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”Du slipper takgjennomføringer for luft eledningen” 
”godkjent for temperaturer ned ti l -40 °C”
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   Maxi-Vent™

NRF nr: 3412706

BESKRIVELSE
STUDOR Maxi-Vent er et godkjent alternativ 
for å erstatte tradisjonelle luftinger til 
avløpsstammer.
Maxi-Vent gir byggtekniske fordeler da den 
erstatter takgjennomføring for tradisjonell 
lufterør og forenkler røropplegget. 
Maxi-Vent forhindrer at illeluktende 
og helseskadelig luft/gass spres fra 
avløpssystemets luftledning. 
Maxi-Vent tilluftsventil åpnes ved undertrykk 
og tilfører luft til avløpssystemet, noe som 
gjør at vannlåsens funksjon opprettholdes og 
samtidig gir mer effektiv flyt i systemet. Ved 
nøytralt trykk og overtrykk er Maxi-Vent stengt 
og absolutt tett. Med tilluftsventiler får du et 
lukket avløpssystem. 
Maxi-Vent er godkjent ned til -40 °C. Takket 
være ventilhusets utforming føres eventuell 
kondens til midten av ventilen og videre 
tilbake ned lufteledningen uten å komme i 
kontakt med silikonmembranen. Derfor er det 
ingen risiko for at ventilens tetningsmembran 
fryser fast.

FUNKSJON
  Forhindrer at illeluktende og helseskadelig  

 luft/gass spres fra avløpssystemet. 
  Vedlikeholdsfri. 
  Godkjent for temperaturer ned til -40 °C
  Passer på 75mm, 90mm og 110mm rør.

TILBEHØR
Maxi-Cover beskyttelseshette i aluminium 
som isolerer mot lave temperaturer og gir 
UV-beskyttelse.

INSTALLASJON
Maxi-Vent skal installeres i henhold til 
SS-EN 12056–1, 2, BBR 6.6 og STUDORs 
installasjonsbeskrivelse.

GARANTI
STUDOR’s produkter omfattes av 
livstidsgaranti noe som tilsvarer livslengden på 
bygningens avløpssystem.
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Mål
Referanse   Mål (mm)

A Ø175

B 1,5

C 92

D 155

E 17

F 84

G Ø126

H 131

I Ø83

J Ø89

K Ø111

L 50

M Ø75

N Ø106

Materiale
Komponenter Materiale

Hus UV-resistent ABS

Membran Syntetisk gummi

Universalkobling TPE

Aluminiumhette Aluminium 

Isoleringshette Polystyren

Tekniske data 

Temperatur -40⁰C til +60⁰C

Åpnings-
trykk -70 Pa

Maks trykk  10 000 Pa

Maks luft-
flyt 32 l/s

Universalkobling

Maxi-Vent

Isoleringshette

Maxi-Cover
Aluminiumhette
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