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Konvansiyonel
Drenaj deyince:
Çatınızın drenaja ihtiyacı var!
Yağmur suyu çatılara büyük yük bindiriyor –
ve su yalıtımın sızdırmazlığı ile statik dengeyi
zorluyor. Konvansiyonel Drenaj düz çatılarda
en yaygın çatı drenajı türüdür. Kesin ölçü
kurallarıyla belirlenir. Çatı süzgeçlerin adetleri
çatı yüzeyinin büyüklüğüne göre tespit edilir.
Genelde her süzgece bir iniş boru hattı
döşenir – böylelikle yağmur miktarları daima
güvenilir bir şekilde tahliye edilebilir.
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SitaStandard

SitaStandard
dikey

SitaStandard
yandan çıkış

Özellikleri

SitaStandard
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Her montaj durumu için ideal Sita klasiği: SitaStandard.
Isı yalıtımı özelliğine sahip poliüretan-entegral sert köpükten üretilen
çatı süzgeci gövdesi sayesinde basınca dayanıklı ve olağan çevre
etkilerine karşı dirençlidir. SitaStandard büyük bir giriş potası ve buna
bağlı olarak yüksek akış performansı ile özellik sağlar.

 En yüksek akış performansı
 DN 200 anma çapına kadar
 Sağlam yapı tipi
 Çatının su yalıtımına homojen bağlantı yakalığı
 Tüm yalıtım kalınlıklarının köprülenmesi
Opsiyonel ısıtılabilir
SitaStandard

dikey

yandan çıkışlı

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

10 02 xx

100

110

10 04 xx

125

125

10 06 xx

150

160

10 08 xx

200

200

10 10 xx

70

75

10 14 xx

100

110

10 16 xx

125

125

10 18 xx

Kalite sertifikaları
SitaStandard

Yükseltme
elemanı

* OD = dış çap

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

60 – 160

10 25 xx

60 – 220

10 26 xx

60 – 520

10 50 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaTrendy

SitaTrendy
dikey

SitaTrendy
yandan çıkışlı

Özellikleri

SitaTrendy
yükseltme elemanı

Montaj örneği

SitaTrendy kompakt dizaynı ve yüksek akış performansı ile özellik
sağlar. Bu esnek çatı süzgeci isteğe bağlı bağlantı yakalıkları ile
temin edilebilir ve SitaTrendy vidalı flanş ürün ailesi ile uyumludur.

 Kompakt dizayn
 Akış performansı DIN EN 1253-2 standardın
gerektirdiği debinin çok üzerindedir

 Süzgeç gövdesine entregre edilmiş ısıtıcı elemanı ile de mevcuttur
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 SitaTrendy vidalı flanş ile uyumlu
Opsiyonel ısıtılabilir
SitaTrendy

dikey

yandan çıkışlı

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

15 02 xx

90

90

15 01 xx

100

110

15 04 xx

125

125

15 06 xx

70

75

15 14 xx

100

110

15 16 xx

125**

125

15 18 xx

Kalite sertifikaları
SitaTrendy

Yükseltme
elemanı
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Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

60 – 150

15 25 xx

60 – 220

15 26 xx

60 – 320

15 27 xx

  * OD = dış çap

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı

** DN 100'den DN 125'e geçiş ile

bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaTrendy
vidalı flanş

SitaTrendy
vidalı flanş
dikey

SitaTrendy
vidalı flanş
yandan çıkışlı

Özellikleri

SitaTrendy
vidalı flanş
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Der SitaTrendy vidalı flanş kompakt dizaynı ve yüksek akış
performansı ile özellik sağlar. Bu esnek çatı süzgeci ayrıca
SitaTrendy ürün ailesi ile uyumludur.

 Kompakt dizayn
 Akış performansı DIN EN 1253-2 standardın
gerektirdiği debinin çok üzerindedir

 Süzgeç gövdesine entregre edilmiş ısıtıcı elemanı ile de mevcuttur
 SitaTrendy ile uyumlu

Opsiyonel ısıtılabilir
SitaTrendy
vidalı flanş

dikey

yandan çıkışlı

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

15 02 99

90

90

15 01 99

100

110

15 04 99

125

125

15 06 99

70

75

15 14 99

100

110

15 16 99

125**

125

15 18 99

Kalite sertifikaları
SitaTrendy
vidalı flanş

Yükseltme
elemanı

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

60 – 150

15 25 99

60 – 220

15 26 99

60 – 320

15 27 99

* OD = dış çap
** DN 100'den DN 125'e geçiş ile
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SitaMulti

SitaMulti

SitaMulti
yükseltme elemanı

Özellikleri

Montaj örneği

SitaMulti çok yönlülük konusunda çıtayı yükseltiyor. Yangına
mukavemeti, yüksek yangın koruma taleplerinin bulunduğu her
yerde kullanılmasını sağlar. Hatta SitaMulti başlık çerçevesi ile
bağlantılı olarak beton katmanlı alanlarda üst katman üzerinden
otomobil geçilebilir.

 Yanıcı değil
 Serbest/sabit flanş konstrüksiyonu
 Yüksek akış debisi
 Anma çapı azami DN 150
Kalite sertifikaları
SitaMulti

dikey

SitaMulti

Yükseltme
elemanı
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

80

83

40 03 99

100

110

40 04 99

125

135

40 06 99

150

160

40 08 99

Yükseklik (mm)

Ürün numarası

80 – 300

40 27 99

Kombine etmek
bu kadar kolay.
SitaStandard ve SitaTrendy serilerinin
yükseltme elemanları için yalıtım elemanı

Aksesuar

Ürün serisi
SitaStandard
dikey

SitaStandard
yandan çıkışlı

SitaTrendy
dikey

SitaTrendy
yandan çıkışlı

SitaTrendy
vidalı flanş
dikey

SitaTrendy
vidalı flanş
yandan çıkışlı

SitaFireguard® SitaMulti
Yağmur drenajı dikey
hattın da yangın
dağılımı için
önleyici yangın
koruması

SitaMore
taşma elemanı
etkili acil
drenaj için

SitaStandard
yükseltme
elemanı

SitaMulti
yükseltme
elemanı

SitaTrendy
yükseltme
elemanı

SitaTrendy
vidalı flanş
yükseltme
elemanı

SitaMore
teras yapı seti

SitaMulti
başlık çerçevesi

SitaMore
takviye sacı,
çelik trapez
sac çatılar için
SitaMulti
yalıtım kalıbı
çatı giderleri
ve yükseltme
elemanları için

SitaAttika
Boru sistemi

SitaMore
boru ısıtıcı

süzgecin yalıtım
elemanı

SitaMore
Allround üniversal
Yaprak tutucu

15

SD
Sifonik Drenaj deyince:
Yüksek performansla tahliye edin!
Endüstriyel kullanım için uzay çatı sistemli
oldukça büyük çatı yüzeyleriniz mi var?
Ve ayrıca iç kısımda geniş yer mi gerekli?
O halde sifonik drenaj sistemi sizin için ideal
bir sistemdir. Montaj sırasında daha az toprak
altı toplama hattı gereklidir – bu sayede
toprak işlerine neredeyse hiç ihtiyaç yoktur.
Drenaj tamamıyla bina içi döşenir, iniş hatlarının
sayısı asgari düzeye azaltılır – ve böylece genel
olarak yerden tasarruf sağlar.
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SitaDSS Multi

SitaDSS Multi

SitaDSS Multi
Airstop'suz

Özellikleri

SitaDSS Multi
yükseltme elemanı

Montaj örneği

SitaDSS Multi çok yönlülük konusunda çıtayı yükseltir.
Bu ürün ayrıca düz çatı oluklarında kullanılması için
tasarlanmıştır. Isıya mukavemeti, yüksek yangın koruma
taleplerinin bulunduğu her yerde kullanılmasını sağlar.

