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koku gider.
gelir,

Koku önleyici diyafram ile sifon 
kullanmanıza gerek kalmaz. Susuz 
çalışan membranlı bir sistemdir.

Koku Önleyici Diyafram

KULLANIM YERLERİ
• Lavabo
• Duş Teknesi
• Bide
• Pisuar
• Klima Drenajı
• Tekne, karavan vb. kullanımı için uygundur.

HepvO®

HepvO®

√ KOKUSUZ
    İçindeki diyafram sayesinde atık su    
     sistemindeki kokuları engeller.

√ SESSiZ
    Su boşaltımı sırasında ses yapmaz.

√ SUSUZ ve HİJYENİK
    S sifonlardaki gibi su tutmadığından     
    mikroorganizma oluşmaz ayrıca böcek ve   
    haşerelerin girişini engeller.



Pilsa

Uygulama Adımları

Hepvo yenilikçi hijyenik atık su diyaframıdır. Kanalizasyon/
atık su tesisatından bina içine pis koku sızmasını önlemek 
için tasarlanmıştır. Kendinden contalıdır.

Hepvo içindeki membran sayesinde atık su tesisatından 
sisteme hava girişini engeller. Böylece yaşam alanlarına 
kötü kokulu hava yayılmasını önleyerek, konforlu bir ortam 
sağlar. Sistemden su akarken membran yapısı su ile bir-
likte temiz havanın geçişine olanak sağlar.

Hepvo koku önleyici diyafram, dikey ve yatay (dirsek ile) 
monte edilebilir. Dar alanlarda yatay olarak montaj edi-
lip yerden tasarruf sağlar. 32 mm ve 40  mm çaplarında 
süzgeç ve diyaframı ile montaja hazırdır.

Sürekli kullanımda 750C’a, kısa süreli kullanımda 950C’a 
kadar dayanımı vardır.

Kimyasallara karşı yüksek dayanımlıdır. (Daha detaylı bilgi 
için Hepvo teknik dökümanı isteyiniz.)

Geleneksel koku önleme yöntemi olan 
sifonlarla kıyaslandığında avantajları :

√ Koku ve gürültü yapmaz.

√ Hijyeniktir. Böcek girişini engeller.Susuz olduğu için  
     buharlaşma ya da donma sorunu olmaz.

√ Yüksek debi ve hızlı akış sağlar.

√ Birçok bağlantının bulunduğu ana kollektör hattında  
     içeriye hava akışı olmadığı için daha küçük çaplı boru  
     kullanılabilir.

Koku Önleyici Diyafram

DİKEY MONTAJ

1- Hepvo Koku Önleyici Set 2- Hepvo Koku önleyici 
diyaframın çıkış tarafının rako-
runu sökünüz ve körük hortumu 
birleştiriniz.

3- Rakor dişini cevirerek diyafram 
ile birleştiriniz. Körük hortumu 
çekerek montajın düzgün olup 
olmadığını kontrol ediniz.

4- Lavabo süzgecini Hepvo 
diyaframının üst rakorlu ağzına 
saat yönünde çevirerek monte 
ediniz. Rakoru sıkarak contayı 
sıkıştırınız. d32’lik Hepvo 
bağlantısı için kit içinde yer alan 
conta ayrıca kullanılmalıdır.

5- Lavaboya monte etmek için 
süzgeç üstü vidasını söküp, metal 
süzgeç ile plastik taban arasında 
lavabo kalacak şekilde monte 
ediniz.

6- Körük hortumunu S yapmaya 
gerek kalmadan gider contasına 
serbest salınız.

YATAY MONTAJ

 1- Hepvo Koku Önleyici Set 
  + Hepvo Dirsek

2- Hepvo koku önleyici 
diyaframın rakorlu giriş ağzına 
Hepvo dirseği monte ediniz.

3- Hepvo Koku Önleyici Diyafram 
çıkış tarafı ile rakor dişini cevirerek 
diyafram ile birleştiriniz. Körük 
hortumu çekerek montajın düzgün 
olup olmadığını kontrol ediniz.

4- Lavabo süzgecini dirseğin 
üst rakorlu ağzına saat yönünde 
çevirerek monte ediniz. Rakoru 
sıkarak contayı sıkıştırınız. d32’lik 
Hepvo  bağlantısı için kit 
içinde yer alan conta ayrıca 
kullanılmalıdır.

5- Lavaboya monte etmek için 
süzgeç üstü vidasını söküp, metal 
süzgeç ile plastik taban arasında 
lavabo kalacak şekilde monte 
ediniz.

6- Körük hortumunu S yapmaya 
gerek kalmadan gider contasına 
serbest salınız.

www.wavinacademy.com.tr

Dikey: Kapalı durumda Dikey: Çalışır durumda
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