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Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi 
negatif basınç (vakum) sistemine 
 dayanmaktadır.
Geberit HDPE'den üretilmiş boru ve ek 
parçalar, çatı süzgeçleri, mühendislik 
ürünü askılama sistemi ve profesyonel 
destek paketinden oluşur. Geberit 
Pluvia, sifonik çalışma şekli sayesinde 
boru tesisatında eğime gerek 
duymadan çatının komple drenajını 
sağlar. Böylece, büyük çatı alanları tek 
bir iniş hattıyla boşaltılabilir. 
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Geberit Pluvia. 
Akıllı çatı drenajı.

çatılar, soğuk ve sıcak çatılar, ters çatılar, 
yeşillendirilmiş çatı yüzeyleri – yeşillendir-
me yaygın ya da yoğun şekilde olabilir. 
Geberit Pluvia fabrikalar, depolar, alışveriş 
merkezleri, havaalanları, oteller, spor mer-
kezleri gibi projelerde çatı yapısının efektif 
kullanımını sağlar.

Fonksiyon
Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi konvan-
siyonel çatı drenaj metotlarından farklı 
olarak sifonik bir sistem kullanır. Doğru 
boru hattı çaplandırılması ve Geberit Pluvia 
çatı süzgeçleri sayesinde boru hattı siste-
mi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
tamamen dolar ve böylelikle boru hattında 
negatif bir basınç oluşturur. Boruda oluşan 
bu negatif basınç yağmur suyunun sadece 
akmasını sağlamak yerine yağmur suyunu 
hızlı bir şekilde emerek çeker ve gelişmiş 
bir otomatik temizleme işlevi sağlar. 

Günümüzün mimarisi için
Mimarlar, danışmanlar ve müteahhitler 
sağladığı serbestlik ve esneklik sebebiyle 
en prestijli ve çığır açan bina tasarımlarının 
bazılarında bu sistemi tercih etmişlerdir.  
Geberit Pluvia negatif basınç (vakum) 
sistemine dayalıdır. Konvansiyonel drenaj 
sistemleriyle karşılaştırıldığında, Geberit 
Pluvia günümüz mimarisine uygun çözüm-
ler sunar. Yüksek performanslı Geberit 
Pluvia çatı süzgeçleri, çatının hemen 
altında eğimsiz bir toplayıcı boruya bağlıdır. 
Böylece, büyük çatı alanları tek bir iniş 
hattıyla boşaltılabilir. 
Bu, planlamayı basitleştirirken montaj 
süresini azaltır. 

Çok yönlü uygulamalar
Geberit Pluvia sifonik çatı drenaj sistemi 
endüstriyel ve ticari sektörde 1000 m2'den 
daha büyük tüm çatılarda yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Geberit Pluvia'nın teknik 
işleyiş şekli ve drenaj kapasitesi, sistemin 
çok çeşitli uygulamalarda kullanılmasını 
sağlar. Düz çatılar, eğimli çatılar, kubbe 
şekilliler ve farklı kavislere sahip kemerli 

Geberit Pluvia, 35 yıldan uzun 
süredir dünyanın her yerinde 
kullanılan lider sifonik çatı drenaj 
sistemidir. 2012 yılına kadar 
1,8 milyon süzgeç satılmıştır.

Konvansiyonel sistem Geberit Pluvia sistemi

→  Tamamen dolu ve küçük çaplı borular sayesinde 
daha iyi performans.

 → Yeni mimari esneklik, bir çok yapısal 
tasarım seçeneği

 → Çok çeşitli uygulamalar

 → Yerden tasarruf

 → Montaj alanında daha az iş

 → Maliyet tasarrufu sağlayan montaj

 → 35 yıldan fazla deneyim

 → Sifonik olarak çalışır

 → Büyük çatı alanları tek bir iniş hattıyla 
boşaltılabilir.
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 → Daha az sayıda iniş hattı

 → Boru tesisatı için eğim gerekmez - daha az alana ihtiyaç duyulur

 → Küçük boru çapı

 → Yüksek akış kapasitesi verimli, kendi kendini temizleme etkisi yaratır 

 → Düşük sistem ağırlığı

 → Daha az yer altı borusu, daha az rögar bağlantısı

 → Basit ve hızlı askılama sistemi

 → Boru sistemini zemine önceden yerleştirmek mümkündür (prefabrik)

Geberit Pluvia. 
Tamamen avantajlı.