 Yanmaz
 Serbest/sabit flanş konstrüksiyonu
 Süzgece uygun köpük camdan yalıtım elemanı mevcuttur
 Oluklar için uygun

Kalite sertifikaları
SitaDSS
Multi

DN

OD*

Ürün numarası

80

83

42 03 99

80

83

42 33 99**

dikey

Airstop'suz

SitaDSS
Multi

Yükseltme
elemanı

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

80 – 300

42 27 99

* OD = dış çap
** Sadece SitaDSS Multi taşma elemanıyla kombine kullanılmalıdır.
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SitaDSS Profi

SitaDSS Profi

SitaDSS Profi
Airstop'suz

Özellikleri

SitaDSS Profi
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Bu seri uzmanlardan uzmanlara geliştirilmiştir. Yüksek akış
performansının yanı sıra, SitaDSS Profi serisi oldukça düşük
basınç kayıpları ve kolay uygulama imkanın özelliğine sahiptir.
Az bileşenden oluşması ve rahat çalışma sağlaması, mükemmel
çalışan sifonik drenaj süzgecin montajı hızlı ve kolay olmasını sağlar.
Sifonik drenaj süzgeci isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile temin edilebilir.

 PE boru hatlarına doğrudan bağlamak için
 Yüksek akış performansı
 Parça sayısının az olması sayesinde basit montaj
 Üniversal kullanım
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile

Kalite sertifikaları
SitaDSS
Profi

dikey

Airstop'suz

SitaDSS
Profi

Yükseltme
elemanı
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DN

OD*

Ürün numarası

56

56

14 02 xx

70

75

14 04 xx

56

56

14 32 xx**

70

75

14 34 xx**

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

60 – 150

14 25 xx

60 – 220

14 26 xx

60 – 320

14 27 xx

  * OD = dış çap

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı

** Sadece SitaDSS Multi taşma elemanıyla kombine kullanılmalıdır.

bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaDSS Profi
vidalı flanş

SitaDSS Profi
vidalı flanş

SitaDSS Profi
vidalı flanş
Airstop'suz

Özellikleri

SitaDSS Profi
vidalı flanş
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Bu seri uzmanlardan uzmanlara geliştirilmiştir. Yüksek bir akış
performansının yanı sıra, SitaDSS Profi vidalı flanş serisi oldukça
düşük basınç kayıpları ve kolay uygulama imkanın özelliğine
sahiptir. Az bileşenden oluşması ve rahat çalışma sağlaması,
mükemmel çalışan sifonik drenaj süzgecin montajı hızlı ve kolay
olmasını sağlar. Sifonik drenaj süzgeci kendini kanıtlamış
esnek serbest/sabit flanş bağlantısı ile temin edilebilir.

 PE boru hatlarına doğrudan bağlamak için
 Yüksek akış performansı
 Parça sayısının az olması sayesinde basit montaj
 Üniversal kullanım
 Vidalı flanşlı

Kalite sertifikaları
SitaDSS Profi
vidalı flanş

dikey

Airstop'suz

SitaDSS
Profi

Yükseltme
elemanı

DN

OD*

Ürün numarası

56

56

14 02 99

70

75

14 04 99

56

56

14 32 99**

70

75

14 34 99**

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

60 – 150

14 25 99

60 – 220

14 26 99

60 – 320

14 27 99

* OD = dış çap
** Sadece SitaDSS Multi taşma elemanıyla kombine kullanılmalıdır.
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SitaDSS Ravana

SitaDSS Ravana

SitaDSS Ravana
yükseltme elemanı

Özellikleri

Montaj örneği

EN 1253-2:2013'e göre sertifikalandırılmış olan SitaDSS Ravana oluk
süzgeci doğrudan 200 mm dar oluklara uyar ve böylelikle uygulama
ve montajda maksimum esneklik sağlar. Yeni SitaDSS Ravana
ile ürün yelpazenizi ve hizmet imkanlarınızı genişletin. Daha fazla
planlama güvenliğinden yararlanın ve böylelikle işinizi kolaylaştırın.

 Dar çatı yüzeyleri veya oluklar için
 Ana ve acil drenaj için
 Genişliği sadece 195 mm
 Yanıcı değil

Kalite sertifikaları
SitaDSS
Ravana

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

28 00 99

dikey

SitaDSS
Ravana

Yalıtım malzemesi
kalınlığı (mm)

Ürün numarası

50 – 160

28 25 99

Su yüksekliği
(mm)

Ürün numarası

30 – 150

28 90 01

Yükseltme
elemanı

SitaDSS
Ravana

Taşma elemanı

20

* OD = dış çap

SitaDSS Ravana
Taşma elemanı

SitaDSS Ravana Plus

SitaDSS Ravana Plus
likit membran su
yalıtımlar için

Özellikleri

Montaj örneği

Likit membran yalıtımlar için geliştirilmiş olan SitaDSS Ravana Plus
oluk süzgeci doğrudan 200 mm dar oluklara uyar. Bu uygulama
ve montajda maksimum esnekliği sağlar

 Dar oluklar için
 Likit membran ile su yalıtım için
 Oluk geometrisine uyarlanabilen yapıştırma flanş
 Zemine doğrudan montaj için önceden açılmış delikler mevcuttur

Kalite sertifikaları
SitaDSS Ravana
Plus

DN

OD*

70

75

Ürün numarası

28 10 99

likit membran
yalıtımları için

* OD = dış çap
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SitaDSS Indra

SitaDSS Indra
ana drenaj

SitaDSS Indra
acil drenaj

Özellikleri

Kalite sertifikaları

Küçük ve büyük çatı yüzeyleri için parapet üzerinden sifonik drenajı
keşfedin! SitaDSS Indra bu imkanı sağlar. Sadece 98 mm yüksekliği
ile son derece yassı süzgeç mükemmel şekilde ısı yalıtımına uyum
sağlar. Hızlı montaj için ihtiyacınız olan her şey, set halinde gelir –
sabit ve montaja hazır olarak sarı Sita kartonunda. Seçmeli olarak
ana veya Acil durum drenajı için. Uyumlu paslanmaz çelik borular
dahildir. Ve her şey yolunda!
Ana drenaj

Acil durum drenajı

 Küçük ve büyük alanlar için sifonik drenaj
 Komple set sayesinde montaj güveliği
 17,0 l/s'ye kadar yüksek akış performansı
 Alternatif üç iniş borusu uzunluklarında temin edilebilir
 SitaAttika parapet boru sistemiyle kombine edilebilir

