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Wavin QuickStream®

Sifonik Yağmur Suyu 
Drenaj Sistemi
Wavin QuikStream® sifonik yağmur suyu drenaj sistemi, güvenli 
ve ekonomik bir şekilde çatı yüzeylerindeki yağmur suyunu tahliye 
etmek için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu tahliye sistemi basınç 
akımı prensibi ile (hava içermeden su ile tam dolum)
çalışmaktadır. 

Endüstriyel, lojistik ve daha birçok alanda sifonik sistem stand-
artlaşmıştır. Wavin, çatı yüzeylerini basınç akımı ile tahliye yön-
teminin kullanımında on yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. 
Almanya’da, Hollanda’da ve birçok uluslararası projede Wavin 
QuickStream® sistemi uygulanmıştır.

Avantajları:

Daha küçük çapta ve miktarda boru ile daha düşük maliyet
Özel hesaplama yöntemleri sayesinde iniş sayısı azaltılır ve 
daha az miktarda boru kullanımı sağlanır. Vakum etkisini 
yaratan düşük çaplı borular, kullanılan boru çaplarının düşük 
olmasını dolayısıyla maliyetlerin de azalmasını sağlar.

Daha az süzgeç
Wavin QuickStream® yüksek kapasiteli süzgeçleri sayesinde 
çok daha az miktarda süzgeç ile en yoğun yağış oranlarına 
karşı bile verimli çözümler sunulur.

Mimarlar ve Mühendisler için yüksek tasarım kolaylığı
Wavin QuickStream® sifonik sistemin yatay borularında 
eğime ihtiyaç duyulmaz. Böylece bina içi alanının kullanımında 
tasarımcılar için en yüksek kolaylık sağlanır. Daha düşük 
çaplı boruların da kullanımıyla hem tasarım hem de montaj 
için maksimum kolaylık yaratılır.

Daha az hafriyat çalışması
Daha az iniş borusu ile hem bina içi hem de bina dışı altyapı 
kazıları ve hafriyat ihtiyacı en aza indirilir.

Kendi kendini temizleyen boru sistemi ve daha düşük 
bakım maliyetleri
Boru sisteminde yüksek negatif basınçlarla birlikte yüksek 
akış hızlarına ulaşılır. Böylece yüksek hızdaki akışkan, boru 
sistemindeki yabancı maddeleri de süpürerek sistemin ken-
disini temizlemesini sağlar. Böylece bakım maliyetleri de en 
aza indirilmiş olur.

Hızlı ve kolay montaj
Daha az borulamanın ve iniş hattının basitleştirilmesinin yanında, 
özel olarak dizayn edilmiş kelepçe sistemiyle birlikte yüksek 
montaj kolaylığı sağlanarak montaj süreleri kısaltılmış olur.

Yüksek binalar için en ideal çözüm 
İniş borusu ne kadar uzun olursa, yaratılan vakum etkisi o 
kadar kuvvetli olur. Böylece sifonik sistemler yüksek binalar 
için vazgeçilmez bir çözüm halini almaktadır.

Düşük izolasyon masrafları
Daha küçük boruların kullanımı demek aynı zamanda yalıtım 
için de daha az masraf oluşturması anlamına gelir.

• Binanın etrafında ve içinde alt yapı kazıları
• Daha fazla çatı inişi
• Yatay borularda eğim
• Daha fazla boru
• Daha büyük çaplı borular

• Az miktarda alt yapı kazıları
• Daha az çatı inişi
• Yatay borularda eğime ihtiyaç yoktur
• Daha az boru
• Daha küçük çaplı borular
• Hızlı montaj
• Daha düşük bakım giderleri
• Daha az izolasyon

Konvansiyonel (Klasik) Çatı  
Drenaj Sistemi

Wavin QuickStream®  
Sifonik Sistem
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Wavin Quickstream’in 
eşsiz özellikleri

1) Uzman Proje Ekibi

1982 yılından beri dünyanın birçok ülkesin-
de sifonik çatı drenaj sistemleri tasarlayan 
Wavin, böylelikle kendi uzman ekiplerini 
oluşturmuştur. Karşılıklı bilgi alışverişiyle 
teknik anlamda donatılmış proje ekipleri 
müşterilerine geniş kapsamlı hizmet vermek-
tedir. Nitelikli danışmanlar size ofisinizde ya 
da doğrudan şantiye alanında hizmet verirler.