Yarım boru çapıyla iki kat yağmur suyu 
boşaltımı
Geberit Pluvia çatı drenaj sistemi yıllardır 
yeni standartlar belirlemekte, performans  
kapasitesini çok sayıda önde gelen en-
düstriyel şirketin önemli düz çatı inşaat-
larında göstermektedir. Geberit'in 35 yılı 
aşkın deneyimi bina işletmecisine yüksek 
güvenilirlik ve olağanüstü dayanıklılık 
sağlar. 

Geberit Pluvia, iniş hatları ile çatı süzgeç-
lerinin sayısını azaltarak mimara binanın 
planlamasında, mevcut mekanın kullanı-
mında ve farklı ustaların arasındaki koordi-
nasyonda büyük ölçüde esneklik sağlar.

Geberit Pluvia yapı planlamasını 
basitleştirirken mevcut alanın en 
iyi şekilde kullanılmasını sağlar. 
İniş hatlarına olan ihtiyacın azal-
ması yeraltı drenaj bağlantıları 
ve yüzeydeki hatlar için gereken 
masraflar ile birlikte bina planla-
macısının giderlerini azaltır. Bir 
Geberit Pluvia montajı konvan-
siyonel bir çatı drenaj sistemine 
göre daha düşük maliyetlidir.

↑   Konvansiyonel çatı drenaj sistemi

↑   Geberit Pluvia sifonik çatı drenaj 
sistemi
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 → Tüm çatı tipleri için süzgeçler

 → Çok çeşitli süzgeç ve aksesuar 
seçenekleri

 → Özel tasarımlı süzgeçler 
boruların hızla dolmasını 
destekler ve sisteme hava 
girmesini önler

 → Pluvia süzgeç ızgaraları büyük 
parçaların (örn. yapraklar) 
boru sistemine girmesini önler

 → Süzgeçler acil durum süzgeç-
lerine dönüştürülebilir

Geberit Pluvia süzgeçleri. 
Farklı uygulamalar.

Çok geniş süzgeç ve aksesuar yelpazesi 
çatıdaki her malzeme ile bağlantıyı müm-
kün kılar. Geberit Pluvia süzgeçleri ilave 
montaj kiti ile acil durum süzgeçlerine dö-
nüştürülebilir. Çatı süzgeçlerine ek olarak, 
Geberit Pluvia acil çıkış süzgeçleri, gerçek 
yağmur miktarı, çatı drenajının tasarlanmış 
drenaj kapasitesini aştığında yağmur suyu-
nu toplar ve ilave güvenlik sağlar.

İkna edici performans
Geleneksel sistemlerde yağmur suyu, 
yağmur suyu şebekesine akarak yolu üze-
rindeki boruları kısmen doldurur. Geberit 
Pluvia çatı süzgeçleri ve Geberit boruları, 
boru sisteminin daima tamamen dolmasını 
sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. 

Geniş süzgeç yelpazesi
Süzgeçlerin farklı kapasiteleri sayesinde 
(14 l/s, 19 l/s veya 25 l/s) ekonomik çatı 
drenaj sistemi yerleşimi elde etmek müm-
kündür.

Geberit Pluvia süzgeçleri her tipte 
çatı yapısı için geliştirilmiştir. 
Biriken yağmur suyunu toplar ve 
havanın yağmur suyuyla birlikte 
boru sistemine girmesini önler. 

→  45 l ila 100 l arasında yüksek yağış 
alma oranına sahip bölgeler için süz-
geçlerle ilgili, talep üzerine bilgi verilir.

Açıklama Bağlantı flanşı Temas plakası Kaynaklı flanş Temas kenarı Bağlantı flanşı Temas plakası Temas kenarı

Kapasite 14 l 14 l 14 l 19 l 25 l 25 l 25 l

Uygulama Çatı Çatı Oluk Oluk Çatı Çatı Oluk

Malzemeler Plastik folyo Bitümlü Metal Beton/Metal Plastik folyo Bitümlü Metal
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 → Geniş çap yelpazesi (hidrolik hesaplama için)

 → Geberit HDPE aşınmaya karşı dayanıklıdır

 → Geberit HDPE kaynaklı bağlantılar %100 sızdırmazlık 
özelliğine sahiptir ve çatı süzgecinden drenaja kadar 
güvenlik sağlar

