмеряване на 
вакуумната система за отвеждане на 
дъждовни води, Пайплайф предава 
документацията на клиента, като съ-
щата включва следното:

Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Пайплайф дава 10 години пълна гаранция за  
вакуумната отводнителна система Streamline!