3) Hızlı Cevap Süreleri

Sadece sifonik projeler ile ilgilenen ekibiy-
le Wavin, en hızlı sürede proje tekliflerine 
cevap verir. Tüm Türkiye’ye yayılan bayi, 
uygulamacı ve lojistik ağıyla en kısa sürede 
hem malzeme hem de montaj hizmeti sunar. 

4) Geniş Referans Listesi

30 yıllık tecrübesiyle Wavin, sifonik sistemler-
de en küçük çatıdan 250.000 m2 alana sahip 
çatılara, düz çatılardan en karmaşık mima-
riye sahip çatılara, depolardan hastanelere 
çok çeşitli kullanım alanlarına hitap etmekte 
ve sifonik sistemin yanında alt yapıdan üst 
yapıya birçok ürün gamıyla her türlü ihtiyaca 
cevap vermektedir. 

5) Lider Tasarım ve Hesap Yazılımı

Wavin’in kendi geliştirdiği QuickStream yazılımının 3 ana ilkesi 
vardır. Güvenlik, AutoCAD uyumluluğu ve üstün uygulama çizim-
leri. Tasarlanan sistemin her borudaki basınçları, akış hızları ve 
tam doluluğu test edilerek sistemin güvenliği teyit edilir. AutoCAD 
uyumlu çizimler sayesinde proje ekibi ve tasarımcılar arasında 
daha sağlıklı iletişim kurulur. En kolay ve anlaşılır 3 boyutlu proje 
çıktıları ile uygulamacılar için en doğru yönlendirmeler yapılır. Ayrıca 
Wavin QuickStream’in üstün ray sisteminin güvenilirliği, FEA testi 
ile bağımsız denetleme kuruluşunca onaylanmıştır.

6) Yüksek Kapasiteli Çatı Süzgeçleri
Wavin yüksek kapasiteli çatı süzgeçlerini geniş bir yelpazede sun-
maktadır. Bitüm tip, membran tip ve kendinden izolasyonlu tek 
dere tipi süzgeç olan metal dere tipi süzgeçler ile her türlü çatı 
tipine ve izolasyonuna göre çözümler sunabilmektedir. Tüm süzgeç 
tipleri komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Maksimum 40 l/s 
debiye kadar tahliye kapasitesiyle Wavin süzgeçler, süzgeç sayısının 
azaltılmasına böylece daha düşük çaplı boruların kullanılmasına 

olanak verir. Tüm süzgeçlerin, EN 12056 ve EN 1253 standartlarına 
uyumlu olduğu bağımsız kuruluşlarca onaylanmıştır.

7) Sifonik Sistem için Boru ve Ek Parçalar

Wavin’in, sifonik sistemlere uygun bir boru sistemi  (40mm-315mm) 
ve özel gereksinimleri karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi 
mevcuttur. Kullanılan borular ve ek parçalar polietilen hammad-
deden üretilip, PN4 basınç sınıfındadır.

8) Ayrıntılı Doküman Hizmeti

Wavin’in uzman proje ekibi, sifonik sistem tasarımından sonra, 
gerek 3 boyutlu izometrik çizimler, gerekse ayrıntılı hat ve süzgeç 
çizimleriyle en yüksek kalitede doküman desteği sunarak hem 
tasarımcıların sunulan projeyi anlamasını kolaylaştırır, hem de uygu-
lamacıların işlerini en doğru şekilde yapmasını sağlar. Böylece 
hataların ve iletişim eksikliğinden kaynaklanabilecek sorunların 
önüne geçilmiş olur. Ayrıntılı kurulum kılavuzları ile de devamlı 
olarak uygulamacılara ışık tutulmaktadır.

2) Üstün Kelepçeleme Sistemi

Wavin, Quickstream sifonik sistemine özel 
tasarladığı kelepçe sistemiyle uygulamalarda 
maksimum kolaylık ve zamandan tasarruf 
sağlar. Boruları tek parçadan oluşan kelepçe-
lere oturttuktan sonra geriye sadece vidaları 
sıkmak kalır.
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Süzgeçler

Dere Tipi Süzgeç Bitüm Tipi Süzgeç Membran Tipi Süzgeç

QS-M-75-260 Bitüm Tipi Süzgeç

QS-M-75-260 Bitüm Tipi Süzgeç
(Çakıl Korumalı)

QS56 Membran Tipi Süzgeç

QS-M-75-260 Membran Tipi Süzgeç 
(Çakıl Korumalı)

