
LORO-X tagafvandingssystemer

Trykstrømning

Større tagflader afvandes ofte med moderne trykstrømning i 
kompletsystemet uden ventilationsåbninger. Trykstrømning 
planlægges og drives med højere strømningshastighed i 
systemet med mindre indvendige diametre.

I faldrøret opbygges der et kraftigt undertryk, som 
overføres gennem alle rør og formdele i systemet til og 
med afløbene, således at der på kontrolleret vis kan suges 
vand fra taget.

For at sikre dannelse af undertryk i 
systemet, skal det komplette system planlægges og 
anlægges ifølge producentens forskrifter.

Fordele
 - Færre afløb
 - Færre rør og faldrør
 - Mindre indvendige diametre
 - Hurtigere strømning
 - Ikke behov for fald i samleledninger
 - Høj selvrensningseffekt
 - Økonomisk: Mindre arbejde og materiale

mindre indvendige 
diametre
minimal luftandel
hurtig strømning

uden fald

Gravitationsstrømning

Tagafvandingsteknik

Mindre tagflader og tagflader i boligbyggeri afvandes for 
det meste med såkaldt ”gravitationsstrømning”. 

Herved strømmer vandet roligt og med laminar strømning. 
For at opnå den påkrævede minimale afløbsydelse og 
forhindre aflejring af smuds skal der anlægges vandrette 
rør med et fald.

I kraft af ventilationsåbninger i afløbet og i rørsystemet 
forhindres det, at der kan opbygges et undertryk i 
systemet. 

For sikkert at forhindre dannelse af 
undertryk i systemet, skal det komplette system 
planlægges og anlægges ifølge producentens forskrifter.

Fordele
 - Støjsvag strømning
 - Optimalt til mindre tagflader
 - Optimalt til boligbyggeri
 - Optimalt til grønne tage
 - Også mulighed for faldrørshøjde under 4,2 m

Gravitationsstrømning
Afløbsrør Min. Maks. tilladt

indv. diameter afløb vandhøjde

- l/s mm

DN 40 - -

DN 50 0,9 35

DN 70 1,7 35

DN 80 2,6 35

DN 100 4,5 35

DN 125 7,0 45

DN 150 8,1 45
Mindste afløbsværdier ved gravitationsstrømning  
iht. DIN EN 1253-1:2003

Trykstrømning

Mindste afløbsværdier ved trykstrømning  
iht. DIN EN 1253-1:2003 
*værdier vist med rødt er tagafvandingstekniske tilføjelser 
fra LORO.

Afløbsrør Min. Maks. tilladt

indv. diameter afløb vandhøjde

- l/s mm

DN 40 3,0 55

DN 50 6,0 55

DN 70 12,0 55

DN 80 14,0 55

DN 100 22,0 55

DN 125 35,00 55

DN 150 50,00 55

med fald

Afløb: 
Ventileret

Faldrør:
Ventileret

Afløb: 
Ikke ventileret

Faldrør: 
Ikke ventileret
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større indvendige 
diametre
højere luftandel
langsom strømning

Færre faldrør og mindre indvendige diametreRolig og langsom strømning

TrykstrømningGravitationsstrømning

B 5 B 5

Meget luft og mindre vand  
i systemet

Meget vand og mindre luft  
i systemet