SitaDSS
Indra

Ana
drenaj seti
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DN

OD*

70

75

Set 1: 2,0 m iniş hattı

70

75

70

75

DN

OD*

70
70
70

* OD = dış çap

Poliüretan
yalıtım elemanı
ile set çeşiti

Ürün
numarası

75

Set 4: 2,0 m iniş hattı

14 74 xx

70

75

Set 5: 3,0 m iniş hattı

14 76 xx

14 77 xx

70

75

Set 6: 4,0 m iniş hattı

14 78 xx

Taşyünü yalıtım elemanı
ile set çeşiti

Ürün
numarası

DN

OD*

Taşyünü yalıtım elemanı
ile set çeşiti

Ürün
numarası

75

Set 7: 2,0 m iniş hattı

14 83 xx

70

75

Set 10: 2,0 m iniş hattı

14 84 xx

75

Set 8: 3,0 m iniş hattı

14 85 xx

70

75

Set 11: 3,0 m iniş hattı

14 86 xx

70

75

Set 12: 4,0 m iniş hattı

14 88 xx

75

Poliüretan
yalıtım elemanı
ile set çeşidi

 Küçük ve büyük çatı alanları için sifonik drenaj
 Komple set sayesinde montaj güvenliği
 17,3 l/s'ye kadar yüksek akış performansı
 Alternatif üç iniş borusu uzunluklarında temin edilebilir
 SitaAttika parapet boru sistemiyle kombine edilebilir

DN

OD*

14 73 xx

70

Set 2: 3,0 m iniş hattı

14 75 xx

Set 3: 4,0 m iniş hattı

Set 9: 4,0 m iniş hattı

Ürün
numarası

14 87 xx

SitaDSS
Indra

Acil
drenaj seti

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

Kombine etmek
bu kadar kolay.
SitaDSS Profi serisi yükseltme elemanları
için yalıtım kalıbı

Aksesuar

Ürün serisi

SitaDSS Multi

SitaDSS Multi
Airstop'suz

SitaDSS Profi
Airstop'suz

SitaDSS Profi
vidalı flanş

SitaDSS Profi

SitaDSS Profi
vidalı flanş

SitaDSS
Ravana

SitaDSS
Ravana Plus

SitaDSS Indra
ana ve Acil
durum
drenajı için

SitaDSS
Fireguard®

SitaDSS Multi
yükseltme
elemanı

SitaDSS Multi
taşma elemanı
etkili acil drenaj için

SitaDSS Profi
yükseltme
elemanı

SitaDSS Profi
vidalı flanş
yükseltme
elemanı

SitaDSS Profi
Taşma elemanı

SitaDSS Multi
yalıtım kalıbı
çatı giderleri
ve yükseltme
elemanları için

SitaMore
boru ısıtıcısı

SitaDSS Ravana
yükseltme
elemanı

SitaDSS Ravana
taşma elemanı

SitaAttika
parapet boru
sistemi

SitaMore
takviye sacı
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PD
Parapet
Drenajı deyince:
Suyu bina dışı bırakın!
Parapet drenajında su hızla ve direkt çatıdan tahliye
edilir – ister boru bağlantılı sistem olsun, isterse
çörten üzerinden. Tahliye bina dışında uygulandığı
için, anlamı şudur: Su bina dışında kalır.
Tahliyenin bina içi uygulanmasına olanak
tanımayan yapı projeleri için ideal bir çözüm.
Çünkü sistem montajında mevcut olan bina
yapısına az müdahale edilir. Parapet üzerinden
drenaj ayrıca sürdürülebilir niteliktedir:
Dışarıya tahliye edilen yağış miktarları başka
amaçlar için kullanılabilir.
24 24

SitaTurbo

SitaTurbo

SitaTurbo
esnek buhar
blokaji plakası

Özellikleri

Montaj örneği

SitaTurbo çok özel bir üründür. Çatı yüzeyine monte
edildiğinde, sağlam ve son derece düz olan bu çatı süzgeci,
biriken suyu parapetten dışarıya yönlendirir. Isı yalıtımın
yüz ölçümüne az müdahale ve dışarıda bulunan boru
hattı sistemi ile ısı köprüleri en az düzeye getirilir.

 Yüksek akış performansı
 Ana ve acil drenaj için
 Olağanüstü az yüksekli pota tasarımı
 Malzeme: Paslanmaz çelik
 Serbest-sabit flanş konstrüksiyonu

Kalite sertifikaları
SitaTurbo

Boru uzunluğu*
(mm)

Ürün numarası

600

18 60 99

1000

18 62 99

Borunun en kesiti: 120 x 60 mm

* Başka boru uzunlukları talep üzerine temin edilebilir.
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SitaRondo

SitaRondo

SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası

Özellikleri

Montaj örneği

Yuvarlak borulu SitaRondo tahliyenin bina dışında ana ve/veya
acil drenajı olarak kullanılması için uygundur. SitaRondo'nun
flanş konstrüksiyonu tüm yaygın su yalıtımı mazlemelerin
rahat ve emniyetli şekilde kilit ve bağlantı olanağı sağlar.

 Ana ve acil drenaj için
 Özel uzunluklar temin edilebilir
 Malzeme: Paslanmaz çelik
 SitaAttika parapet boru sistemine doğrudan bağlantı mümkün
 Tek parça vidalı flanş

Kalite belgesi
SitaRondo
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

18 20 99

70

75

18 22 99

100

110

18 24 99

125

125

18 26 99

SitaIndra

SitaIndra
ana drenaj seti

SitaIndra
acil drenaj seti

Özellikleri

Montaj örneği

Çok kolay, az yükseklikli ve çok hızlı monte edilir!
SitaIndra bu avantajlar sayesinde ustaları ve etkin bir ısı yalıtımına
değer veren herkesi ikna eder. Isı yalıtımlı poliüretan parapet
süzgeci, yalıtım elemanı dahil komple set olarak şantiyeye gelir.

 Komple set olarak: İlave tedarik masrafı olmaz
 Çok düşük yükseklik: Isı yalıtımını minimal ölçüde zayıflatır
 SitaAttika parapet boru sistemine bağlantı mümkün
 Çıkış eğimi 1°

SitaIndra

DN

OD*

Set modeli

70

75

poliüretan
yalıtım kalıbı ile

10 73 xx

70

75

taşyünü yalıtım
elemanı ile

10 83 xx

DN

OD*

Set modeli

70

75

poliüretan
yalıtım
elamanı ile

10 74 xx

70

75

taşyünü yalıtım
elemanı ile

10 84 xx

ana drenaj seti

SitaIndra

acil drenaj seti

* OD = dış çap

Ürün
numarası

Kalite sertifikaları

Ürün
numarası

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaEasy / SitaEasy Go

SitaEasy

SitaEasy Go

Özellikleri

SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası

Montaj örneği

SitaEasy parapet üzerinden ana ve acil drenaj için uygundur.
İsteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı, usta için çatı
sızdırmazlık sistemine basit, güvenli ve homojen bir bağlantı sunar.
SitaEasy Go örneğin balkonlar veya teraslar için bitüm yalıtımlı
çatı alanları için mükemmel parapet drenaj çözümünü sunar.
45° pahlı tasarımıyla mükemmel şekilde ısı yalıtımına
uygundur ve böylece bitümlü çatı yalıtım malzemesinin
doğrudan üstten kaynaklanabilmesini sağlar.

