
LORO-X tagafvandingssystemer

Redaktionel gennemgang Attika 32 l/s

LORO-X Attika-afvanding
Sikker hoved- og nødafvanding

Opstemning

Suges bort 
fra taget over 

dæmningen

Intet afløb Nødafløb

NødafvandingHovedafvanding

Udvendige afvandingssystemer til hoved- og nødafvanding 
garanterer en langtidsholdbar og sikker vandafledning.

Attika-afvanding med trykstrømning op til 32 l/s

FLADT TAG >> Anvendelse af Attika-afvandingssystemer med sugeeffekt over Attika er nyt. De trykfaste og 
dødvandssikre afløbsrør ligger da foran facaden; vi beskriver fordelene.

Præcist som ved den indvendige trykafvanding er 
også hér den sikre ydelsesberegning af stor betydning. 
Planlæggerne og montørerne skal kunne stole på 
komplette systemløsninger, hvor systemform og -ydelse 
er garanteret af producenten. Det er derfor nærliggende, 
at hele systemet lige fra afløbet via formdelene og rørene 
til udløbet skal komme fra samme leverandør.
Fordelene er indlysende:
-  Ingen gennembrydninger ind i bygningen og dermed 

ingen brandsikringsproblemer
-  Fri udnyttelse af det indvendige rum, da der ikke er 

rørledninger i bygningen
-  Ingen støjproblemer i bygningen
-  Færre faldrør og afløb takket være mere effektiv 

trykstrømning
-  minimale montageomkostninger takket være hurtigere 

anlægning med indstiksmuffer
-  planmæssig sikkerhed i kraft af datablade med afmålt 

afløbskurve og CAD-tegninger

Kun få afvandingspunkter
Attika betyder tagrandskant som murlignende 
konstruktion på tagranden af en bygning sammen med 
tagrandsafslutningen i stedet for en tagrende. Som det 
allerede er kendt fra rundrendeafvanding, er der ved Attika-
trykstrømningssystemer ligeledes tale om en udvendig 
afvanding. Til det formål planlægges tagkonstruktionen 
med et fald til Attika eller renoveres efterfølgende 
via faldisolering til Attika, således at der kan tilføres 
tilstrækkeligt vand til Attika-afløbene. 
Særligt fordelagtigt er i denne sammenhæng 
hhv. det minimale antal nødvendige afløb og 
lavpunkter pga. den høje afløbsydelse i hvert enkelt 
tagafvandingssystem. Således giver eksempelvis Attika-
trykstrømningssystemerne fra LORO en afløbsydelse 
på op til 32 liter i sekundet via ét enkelt afløb. Det kan 
erstatte op til ti traditionelle, 500 mm brede Attika-
gennembrydninger eller op til ti gængse Attika-
enkeltafløb med gravitationsstrømning som hoved- eller 
nødafvandingssystem.

Der skelnes mellem hoved- og nødafvanding som følger:

•  Hovedafvandingen 
har ved normal regn til opgave at lede vandet fra taget 
ned i kloaksystemet via tagafvandingssystemet. Et 
regnvandsstandrør med renselem i enden af faldrøret 
udgør overgangen til basisledningstilslutningen.

•  Nødafvandingen 
har ved kraftig regn til opgave - at lede vandet 
væk, dog ikke ned i kloaksystemet, men ud i det 
fri. Hermed menes arealer omkring bygningen, 
der frit kan oversvømmes, eller specielt anlagte 
opsamlingsindretninger til regnvand. Til dette formål kan 
kun anbefales et nødafvandingssystem med afløb og 
faldrør til kontrolleret bortledning af regnvandet. 
Traditionelle løsninger med beholder uden faldrør eller 
nogle få åbninger i Attika som nødoverløb vil ikke kunne 
leve op til de krav, der stilles til moderne bygninger. 

Udvendige afvandingssystemer til hoved- og nødafvanding 
garanterer en langtidsholdbar og sikker vandafledning.

