
LORO-X tagafvandingssystemer

3 trin  
til et  færdigt tagafvandingssystem med trykstrømning

1 ... Valg

Til valg af et færdigt tagafvandingssystem indeholder LX-
databladet alle vigtige egenskaber i egenskabsoversigten. 
Tagkonstruktionen og den nødvendige afløbsledning er 
afgørende for valget
(fx via onlineberegning og onlinekonfigurator).

2 ... Udskrivning

Grundlaget for den tekniske specifikation er 
egenskabsoversigten i LX-databladet. 

Med udgangspunkt i styklisten kan den 
artikelpræcise udskrivning være klar på få minutter. 
(fx via onlineudskrivning)

3 ... Indbygning

Ved indbygning af det færdige tagafvandingssystem giver 
LX-databladet ekstra sikkerhed for alle byggeriets parter. 
Fra produktionen over handlen til håndværket.

Også når afløb og rør indbygges af håndværkere fra 
forskellige brancher, kræver CAD-systemtegningen 
over kompletsystemet, at der er afstemning mellem alle 
brancher på byggepladsen.

Målt ydelsesberegning

Ved at foretage en måling på en af LORO-X 
prøvningsfaciliteterne påvises systemets afløbsydelse 
pålideligt under realistiske forhold og dokumenteres i 
LORO-X afløbskurven. 

Denne entydige og standardopfyldende ydelsesberegning 
giver sikkerhed over for forsikringsselskaber og 
ordregivere. 

Download alle LX-datablade fra www.loro-x.
com (Product database)

Når der kræves skræddersyede 
løsninger...

LORO-X serviceteamet hjælper dig gerne med 
planlægningen af dit skræddersyede tagafvandingssystem!

Enten kan det færdige tagafvandingssystem, som du 
har valgt, tilpasses af vores tagafvandingsteknikere til 
bygningens særlige forhold.

Eller vi fremstiller et skræddersyet kompletsystem til din 
bygning, med flere afløb til et faldrør.

Kontakt os!

Færdige tagafvandingssystemer til Attika- og 
tagafvanding med trykstrømning

Udfør CAD-præcis planlægning via ”kopier & indsæt” 
systemtegning som 2D og 3D .dwg

 

Færdige tagafvandingssystemer med trykstrømning

Reducer projektomkostningerne med 
knowhow:

Høj ydelse valgt og indbygget – med målt 
ydelsesberegning

”Med sikker trykstrømning via Attika” kan planlæggere 
og håndværkere minimere omkostningerne gennem 
afvanding af deres projekter –- især ved renovering og 
nødafvanding.

Færdige LORO-X tagafvandingssystemer med 
trykstrømning giver en høj afløbsydelse med op til 32 
eller 100 l/s pr. afløbssystem som byggesæt (moduler). 
Denne afløbsydelse overgår standardopfyldende 
gravitationsløsninger med samme indvendige diameter 
med det 8-dobbelte! 

Et færdigt LORO-X afvandingssystem består af optimalt 
indbyrdes afstemte afløb, formdele og rør. LX-databladet 
fungerer som planlægningsgrundlag og samtidigt 
som sikker ydelsesberegning for ordregiveren og 
forsikringsselskabet.

Afløb

Afløb

Formdele

Formdel

Rør

Rør

Indvendigt, færdigt Attika-afvandingssystem  
med trykstrømning

Udvendigt, færdigt Attika-afvandingssystem  
med trykstrømning

Tagafvanding med trykstrømning 
(indvendig)

...kan planlægges som standardsystem med minimale 
omkostninger, så længe der kun tilsluttes ét afløb til hvert 
faldrør, og der ikke anvendes yderligere formdele.

Men skal der anvendes yderligere systemdele (fx flere 
afløb, buer eller grenrør), skal det indvendige system 
afstemmes hydraulisk med en ny beregning, som skal 
foretages af LORO-X serviceteam!

LORO-X færdige tagafvandingssystemer med trykstrømning

Indbygget Attika-afvandingssystem med trykstrømning

B 3 B 3

Attika-afvanding med trykstrømning 
(udvendig)

...kan planlægges og indbygges særdeles let ved hjælp af 
LX-databladet, da Attika-afvandingens systemform er den 
samme på hver bygning.
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http://www.loro-x.com/index.php?id=25&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=48&L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=12&amp;L=1

