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HepVO™

– väldokumenterat med mer än
4 miljoner installationer världen över
HepVO är ett unikt torrt vattenlås, som hindrar lukt att tränga ut från
husets avloppssystem. Det upprätthåller också tryckbalansen i vattenoch avloppsinstallationen.
För att uppnå en lufttät försegling
mellan sanitärinstallationen och
avloppssystemet använder HepVO
ett specialdesignat invändigt membran. Ventilen öppnas under tryck
från vatten som spolas ned, och
stängs igen till en lufttät försegling
när vattnet har passerat med normalt tryck.

Fördelar med HepVO
HepVO ger en rad fördelar, både för installatörer, slutanvändare och systemdesignern.
•

HepVO eliminerar undertryck i avloppsystemet genom att släppa igenom luft. Membranet stängs automatiskt efter genomströmningen och hindrar därför vattenlukt från avloppssystemet från att komma ut i rummet.

•

HepVO tillåter effektiv vattengenomströmning, oavsett volym.

•

Man kan koppla flera utlopp på HepVO utan att förringa avloppssystemets kapacitet.

•

HepVO fungerar mycket ljudlöst och ger inga gurgelljud, som kan förekomma i ett obalanserat vattenlåssystem.

•

HepVO sköljer ned smuts utan att efterlämna hår och annan bottensats, som kan ge upphov till luktproblem och oönskad
bakterietillväxt.

•

HepVO sköljer ned matfett utan att fettet kommer i kontakt med vatten inne i vattenlåset, och undviker därmed igensättning och
bottensats som i traditionella vattenlås.

•

HepVO tål vanligt förekommande kemikalier som används för att rensa igensatta avlopp.

Figur 1. 	Nackdelen med stillastående

Med HepVO undviks följande vanliga problem som kännetecknar

vatten i ett traditionellt vattenlås

traditionella vattenlås:

Grumligt,
orent vatten

Skikt med biologisk bottensats bestående av tvål, hår,
fett, mat etc.
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HepVO rakt torrt vattenlås
Dimension Wavin nr

RSK nr		

mm

HepVO adapter rak/87,5°

32

1445230

8086556

40

1445236

8086557

Dimension Wavin nr

RSK nr		

mm
Rak

HepVO vinkel 87,5˚

32

1445232

8086248

40

1445238

8086250

Dimension Wavin nr.

RSK nr

Grader
87,5˚
32

1445234

8086249

40

1445240

8086251

Installation - horisontellt
eller vertikalt

Montering horisontellt
HepVO ska monteras så att rillorna är på låsens undersida. Då fungerar torr vattenlåsen optimalt. Ventilen bör ha minimum 10 grader
lutning för att undvika att vatten blir liggande i botten av låset. Vid horisontell montering ska HepVO adapter rak eller vinkel användas, då
de är specialdesignade för att leda vattnet optimalt in i torr-vattenlåsen.
Montering vertikalt
HepVO monteras vertikalt direkt i sanitärutrustningens utlopp.
Montering i önskad vinkel
HepVO kan monteras i alla vinklar och den ska då kopplas med en HepVO adapter rak. OBS! Kom ihåg att undersidan med synliga rillor
likväl måste peka nedåt.
Anslutning
HepVO har gängat inlopp beräknat för 32 och 40 mm koppling. För koppling till rör ska HepVO rak adapter användas. Alla anslutningar
kan dras åt med handkraft, inga verktyg är nödvändiga. När avloppsröret är avkapat skall graderna alltid tas bort för att undgå hinder i
vattenströmmen.

www.wavin.se
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Wavin - Överlägsen under ytan
Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv,
gator, parkeringsplatser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen - en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som
bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem.
Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att
kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och
miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla.
Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov
- inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité
inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens
önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad
om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning.
Wavin finns representerat i 28 europeiska länder med ett omfattande
produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen
av dessa produkter.
Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser
som står till ert förfogande!
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635 06 Eskilstuna
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