 Ana ve acil drenaj için
 İsteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı ile
 yandan çıkışlı sabit flanş ile
 SitaAttika boru paslanmaz çelik emniyet
kelepçesiyle kombine edilebilir

 Esnek buhar blokajı plakasıyla kombine edilebilir

Kalite belgesi
SitaEasy

SitaEasy Go
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

18 30 xx

70

75

18 32 xx

100

110

18 34 xx

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

18 36 00

100

110

18 38 00

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaAttika kaskad = kademeli

SitaAttika Kaskade = kademeli
iniş borusu için

Özellikleri

Montaj örneği

Bugüne kadar kademeli bir su drenajı gerçekleştirenler,
çoğu kez yasal anlamda sakıncalı şekilde hareket etmekteydi.
Nihayet SitaAttika Kaskade sayesinde birden fazla alanlar üzerinden
yağmur tahliyesi için, görsel olarak da beğeni kazanan, standardlara
uygun bir tahliye sistemi mevcuttur. SitaAttika kademeli çözüm ilk
kez yasal güvence sunar ve değerli mimari için estetik çözümdür –
görünmeyen boru döşemesi. Balkon ve teras kaplamasının özel
tasarımında bütün özgürlüklere sahipsiniz.

 İlk kez yasal güvence – standardlara uyumlu
 Ürün sistemiyle planlama güvenliği ve güvenilir montaj
 Görünmeyen boru döşemesi
 Balkon ve teras kaplamasının özel tasarımında
bütün özgürlüklere sahipsiniz

SitaAttika
Kaskade = kademeli

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

33 02 99

iniş borusu için

* OD = dış çap
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Sitaleicht.
Parapet
drenajı.

Sitaleicht. Sanal dünyada da hayatınızın bir parçası: sita-bauelemente.de
30

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaTurbo

SitaRondo

SitaIndra
ana drenaj

SitaIndra
acil drenaj

SitaEasy

SitaEasy Go

SitaAttika
Kaskade =
kademeli

SitaTurbo
esnek buhar
blokaj plakası

SitaAttika
boru sistemi

SitaTurbo
geçiş parçaları

SitaAttika
cephe kapak
plakaları

SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası
yuvarlak boru için

SitaEasy
Yaprak tutucu

SitaEasy Go
Yaprak tutucu

SitaDrain®
Terra

SitaTurbo
yalıtım kalıbı

SitaTurbo
bağlantı yakalığı

SitaTurbo
teras seti

SitaTurbo
kapak plakası
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AD
Acil Durum
Drenajı deyince:
Su çatıdan alınmalıdır!
Sağanak yağışlarda suyu çatıdan tahliye etmek
için bir acil durum drenaja ihiyacınız var.
Ana drenaj bu büyük miktarlarla bir anda baş
edemez. İklim değişikliği sonucunda sağanak
yağışların daha da artması bekleniyor.
Yağmur çok ağırdır. İnsanları, binaları
ve maddi değerleri güvenle korumak için,
yağmur drenaj sistemlerinin bir bütün olarak
görüldüğü yeni yasal düzenlemeler geçerlidir.
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SitaTurbo

SitaTurbo
ile serbest taşma flanşı

SitaTurbo
ters çatı

Özellikleri SitaTurbo ile taşma flanşı

Özellikleri SitaTurbo ters çatı

SitaTurbo ile taşma flanşı çok özel bir üründür. Çatı yüzeyine monte
edildiğinde, sağlam ve az yüksekliğe sahip olan bu çatı süzgeci,
biriken suyu parapetten dışarıya tahliye eder. Isı yalıtımındaki
azalma ve dışarıda bulunan boru hattı sistemi ile ısı köprüleri
en az düzeye getirilir.

SitaTurbo ters çatı özel olarak ters çatılarda acil drenaj için
geliştirilmiştir. Yalıtım membranı sabit flanş konstrüksiyonu ile
dört köşe boruda su geçirmez şekilde bağlanır. Suyu akıtan keçe,
süzgeç potasının sabit flanş bağlantısına sıkıştırılır ve yalıtım
düzeyine su girişini en az seviyeye getirir.

 Olağanüstü yüksek akış performansı
 Ana ve acil drenaj için
 Olağanüstü kürün yüksekliği
 Malzeme: Paslanmaz çelik

SitaTurbo ile
taşma flanşı

 Özellikle Olağanüstü yüksek akış performansı
 Ters çatılarda Acil durum drenajı için
 Uyumlu XPS yalıtım kalıbı temin edilebilir
 Malzeme: Paslanmaz çelik

Boru 600 mm

Ürün numarası

25 mm taşma

18 63 99

35 mm taşma

18 65 99

45 mm taşma

18 67 99

55 mm taşma

18 69 99

Boru 1000 mm*

Ürün numarası

25 mm taşma

18 64 99

35 mm taşma

18 66 99

45 mm taşma

18 68 99

55 mm taşma

18 70 99

Kalite sertifikaları

* Başka boru uzunlukları talep üzerine temin edilebilir.

SitaTurbo
ters çatı

Boru uzunluğu

Ürün numarası

istek üzerine

18 59 99

Kalite sertifikaları
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Acil durum drenajı

SitaRondo

SitaRondo

SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası

Özellikleri

Montaj örneği

Yuvarlak borulu SitaRondo bina içinden iniş borularla tahliye
edilmesi istenmediği takdirde ana ve acil drenaj için uygundur.
SitaRondo'nun flanş konstrüksiyonu tüm yaygın su yalıtım
membranlarıyla esnek bir bağlantı olanağı sunar.

 Ana ve acil drenaj için
 Özel uzunluklar uygulanabilir
 Malzeme: Paslanmaz çelik
 SitaAttika boru sistemine doğrudan bağlantı mümkün
 Tek parçalı yandan çıkışlı flanşlı

Kalite belgesi
SitaRondo
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

18 20 99

70

75

18 22 99

100

110

18 24 99

125

125

18 26 99

SitaIndra / SitaDSS Indra

SitaIndra
acil drenaj seti

SitaDSS Indra
Acil drenaj seti

Özellikleri

Kalite sertifikaları

Çok hafif, çok az yükseklik ve çok hızlı monte edilir!
SitaIndra ve SitaDSS Indra bu avantajlar sayesinde
ustaları ve etkin bir ısı yalıtımına değer veren herkesi
tatmin eder. Isı yalıtımlı PUR parapet süzgeci, yalıtım kalıbı
dahil tamamen komple set olarak şantiyeye gelir.
SitaIndra acil drenaj seti

SitaDSS Indra acil drenaj seti

 Komple set olarak kullanılır: İlave tedarik masrafı olmaz
 Çok az yükseklikte gövde yüksekliği:
Isı yalıtımını minimal ölçüde zayıflatır

 SitaAttika boru sistemine bağlantı mümkün
 Çıkış eğimi 1°

SitaIndra

DN

OD*

Set modeli

70

75

poliüretan
yalıtım
kalıbı ile

75

taş yünü
yalıtım
kalıbı ile

70
Acil drenaj seti

Ürün
numarası

 Küçük ve büyük alanlar için sifonik drenaj
 Komple set sayesinde güvenli montaj
 Alternatif üç iniş borusu uzunluklarında temin edilebilir
 SitaAttika boru sistemiyle kombine edilebilir