 → Geberit HDPE boruların montaj alanından uzakta önceden 
birleştirilebilmesi için kolay bir yöntem sunar

 → Geberit HDPE yüksek  
sıcaklıklarda güvenle kullanılabilir

 → Geberit HDPE'nin darbe direnci  
boruların kırılma riskini en aza indirir

 → Geberit HDPE borular yaşlanmaya ve UV ışınlarından 
kaynaklanan bozulmalara karşı korumalıdır

 → Beton içine montajı mümkündür

 → Boru malzemesinin mükemmel esnekliği

Geberit HDPE. 
Kolay ve ideal montaj süresi.

Mükemmel kalite, çok amaçlı
Geberit borular ve ek parçaları yüksek 
kaliteli çevre dostu HDPE malzemeden 
yapılmıştır. Şirketin plastik üretimindeki 
uzun yıllara dayanan deneyimi mükemmel, 
uzun ömürlü kaliteyi sağlar. Geberit HDPE 
drenaj sistemi kanal montajı, açıktaki mon-
tajlar, beton içinde ve yer altı montajları gibi 
tüm uygulama gereksinimlerini karşılar. 
Bina drenaj uygulamalarında kullanıma 
uygun olduğu gibi, endüstriyel, ticari veya 
laboratuvar atık su uygulamaları için de 
uygundur. Geberit HDPE borular ve ek 
parçaları tamamen sızdırmazdır ve beton 
içine döşenebilir.

Geberit HDPE serisi borular ve ek 
parçaları, Geberit Pluvia sistemi-
nin gereksinimlerini karşılayan 
ideal drenaj sistemidir. Geberit 
Pluvia bağlantı sistemi ile birlik-
te kullanıldığında kolay montaj 
imkanı sunar.

Geberit Pluvia sistemine uygundur
Geberit Pluvia ile Geberit HDPE, bütün bir 
çatı drenaj sistemi oluşturmak için birbir-
lerini mükemmel bir şekilde tamamlıyorlar. 
Geniş çatı yüzeylerinde yüksek seviyede 
negatif basınçlar olabileceği için her bir 
parçanın bağlantısı özel önem taşımak-
tadır. Kaynak sonucunda oluşan dirençli 
bağlantı sayesinde sızdırma ihtimali orta-
dan kalkar.

↑   Aşırı sıcaklara karşı dayanıklıdır ↑   Ön imalat için mükemmeldir

↑   Güneş radyasyonuna karşı dayanık-
lıdır

↑   Darbeye karşı dayanıklıdır ve çok 
esnektir
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Geberit Pluvia askılama sistemi. 
Hızlı ve kolay.

Esnek bağlantı sistemi
Geberit Pluvia askılama sistemi açıktaki 
yatay drenaj borularının tavana montajı 
içindir. Montajdan sonra gerçekleşen boru 
genişlemesi ve daralması sistemin kendisi 
tarafından absorbe edilir. Bu amaç için, 
tüm mekanik güçler boruya paralel olarak 
döşenmiş kare çelik taşıma rayına aktarılır.

Sistemin bazı özellikleri
Boru kelepçeleri ve çeşitli profil bağlantı 
bileşenleri içeren askılama sistemi saye-
sinde kirişler arasındaki büyük boşluklar 
rahatlıkla köprülenebilir. Konvansiyonel 
bağlantı sistemi ile karşılaştırıldığında 

Geberit Pluvia çatı drenaj sis-
temini Geberit Pluvia askılama 
sistemi ile bağlama: Boru bağlan-
tısı yapmak  hiç bu kadar basit, 
güvenli ve hızlı olmamıştır.

↑   Montaj kaması ↑   Boru kelepçeleri sabitleme klempi ile 
veya klemp olmadan ayarlanabilir

 Geberit Pluvia askılama sistemi çatı yapı-
sında daha az bağlantı elemanına ihtiyaç 
duyar. Klempler sayesinde kamalar güven-
le sabitlenir. Sistemin montajı için sadece 
basit aletler gereklidir. Askılama sistemini 
daha da çekici kılan şey yerde ön imalat 
yapmanın mümkün olmasıdır.