For at regnvandet ikke konstant skal løbe ud i det 
fri ved normale regnmængder, må nødafvandingen 
først påbegynde afvandingen fra og med en defineret 
vandhøjde på taget. For ikke at skulle indbygge et dyrere 
nødafløb end nødvendigt har fx nødafvandingerne fra 
LORO en dæmning under sugehætten. På denne måde 
kan nødafløbet anvendes og tætnes i samme niveau som 
hovedafløbet.
Særligt fordelagtig bliver da kontrollen af vand-
luft-blandingens sugeeffekt, hvor dæmningen 
under sugehætten spiller en afgørende rolle som 
opstemningselement. Under normale omstændigheder 
opstemmes vandet ved nødafløbssystemets dæmning. Ved 
kraftige regnmængder aktiveres ved dette lynafløbssystem 
en kraftig sugeeffekt, således at vandet i nødstilfælde 
hurtigt vil blive suget bort fra taget og ledt ud i det fri.

Kontrol af sugeeffekten
Det generelt anvendte udtryk 'trykstrømning' kan let 
misforstås, fordi man forstår det på den måde, 
at der er tale om en trykkende vandsøjle. Det er rigtigt, 
at der er tale om en hængende vand-luftblandings-søjle, 
som man skal forestille sig er ophængt i tagafløbet, 
hvorved det tilsluttede rørsystem trækker eller suger som 
følge af et opbygget undertryk.
Kontrollen af sugeeffekten sker i kraft af hele systemets 
form, der er dannet af afløb, rør og formstykker. Det vil 
sige, at der afhængigt af hele systemets form udvikler 
sig en sugeeffekt med forskellig styrke. Afgørende for 
sugeeffekten er det, at vand-luft-blandingen i faldrøret 
trækker vand-luft-blandingen i afløbet efter sig pga. 
undertrykket. 
Denne trækvirkning mellem den nederste vand-luft-
blanding og den øverste vand-luft-blanding kan - afhængigt 
af systemform - være svag (gravitationsstrømning) eller 
stærk (trykstrømning). 
Som ved en støvsuger kontrolleres sugeeffekten stort 
set gennem ventilation af systemet. En støvsugers 
ventilationsåbning, som kan åbnes og lukkes for at 
ændre sugeeffekten, svarer ved dette tagafvandingssystem 
til ventilationsåbninger i udløbet og i faldrøret. Formen 
og størrelsen af alle ventilationsåbningerne skal være 
dimensioneret optimalt, så der etableres en sikker 
gravitationsstrømning eller en sikker trykstrømning.
Generelt er det dog sådan, at der især for trykstrømning 
altid anvendes et trykfast og dødvandssikkert rørsystem. 
Stålafløbsrør har stået sin prøve for alle typer 
tagafvanding; i kraft af dæmningen under hætten opnår 
disse tagafvandingssystemer den fulde ydelse allerede 
ved en absolut vandhøjde på 75 millimeter. 

Sikkerhed i kraft af ydelsesberegning
Sikkerheden ved et Attika-tagafvandingssystem består 
først og fremmest i en sikker overholdelse af fastlagte 
grænseværdier. For at garantere dette er formen og 
den heraf følgende ydelse afgørende. Systemformen 
defineres efter CAD-tegningen og monteres derefter 
på bygningen. Til hvert af disse systemer hører et 
datablad med en afløbskurve, hvor vandhøjden på 
taget (i millimeter) sammenholdes med systemets 
afløbsydelse (i liter pr. sekund). På denne måde kan 
man planlægge, ved hvilken vandhøjde systemet 
leverer hvilken defineret afløbsydelse. De væsentligste 
grænseværdier er den maksimale vandhøjde på 35 
millimeter ved hovedafvanding med gravitationsstrømning, 
55 millimeter ved hovedafvanding med trykstrømning 
og - ifølge producentens fabriksstandard – en absolut 
vandhøjde på maks. 75 millimeter ved nødafvandingen. 
I kraft af dæmningen under hætten opnår disse 
tagafvandingssystemer den fulde ydelse allerede ved en 
absolut vandhøjde på 75 millimeter.

Facit: Udnyt fordelene
Attika-tagafvandingssystemer, som enten 
gravitations- eller trykstrømningsafvanding, 
overholder grænseværdierne. Med nogle få trin kan 
taghåndværkeren selv planlægge afvandingen. << 

Formen og størrelsen af alle 
ventilationsåbninger skal være 
dimensioneret korrekt, så der 
etableres en sikker gravitations- 
eller trykstrømning.

LORO-X Attika-afvanding
Sikker gravitationsstrømning

Ventilation Ingen ventilation

Sikker trykstrømning

Dette Attika-
afvandingssystem kan aflede 
op til 32 liter pr. sekund.o
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