SitaDSS Indra

10 74 xx

10 84 xx

Acil drenaj
seti

* OD = dış çap

DN

OD*

Poliüretan
yalıtım kalıbı
ile set modeli

70

75

Set 4: 2,0 m iniş hattı

14 74 xx

70

75

Set 5: 3,0 m iniş hattı

14 76 xx

70

75

Set 6: 4,0 m iniş hattı

14 78 xx

DN

OD*

Madeni yün yalıtım kalıbı
ile set modeli

Ürün
numarası

70

75

Set 10: 2,0 m iniş hattı

14 84 xx

70

75

Set 11: 3,0 m iniş hattı

14 86 xx

70

75

Set 12: 4,0 m iniş hattı

14 88 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

Ürün
numarası
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SitaEasy / SitaEasy Plus /
SitaEasy Go

SitaEasy

SitaEasy Go

SitaEasy Plus

Özellikleri

Montaj örneği

SitaEasy parapet üzerinden ana ve acil drenaj için uygundur.
İsteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı, usta için çatının
su yalıtım sistemine basit, güvenli ve homojen bir bağlantı sunar.
SitaEasy Plus özel olarak acil drenaj için geliştirilmiş olan küçük
parapet süzgecidir. İsteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı
sayesinde usta için çatının su yalıtım sistemine basit, güvenli
ve homojen bir bağlantı sunar.
SitaEasy Go örneğin balkonlar veya teraslar için bitüm yalıtımlı çatı
alanları için mükemmel parapet çözümünü sunar. 45° pah tasarımıyla
mükemmel şekilde ısı yalıtımına uygundur ve böylece bitümlü
su yalıtım malzemesinin doğrudan üstten kaynaklanabilmesini sağlar.

 Ana ve acil drenaj için
 İsteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı ile
 yandan çıkışlı veya düz sabit flanş ile
 Paslanmaz çelik SitaAttika boru sistemiyle kombine edilebilir
 Esnek buhar blokajı plakasıyla kombine edilebilir

SitaEasy

SitaEasy Plus

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

18 30 xx

70

75

18 32 xx

100

110

18 34 xx

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

18 02 xx**

100

110

18 04 xx

125

125

18 06 xx

150

160

18 08 xx

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

18 36 00

100

110

18 38 00

Kalite belgesi
SitaEasy Go

* OD = dış çap
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** Son numara 65 hariç, kenarlı Novoproof.

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı
bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaAttika Kaskade = kademeli

SitaAttika Kaskade = kademeli
çörten olarak

Özellikleri

SitaAttika Kaskade = kademeli
iniş borusu için

Montaj örneği

Bugüne değin Kaskade = kademelilı bir su drenajı gerçekleştiren kişi,
çoğu kez yapı yönetmeliklerinin labirentinde hareket etmekteydi.
Nihayet SitaAttika Kaskade = kademeli sayesinde birden fazla
düzlem üzerinden yağmur tahliyesi için, görsel olarak da beğeni
kazanan, normlara uygun bir yapı parçası sistemi mevcuttur.
SitaAttika Kaskade = kademeli ilk kez yasal güvence sunar.

 İlk kez yasal güvence – normlarla uyumlu
 Yapı parçası sistemiyle planlama güvenliği ve güvenli montaj
 Görünmeyen boru döşemesi
 Teras kaplaması yapısının özel tasarımında bütün özgürlükler

SitaAttika
Kaskade = kademeli

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

33 03 99

DN

OD*

Ürün numarası

70

75

33 02 99

çörten olarak

SitaAttika
Kaskade = kademeli

iniş borusu için

* OD = dış çap
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SitaDSS ve SitaMore
taşma elemanı

SitaDSS
Taşma elemanı

SitaMore
taşma elemanı

Özellikleri

Montaj örneği

Sinyal sarısı renginde SitaDSS ve SitaMore taşma elemanları birçok
avantajı birleştirir. Sita çatı süzgeçleriyle birlikte bu taşma elemanı,
hem Konvansiyonel Drenaj, hem de sifonik drenaj için kullanılan
yüksek performanslı acil drenaj birimi olarak işlev görmektedir.

 Sita çatı süzgeçleriyle kombinasyon için
 Yer çekimi ve sifonik drenaj için
 Etkili acil drenaj için
 Yükseklikte kademesiz ayarlanabilir
 Vidalanabilir kapalı kapak ile

Kalite sertifikaları
SitaDSS
Taşma elemanı

SitaMore
taşma elemanı

Serisi

Ürün numarası

SitaDSS Profi

14 90 01

SitaDSS Multi

12 90 01

Serisi

Ürün numarası

SitaStandard
SitaMulti
SitaTrendy
SitaTrendy vidalıflanş
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10 90 01

15 90 01

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaTurbo
ile serbest
taşma flanşı

SitaTurbo
ters çatı

Sita
Rondo

SitaIndra

SitaDSS
Indra

SitaEasy

SitaEasy
Go

SitaEasy
Plus

SitaAttika
Kaskade =
kademeli

SitaDSS/
SitaMore
taşma
elemanı

SitaTurbo
esnek buhar
blokaj plakası

SitaAttika
Boru sistemi

SitaTurbo
geçiş parçaları

SitaAttika
cephe kapak
plakaları
SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası
yuvarlak boru için

SitaEasy
Yaprak tutucu

SitaEasy Go
Yaprak tutucu

SitaDrain®
Terra

SitaTurbo
yalıtım kalıbı

SitaTurbo
bağlantı
yakalığı

SitaStandard

SitaTrendy

SitaMulti

SitaDSS Profi

SitaDSS Multi
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BT
Balkon ve Teras
Drenajı deyince:
Yağmur suyuna kalacak yer yok – en küçük alanlarda bile!
Yağmur yağdığında artık üzülmeyin: Balkon ve teras
drenajına yönelik Sita çözümleriyle balkon ve teras
alanlarınız taşma ve geri birikme durumlarına karşı
korunur – su birkintisi olmayan alanlar ve normlara
uygun akış için. Sağanak yağışlarda bile gövde
derinliğin az olmasıyla da yüksek akış performanslara
sahiptir. Ayrıca montaj sırasında mevcut mimariye
ancak minimum seviyede müdahale edilir.
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SitaCarport

SitaCarport
ile bakır kaplama başlığı

SitaCarport
ile çinko kaplama başlığı

Özellikleri

Montaj örneği

Bir sundurma drenajı profesyonelce yapılacağı zaman, alt kısımlardaki
temiz görünüm bir meydan okumaya dönüşebilir. Montaj olanaklarına
göre tasarlanmış bir SitaCarport giderinin kullanımı güvenli
yağmur drenajını ve karakteristik görselliği birleştirir.

