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Sistemi i largimit të ujit përmes vakumit 
Streamline

SISTEMI I LARGIMIT TË 
UJIT PËRMES VAKUMIT



• Largimi i ujit nga sipërfaqet e mëdha të rrafshëta të çatisë mund të bëhet në dy mënyra:

• Përmes sistemit standard të largimit të ujit me anën e gravitetit;

• Përmes sistemit të largimit të ujit me vakum;

Llojet e çative

Çatia me një pjerrësiÇatia e rrafshët

Sistemi i largimit të ujit me anë të gravitetit:

Streamline
Sistemi i largimit të ujit përmes vakumit
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• Ka nevojë për pjerrësi;

• Nevojiten tuba me përmasë më të madhe;

• Nevojitet vend më i madh (nën ndërkatin) dhe peshon më shumë;

• Janë të nevojshme më shumë pika të lidhjes me tubin e kolektorit;

• Ka një tubacion vertikal për secilin sifon, shumë lidhje nën tokë;

• Është lidhur me punime të shtrenjta të gërmimit;

• Ka tub nën ndërtesë, që është një rrezik shtesë;

• Kufizon lirinë e inxhinierëve (rregullimi i brendshëm dhe funksionaliteti i ndërtesës);



Sifonet me projektim të posaçëm formojnë rrjedhjen e ujit kështu që në rast të reshjeve me intensitet të përshtatshëm, tërë prerja e 
tërthortë e tubit mbushet dhe energjia e fluksit të pandërprerë të ujit (vakumi i gjeneruar), i cili formohet midis çatisë dhe nivelit të 
tokës shton shpejtësinë e ujit të shiut dhe në këtë mënyrë kapaciteti i kalimit rritet ndjeshëm.

Sistemi i largimit të ujit me vakum:
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Aplikimi:Përparësitë:
• Një debit më i madh me diametër të njëjtë të tubit në krahasim me kanalizimin e 

gravitetit;

• Një numër më i vogël sifonesh;

• Lidhje të sigurta;

• Më pak elemente shtrënguese në ndërtesë;

• Një llojshmëri më e madhe e sifoneve sipas tipit të çatisë dhe hidroizolimit;

• Përmasa më të vogla dhe çon në pakësimin e përgjithshëm të gjatësisë së tubave;

• Çmim më i vogël;

• Nuk ka nevojë të pjerrësisë - instalim për kursimin e vendit;

• Instalim më i shpejtë;

• Nuk kufizon rregullimin e brendshëm dhe funksionalitetin e ndërtesës;

• Godina industriale dhe magazina;

• Godina për zyra;

• Hotele;

• Godina publike;

• Dyqane;

• Godina banimi;



Projektimi i 
plotë teknik

• skicën e hollësishme të sistemit

• specifikimet dhe përllogaritjen 
sasiore

• ofertën e çmimit

PipeLife ofron projektim të plotë 
teknik falas. Ne disponojmë një ekip 
projektuesish me kualifikim të lartë, i cili 
do të hartojë projekt të saktë, i cili do t‘u 
përgjigjet nevojave konkrete të godinës.

Pas projektimit dhe përcaktimit të 
përmasave të sistemit të vakumit të 
largimit të ujerave të shiut, PipeLife i 
dorëzon dokumentacionin klientit, i cili 
përfshin:

Vërejtje: Mund të ketë  një mospërputhje midis vizatimeve të produkteve dhe atyre të vërteta

PipeLife ofron 10 vjet garanci të plotë për sistemin 
e vakumit të largimit të ujërave Stream Line.