Yanal destek
Yapıda meydana gelebilecek istenmeyen 
durumlarda (örn. türbülans, basınç deği-
şiklikleri, hız kaybı gibi) destek bileşenleri 
Geberit Pluvia askılama sistemine ilave güç 
sağlar. Destekler Geberit Pluvia bağlantı 
sistemine sonradan monte edilebilir.

 → Tüm mekanik güçler kare çelik taşıma 
rayına aktarılır

 → Yapı üzerinde konvansiyonel sisteme 
göre daha az sayıda bağlantı noktası  

 → Zor çatı yapılarında (örn. hafif yapılar) 
bağlantı mümkündür

 → Ön imalat olanağı

 → Boru kelepçeleri montaj kamaları ile 
kolayca bağlanır

 → Montaj için özel ekipman gerekmez

 → Genleşme soketi gerekmez
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Geberit Pluvia teknik destek. 
Arkasındaki başarı.

Pluvia modülüne entegre edilen hesaplama 
her zaman ekonomik etkinlik ilkesine göre 
çalışır. ProPlanner Pluvia modülü planlayı-
cıya tesisatı izometrik bir sunumda görme 
olasılığını sağlar, bu da belirli bina özel-
liklerini  daha iyi bir şekilde dikkate alma 
imkanını sağlar.

Her zaman emrinizde
Geberit planlama süreci boyunca profes-
yonel danışmanlık sağlar. Verilen destek 
hesaplamaları, sifonik çatı drenaj siste-
minin yerleşim ve tasarımını; hesaplama 
yazılımı Geberit ProPlanner'ı, tesisat pro-
fesyonelleri için sık sık tekrarlanan montaj 
eğitim kurslarını kapsar. Geberit danışman-
ları Geberit Pluvia sistemi hakkında optimal 
eğitim  almış olup, Pluvia tesisatlarının 
planlanıp tasarlanması için dünyanın her 
yerine destek sağlarlar.

Son derece gelişmiş yazılım pa-
keti en karmaşık çatı projelerinin 
kolayca hesaplanmasını sağlar.

Geberit ProPlanner ile daha fazla destek
Geberit ProPlanner Pluvia modülü, sifonik 
çatı drenaj sistemlerinin tasarlanmasında 
destek sağlar. Pluvia modülü, Geberit'in 
yağmur suyu drenajı alanındaki yoğun 
deneyimini kullanarak negatif basınç 
sisteminin çaplandırılmasını, çatı süzgeç-
lerinin dağılımını ve bir boyut hesaplaması 
ile gereken tüm bileşenleri otomatik olarak 
hesaplar (malzeme listesi). Bu, planlayıcının 
çatı drenajı için son derece güvenilir bir 
hesap elde edeceği anlamına gelirki, bu 
da tüm sistem için güvenliğin planlanma-
sı ve masrafların en iyi şekle getirilmesi 
demektir. 

Know How Installed
Geberit - sıhhi tesisat çözümleri için güçlü 
marka. Yenilik, teknik bilgi ve entegre 
sistemler, 125 seneyi aşkın bir süredir 
tesisatçılar, mühendisler, operatörler ve 
kullanıcılarla birlikte başarımızın parçası 
olmuştur. Ayrıca, dünya çapındaki eğitim 
merkezlerimiz, her yıl 30,000'i aşkın sıhhi 
tesisat uzmanlarına temel ve ileri eğitim 
sunmuştur.
Yaptığımız her işin temeli teknik bilgi biriki-
mimizdir. 

Global varlığımız
Geberit 100'den fazla ülkede satış yapmak-
ta ve 42 ülkede 6.000'den fazla çalışan ile 
temsil edilmektedir. Şirket yedi ülkedeki 15 
üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. 

 → Geberit ProPlanner yazılımı hassas, 
zamandan tasarruf sağlayan hidrolik ve 
malzeme hesaplaması sağlar

 → Projenin her aşamasında profesyonel 
tasarım desteği

 → Gerekli sayıda çatı süzgeci belirlemede 
yardımcı olur

 → İzometrik sunum

 → Tesisatçılar ve uzmanlar için uygulama 
eğitimleri

 → Geberit danışmanları tarafından yerinde 
yapılan incelemeler

 → Global varlığımız

 Geberit satış şirketleri/temsilci ofisler

 Geberit üretim tesisleri

 Geberit satış şirketleri/temsilci 
 ofisler ve üretim tesisleri