 Sundurmalar için mükemmel çözüm
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 Çinko veya bakır kaplama başlığı ile temin edilebilir

SitaCarport
+ kaplama başlığı

bağlantı

Bakır

yağmur iniş boruları
için DIN EN 612
uyarınca, 6 parçalı

Ürün numarası

29 29 xx

29 28 xx
Çinko

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaCompact

SitaCompact
dikey

SitaCompact
yandan çıkışlı

Özellikleri

SitaCompact
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Küçük düz çatıların, terasların ve balkonların yanı sıra
garajlarda – çoğu kez dar yapı koşulları nedeniyle – sorunsuz
bir drenaj için küçük ama yine de yüksek performanslı balkon
süzgeci modelleri gerekmektedir. Özel olarak bu kullanım
alanı için balkon süzgeci serisi SitaCompact tasarlanmıştır.

 Küçük kesit – büyük performans
 50 mm üzerindeki yalıtım paketlerini köprülemek için
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 SitaCompact vidalı flanş ile uyumlu
 Esnek balkon başlıkları ile

Kalite sertifikaları
SitaCompact

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

19 00 xx**

70

75

19 02 xx**

50

50

19 12 xx**

yandan çıkışlı

70

75

19 14 xx**

SitaCompact

Yükseklik (mm)

Ürün numarası

50 – 220

19 26 xx**

dikey

Yükseltme
elemanı

* OD = dış çap
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** Son numara 65 hariç, kenarlı Novoproof.

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı
bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaCompact
vidalı flanş

SitaCompact
vidalı flanş
dikey

SitaCompact
vidalı flanş
yandan çıkışlı

Özellikleri

SitaCompact
vidalı flanş
yükseltme elemanı

Montaj örneği

Küçük düz çatıların, terasların ve balkonların yanı sıra garajlarda –
çoğu kez dar alan koşulları nedeniyle – sorunsuz bir drenaj
için küçük ama yine de yüksek performanslı balkon süzgeci
modelleri gerekmektedir. Özel olarak bu kullanım alanı için
balkon süzgeci serisi SitaCompact vidalı flanş tasarlanmıştır.

 Küçük kesit – büyük performans
 50 mm üzerindeki yalıtım paketlerini köprülemek için
 Vidalı flanş ile
 SitaCompact ile uyumlu
 modüler balkon setleri ile

Kalite sertifikaları
SitaCompact
vidalı flanş

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

19 00 99

70

75

19 02 99

50

50

19 12 99

yandan çıkışlı

70

75

19 14 99

SitaCompact
vidalı flanş

Yükseklik (mm)

Ürün numarası

50 – 220

19 26 99

dikey

Yükseltme
elemanı

* OD = dış çap

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaMini

SitaMini
dikey

SitaMini
yandan çıkışlı

Özellikleri

Montaj örneği

SitaMini yerden en çok tasarrufla optimum işlevselliği
birleştiren su drenajı yeteneği anlamına gelir.
"Mini" tam uyar.

 Garajlar için bile pratik
 SitaMini balkon seti ile kombine edilebilir
 Tek süzgeçte iki çaptan dolayı esnek
 Çok yönlü kullanılabilir, özellikle az yüksekli gövdesiyle

SitaMini

dikey

yandan çıkışlı
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

50

50

70

75

50

50

16 12 xx

70

75

16 14 xx

16 02 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaCompact
dikey

SitaCompact
yandan çıkışlı

SitaCompact
vidalı flanş
dikey

SitaCompact
vidalı flanş
yandan çıkışlı

SitaCarport
ile bakır /
çinko kaplama
başlığı

SitaMini
dikey

SitaMini
yandan çıkışlı

SitaCompact
yükseltme elemanı

SitaCompact
vidalı flanş
yükseltme elemanı

SitaCompact
balkon seti

SitaCompact
lineer drenaj
için balkon seti

SitaMini
balkon seti

SitaMini
lineer drenaj
için balkon seti

SitaCompact
yalıtım kalıbı

SitaAttika
cephe kapak plakası

SitaAttika
boru sistemi

SitaMore
esnek buhar
blokajı plakası
yuvarlak boru için

SitaDrain® Terra
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OD
Oluk Drenajı deyince:
Her taraftan korunun!
Sita Oluk drenajıları yağmur suyunu binanın
önünde yakalar. Zemin seviyesindeki montajlı
Oluk drenajı "modern bir su arkı" gibi binanızın
iç alanlarını korur. Cephe bile yükseğe sıçrayan
şiddetli yağmurlardan korunur. Yerleşik ızgara
ve çerçeveyle Oluk drenajı sistemi sağlam
ve üzerine yük bindirilebilir. Yeşillendirilmiş çatılar,
balkonlar ve teraslar için SitaGreen ürün ailesi
optimum destek sunar – katmanlı yapının tüm
düzlemlerinde yağmur suyunun tahliye edilmesi
için. Oluk drenajılı su tahliyesi, yeşil çatıdan
balkona ve terasa varana dek çözümü oluşturur.
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SitaDrain®
Klassik

SitaDrain®
Klassik
100 mm genişlik

SitaDrain®
Klassik
150 mm genişlik

SitaDrain®
Klassik
250 mm genişlik

Özellikleri

SitaDrain®
Klassik
500 mm genişlik

Montaj örneği

SitaDrain® ile balkonlar, teraslar ve yürüme bölgelerinde akış
sistemlerinin eşsiz olarak tamamlanması sağlanır. SitaDrain® Oluk
drenajı ızgaraları adeta koruyucu bir bant gibi tüm bina çevresini
sarar, suyu tutar ve Sita çatı ya da balkon süzgeçlerine yönlendirir.

 Büyük yükseklik farkları aşılabilir
 Çatı veya balkon süzgecine yönelik ideal tamamlayıcı
 Yüksekliği kademesiz ayarlanabilir
 Çeşitli boylarda ve enlerde
 Kapı bölgesinde bağlantı yüksekliğinin 5 cm'ye düşürülmesi

SitaDrain®
Klassik

Malzeme

Ölçüler
(mm)

Ürün
numarası

mat paslanmaz çelik

100 x 1000

25 10 10

mat paslanmaz çelik
parlak paslanmaz çelik
mat paslanmaz çelik
parlak paslanmaz çelik

galvanize

150 x 1000

250 x 1000

25 15 00
26 15 00
25 25 00
26 25 00

100 x 750

20 10 75

100 x 800

20 10 80

100 x 1000

20 10 00

150 x 500

20 15 50

150 x 750

20 15 75

150 x 1000

20 15 00

250 x 500

20 25 50

250 x 1000

20 25 00

500 x 1000

20 50 00
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SitaDrain®
kutu oluk

SitaDrain®
kutu oluk
parmak ızgaralı

SitaDrain®
kutu oluk
ızgaralı

Özellikleri

Montaj örneği

Bu Sita Oluk drenajı modeli birçok optik, yapım ve döşeme
tekniği avantajıyla öne çıkar. SitaDrain® kutu olukları
doğrudan örn. bir mıcır yatağında döşenebilir. Yükseklik ayar
setleriyle kademesiz bir yükseklik uyarlaması da mümkündür.