QS-M-75-260 Membran Tipi Süzgeç

Kaynak Araçları

Waviduo 315 (ø40-ø 315)
Elektrofüzyon kaynak makinası

Alın kaynak makinası 
Medya 250

Yardımcı aksesuarlar

QS56 Dere Tipi Süzgeç

QS-M-75-260 Dere Tipi Süzgeç

QS56 için Süzgeç Isıtıcı QS75 için Süzgeç Isıtıcı

Boru ve Ek parçaları

Askılama Malzemeleri

QuickStream® PN4 
çatal  45°

QuickStream® PN4 
Borular (Temperli) 
(40 mm-315 mm)

Elektrofüzyon manşon 
WavinDUO

QuickStream® PN4 
Dirsek  45°

QuickStream® 

PN4 kısa eksantrik 
redüksiyon

QuickStream® PN4 
eksantrik redüksiyon

QuickStream® 

PN4 Dirsek  
90°

QuickStream® PN4 
Bakım kapağı

QuickStream® PN4 
Redüksiyonlu çatal

QuickStream®PN4
Süzgeç
Adaptörü (2”)

QuickStream®PN4
Süzgeç
Adaptörü (2,5”)

QuickStream® PN4
Süzgeç adaptörü  90°

Yatay Sabit Kelepçe

Düşey Sabit Kelepçe

Yatay Hareketli Kelepçe

Düşey Hareketli Kelepçe

Taşıyıcı Sistem Profilleri

Profil Bağlantısı
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Teras Çatılar

Metal dere için süzgeç

Bitüm izolasyon için süzgeç

Membran izolasyon için süzgeç

Yeşil çatılar/peyzaj alanları için süzgeç

Sisteme Genel Bakış

Sifonik çatı drenaj sistemi

Konvansiyonel (Klasik) çatı drenaj sistemi

Wavin QuickStream®  
Referanslarından Bazıları

Uygulama Alanları

Pilsa

Pilsa

Pilsa

Akyaka Park Avm - İstanbul

Mersin Entegre Sağlık 
Kampüsü - Mersin

Sivas Stadyum - Sivas

Pilsa

Pilsa

Kromtel - Sakarya

Assan Alüminyum  - Kocaeli

 

Assan Alüminyum Kocaeli Endüstriyel Tesis

41 Burda AVM Kocaeli AVM

Friterm  Kocaeli Endüstriyel Tesis

Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Mersin Sağlık

TAI  Ankara Endüstriyel Tesis

Samsun Stadyum Samsun Spor Tesisi

Yurtbay Seramik Eskişehir Endüstriyel Tesis

ETİ Fabrika Depo Eskişehir Depo

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali İstanbul Ulaşım

Sivas Stadyum Sivas Spor Tesisi

Agora Antalya AVM Antalya Avm

Mahall Ankara Ankara Karma

Carrefour Maltepe Park AVM İstanbul AVM

17 Burda AVM Çanakkale AVM

Nidapark Başakşehir İstanbul Konut

UNIQ Ayazağa Kültür Merkezi İstanbul Karma Proje

AKO Petlas Çankırı Endüstriyel Tesis

Milli Botanik Bahçesi Ankara Sosyal
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Wavin QuickStream®  
Referanslarından Bazıları

Pilsa

Pilsa Pilsa

Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknopark / İstanbul

Zafer Havaalanı / Kütahya

Pilsa Carrefoursa - Maltepe / İstanbul

Pilsa MediaMarkt / İzmit

Wavin QuickStream®  
Referanslarından Bazıları

Pilsa
MediaMarkt / İzmit

Pilsa
Africa Oyala Hükümet Binası  
Ekvator Ginesi

Pilsa
Monumento Residance 
İstanbul

Pilsa Kongre ve Spor Merkezi / Konya
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Wavin operates a programme of continuous product 
development, and therefore reserves the right to modify 
or amend the specification of their products without 
notice. All information in this publication is given in good 
faith, and believed to be correct at the time of going to 
press. However, no responsibility can be accepted for 
any errors, omissions or incorrect assumptions. Users 
should satisfy themselves that products are suitable for 
the purpose and application intended.

© 2016 Wavin
Wavin reserves the right to make alterations 
without prior notice. Due to continuous product 
development, changes in technical spefications 
may change. Installation must comply with the  
installation instructions.

Pilsa


