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HL sorgt für den guten Ablauf

 ○ Комплексно решение с капак
 ○ Висок дебит 12 l/sec
  ○ Достъп до канализацията
   ○ Лесен монтаж

Н О В О  В  П Р О Г Р А М А Т А :  H L 9 0 5

Противовакуумна канализационна 

клапа за  вграждане в  стена 

HL905 Противовакуумна клапа за вграждане в стена
с изваждаща се функционална част, предпазител и капак

Противовакуумни клапи от HL
грижа за изравняване на налягането



HL905 се грижи за изравняване на налягането

Европейският стандарт EN 12380 нормира прилагането на противовакуумни клапи и така улеснявава вентилирането на 
канализационната система чрез един  вариант спетяващ време и разходи.
Противовакуумната клапа се отваря при подналягане и позволява да нахлува въздух в канализационната система. При изравняване на налягането, тя се 
затваря и предотвратява излизането на каналните газове в помещението. По този начин се гарантира безпроблемното функциониране на водните затвори на 
сифоните.
Устойчивата конструкция на HL- противовакуумните клапи гарантира висока сигурност при непрекъсната експлоатация. Те са изпитани и затова съответствуват 
на най-строгите изисквания на европейските стандарти.
HL905 е комплексно осигурена противовакуумна клапа за монтаж в стена с изваждаща се функционална част, предпазител и капак, със свързващи 
диаметри DN50 + DN 75, както и DN110, но с адаптера HL0317.4E. Тя е подходяща за монтаж в мокри, така също и в сухи помещения и служи за 
вентилиране на хоризонтални отводни отклонения, както и единични и колекторни хоризонтални клонове. Хоризонтални клонове отдалечени над 
4 m от един вентилиран ВКК, трябва според EN 12056-2 да се вентилират с вторична тръбна система или могат с по-малки разходи да се вентилират с 
противовакуумна клапа. Монтажът се извършва възможно най-елементарно. Тялото, заедно с предпазителя, който изпълнява ролята на ограничаващ 
кофраж, се фиксира към стената през страничните отвори. След полагането на стенната настилка (плочки или мазилка), предпазния капак се изрязва 
плътно до готовата стена. Капака се фиксира във вградения вече предпазител и така стои закрепен на стената. Едно съществено предимство на HL905 
е, че функционалната касета може да се изважда. Това може да се използва за ревизия на уплътнителния клапан, както и за евентуално почистване. 
Едно практично странично предимство: отваря се достъп до канализацията в помещението, който може да се използва и като ревизионен отвор.
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