 Bir mıcır yatağında döşeme mümkün
 Yük sınıfı K3
 Parmak ızgaralı veya normal ızgaralı
 Yükseklikler: 30 mm, 40 mm ve 50 mm
 Ölçüler: 150 x 1000 mm

SitaDrain®
kutu oluk

parmak ızgaralı

Malzeme

Paslanmaz
çelik

ızgaralı

parmak ızgaralı

ızgaralı
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bant
galvanize

Oluk yüksekliği
(mm)

Ürün numarası

30

22 15 30

40

22 15 40

50

22 15 50

30

22 15 35

40

22 15 45

50

22 15 55

30

24 15 30

40

24 15 40

50

24 15 50

30

24 15 35

40

24 15 45

50

24 15 55

SitaDrain®
Terra

SitaDrain®
Terra

Özellikleri

Montaj örneği

Sita Drain® Terra teraslarda ve yeşillendirilmiş çatılarda
revizyon şaftı olarak kullanılır. Yüksekliği kademesiz
ayarlanabilen dört adet kauçuk ayağı sayesinde güvenli
bir duruş sağlar ve her yükseklik seviyesine uyar.

 Büyük yükseklik farkları aşılabilir
 Çatı veya balkon süzgecine yönelik ideal tamamlayıcı
 Yüksekliği kademesiz ayarlanabilir
 Üç ayrı boylarda temin edilebilir

SitaDrain®
Terra

Malzeme

Ölçüler
(mm)

Ürün
numarası

galvanize

300 x 300

18 90 62*

galvanize

400 x 400

20 40 40

Mat paslanmaz
çelik

400 x 400

25 40 40

galvanize

500 x 500

20 50 50

* Özellikle parapet drenajı için tek taraflı kaydırılmış kauçuk ayaklarla.

49

SitaGreen

Yoğun
yeşillendirme için
SitaGreen

SitaGreen
yeşil çatı kutusu

Özellikleri

Montaj örneği

SitaGreen ürün ailesi yeşillendirilmiş çatılarda katman yapısının
tüm düzlemlerinde yağmur suyunun tahliye edilmesi için tercih
edilen çözümü sunar. SitaGreen revizyon şaftları hem ekstansif,
hem de yoğun çatı yeşillendirmesi için uygundur.

 Modüler sistemli kontrol şaftı
 Tüm katman düzlemlerinin drenajı
 Her çatı yeşillendirme tipi için uygun
 Kademesiz yükseklik ayarı
 Kolay montaj

SitaGreen

yoğun
yeşillendirme için

yeşil çatı
bacası

Yükseltme
elemanı
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Yükseklik
(mm)

Ürün numarası

600

23 20 40

Özel yükseklik

23 99 99

100 – 130

23 00 40

50 – 80

23 10 40

SitaGreen
yükseltme elemanı

SitaGreen ve SitaMore
Retention

SitaGreen
Retention

SitaMore
Retention

Özellikleri

Montaj örneği

Özellikle Retention çatıları için geliştirilmiş olan SitaMore Retention
bir Sita çatı giderinde kullanıldığında, yağmur suyunun özel olarak
düzenlenmiş bir Retention bölmesinde tutulmasını sağlar. Yosunların
önlenmesi için SitaGreen Retentionkontrol şaftı olarak kullanılır.

 Tüm yağmur retansiyon çatıları için uygun
 Suyu geçici olarak çatıda tutar
 Kademesiz yükseklik ayarı
 SitaGreen Retention ile SitaGreen yükseltme
elemanı kombine edilebilir
Projenin drenaj sistemi mutlaka hesaplanması gerekmektedir

SitaGreen
Retention

SitaMore
Retention

Yükseklik
(mm)

Ürün numarası

100 – 120

23 30 40

Su yüksekliği
(mm)

Ürün numarası

223'e kadar

40 91 03
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SitaDrain®
Sonsuz

SitaDrain® sonsuz
başlangıç parçası

SitaDrain® sonsuz
ara parçası

Özellikleri

Montaj örneği

SitaDrain® sonsuz, ızgara-sistem modeli, tam ölçülerle
binaya uyumlu hale getirilmiştir. Uzun cepheler, pencere veya
kapıların önünde SitaDrain® Endless mükemmeldir ve Sita
çatı süzgeci programına yönelik en iyi tamamlayıcıdır.

 Sonsuz uzunluk
 Özel boylar için uzman
 Kademesiz yükseklik ayarı
 Özel boylarda dahi kısa teslimat süreleri
 Geniş aksesuar sayısı

SitaDrain®
sonsuz

Malzeme

Ölçüler
(mm)

Ürün
numarası

150 x 1000

27 15 22

150 x 1000

27 15 44

150 x 1000

27 15 88

Başlangıç parçası
Çelik
galvanize
Ara parça

Bitiş parçası
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SitaDrain® sonsuz
bitiş parçası

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaDrain®
kutu oluk
galvanize
parmak
ızgaralı

SitaDrain®
kutu oluk
galvanize
ızgara

SitaDrain®
kutu oluk
paslanmaz
çelik parmak
ızgaralı

SitaDrain®
kutu oluk
paslanmaz
çelik ızgara

SitaDrain®
Klassik

SitaDrain
sonsuz

SitaDrain®
Terra

SitaGreen
yeşil çatı
kutusu

SitaGreen
SitaGreen
yoğun
Retention
yeşillendirme

SitaDrain®
kutu oluk
başlık parçası

SitaDrain®
kutu oluk
sabitleme
seti

SitaDrain®
kutu oluk
yükseklik
ayarlama seti

SitaDrain®
çakıl şeridi

SitaDrain®
lineer kanal

SitaDrain®
ayaklar

SitaGreen
yükseltme
elemanı

SitaGreen
taşma
elemanı

SitaMore
Retention

SitaMore
Retention
taşma
elemanı
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O
Onarım deyince:
Çatı ne kadar eskiyse, tehlike o kadar büyüktür!
Sita ile çatınızın durumunu her zaman göz
önünde tutun. Düz çatı onarımları giderek
daha çok yapılmaktadır. Bunun birçok nedeni
var: değiştirilen mevzuatlar, sızıntı yapan eski
süzgeçler ve boru hatları, işlevsel olmayan hasarlı
çatı kaplaması – ıslanmış olan yalıtım katmanlarına
kadar. Yasal mevzuatlar gereğince ısı yalıtımlarının
işlevsel oranı yükseltilmesi zorunludur.
Onarımda partneriniz olarak tahliye sisteminizi
en güncel duruma getirmeniz – ve gereken
normlara uymanız için yardımcı oluyoruz.
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SitaSani®

SitaSani® 63/90

SitaSani® 95

Özellikleri

SitaSani® 110

Montaj örneği

SitaSani® uzun bağlantı çıkışı ve contası ile problem çözücüsü.
Bu ürün, mevcut çatı katman paketini geçerek gidere veya iniş boru
hattına kadar köprüler. Yaklaşık her çatı süzgece uyumlu bu ürün
serinin çatı süzgeçleri neredeyse her onarım görevini yerine getirir.
Mevcut iç çaplara bağlı olarak kullanılması gerek farklı contalar
uygulanır. Ek olarak sabitlenen, isteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı
yakalığı, çatı sızdırmazlık sistemine homojen bir bağlantı sunar.

 Geri tepmeden dolayı gerçekleşebilen 2 metre
su yüksekliğine kadar emniyetlidir

 Çatı süzgeçlerini onarımı ve iniş borusuna kadar onarım için
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 Çok hızlı montaj ve sızdırmazlık

Kalite sertifikaları
SitaSani®

Geri tepmeden
oluşan birikime karşı
emniyetli iç çaplar
ile–arası (mm)

Ürün
uzunluğu
(mm)

Ürün
numarası

68 – 86

550

10 63 xx

98 – 107

550

10 32 xx

100 – 140

250

10 28 xx

100 – 140

500

10 38 xx

117 – 124

775

10 34 xx

63

90

95

110

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaSani®

SitaSani® 125

SitaSani® 165

Özellikleri

Montaj örneği

SitaSani® uzun bağlantı çıkışı ve contası ile problem çözücüsü.
Bu ürün, mevcut çatı katman paketini geçerek gidere veya iniş
boru hattına kadar köprüler. Yaklaşık her çatı süzgece uyumlu
bu ürün serinin çatı süzgeçleri neredeyse her onarım görevini
yerine getirir. Mevcut iç çaplara bağlı olarak kullanılması
gerek farklı contalar uygulanır. Ek olarak sabitlenen, isteğe
bağlı sabit köpük kaplı bağlantı yakalığı, çatı sızdırmazlık
sistemine homojen homojen bir bağlantı sunar.

 Geri tepmeden oluşan birikme emniyetli
 Çatı süzgeçlerine kadar veya iniş borusuna kadar onarım için
 İsteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 Çok hızlı montaj ve sızdırmazlık

Kalite sertifikaları
SitaSani®

125

165
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Geri tepmeden
oluşan birikime karşı
emniyetli iç çaplar
ile–arası (mm)

Ürün
uzunluğu
(mm)

Ürün
numarası

134 –168

250

10 27 xx

134 –168

550

10 37 xx

165 – 205

200

10 29 xx

165 – 205

550

10 40 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaSani®
vidalı flanş

SitaSani® 63/90
vidalı flanş

SitaSani® 165
vidalı flanş

Özellikleri

Montaj örneği

SitaSani® vidalı flanş uzun bağlantı çıkışı ve contası ile problem
çözücüsü. Bu ürün, mevcut çatı katman paketini geçerek
gidere veya iniş boru hattına kadar köprüler. Yaklaşık her çatı
süzgece uyumlu bu ürün serinin çatı süzgeçleri neredeyse
her onarım görevini yerine getirir. Mevcut iç çaplara bağlı
olarak kullanılması gerek farklı contalar uygulanır.

 Geri tepmeden oluşan birikme emniyetli
 Çatı süzgeçlerine kadar veya iniş borusuna kadar onarım için
 Serbest-sabit flanş konstrüksiyonu ile
 Çok hızlı montaj ve sızdırmazlık

Kalite sertifikaları
SitaSani®
vidalı flanş

Geri tepmeden
oluşan birikime karşı
emniyetli iç çaplar
ile–arası (mm)

Ürün
uzunluğu
(mm)

Ürün
numarası

68 – 86

550

10 63 99

98 – 107

550

10 32 99

165 – 205

550

10 40 99

63

90

165
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SitaSani®
160 DSS

SitaSani® 160 DSS

SitaSani® 160 DSS
vidalı flanş

Özellikleri

Montaj örneği

160 mm gövde çaplı mevcut sifonik drenaj süzgeçlerinin onarımında
SitaSani® 160 DSS sifonik sistemde sorunsuz olarak ısı yalıtımını
köprüleyebilir. Kullanılan Airstop istenmeyen hava girişini
önleyerek mevcut boru sisteminin bir ön dolumunu sağlar.
Ek olarak sabitlenen, isteğe bağlı sabit köpük kaplı bağlantı
yakalığı, çatı sızdırmazlık sistemine homojen bir bağlantı sunar.
SitaSani® DSS160 aynı zamanda vidalı flanş modeli olarak mevcuttur.

 160 mm'lik gövde çapı olan mevcut sifonik drenaj süzgeçleri için
 Sifonik drenaj için Airstop ile
 Seçmeli olarak serbest/sabit flanş konstrüksiyonu
veya isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile

 Çok hızlı montaj ve sızdırmazlık

Kalite belgesi
SitaSani®
160 DSS

vidalı flanş
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Ürün uzunluğu
(mm)

Ürün numarası

200

10 60 xx

550

10 61 xx

550

10 61 99

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

SitaVent
onarım havalandırması

SitaVent
onarım havalandırması

Özellikleri

Montaj örneği

SitaVent onarım havalandırması yenilenecek olan eski havalandırma
borusuna geçişi sağlar. Tüm gerekli malzemeleri içeren set mevcuttur
Bunların arasında isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile ana plaka, yağmur
deflektörü ve yenilenecek olan boruya geçişli onarım havalandırması
borusu ve uygun, çok dudaklı EPDM kauçuk conta bulunmaktadır.
Bir diğer ana plaka kullanılarak yeni bir sıcak çatı üst yapısı
tamamlanabilmektedir.

 Mekan ve kombine havalandırması için
 Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 Tüm fonksiyon tabakalarına bağlantı
 205 mm'ye kadar boru çapları için

SitaVent
onarım
havalandırması

* OD = dış çap

OD*

Geri tepmeden
oluşan birikime
karşı emniyeti
ile–arası (mm)

Taban
plakası
DN

Ürün
numarası

63

68 – 86

100

17 30 xx

75

82 – 103

100

17 31 xx

90

100 – 109

100

17 32 xx

110

115 – 130

100

17 33 xx

125

140 – 168

150

17 34 xx

160

178 – 205

150

17 35 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaVent
onarım havalandırması

Yağmur başlığı

PE boru
kısmen redüksiyonlu
Yağmur deflektörü

Conta

Ana plaka
köpük kaplı isteğe bağlı
bağlantı yakalığı ile

dudaklı conta

Conta

Ana plaka
köpük kaplı isteğe bağlı
bağlantı yakalığı ile
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Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaSani®
63/90

SitaSani®
95

SitaSani®
110

SitaSani®
125

SitaSani®
165

SitaSani®
vidalı flanş
63/90
165

SitaSani®
160 DSS

SitaSani®
160 DSS
vidalı flanş

SitaVent
onarım havalandırması

SitaMore
teras seti

SitaTrendy
yükseltme
elemanı

SitaCompact
balkon-seti

SitaCompact
yükseltme
elemanı

SitaCompact
Düz ızgara

Conta halkası
SitaSani®
160 DSS için

SitaVent
taban plakası

SitaVent
yağmur başlığı

SitaVent
koruyucu
ızgara

SitaVent
boru dirseği

SitaVent
buhar blokaj
kapağı

SitaVent
kondansat
deflektörü
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HB
Havalandırma ve Boru
geçişi deyince:
Binanızın havalandırmaya ihtiyacı var!
Binanızın nefes alıp verebilmesi için, iyi uyarlanmış
bir sisteme ihtiyacı vardır. Havalandırma borularımız
tek parça uzunluğunda ve bağlantıda mükemmeldir.
Tek parça halinde komple geçişi sağlıyoruz.
Havalandırma bileşenlerinin çözüm ortağı
olarak Sita'dan bu amaçla gereken çözüm
ürünlerini temin edebilirsiniz – ister mekan veya
kombine havalandırma olsun, isterse soğuk çatı
havalandırması. Uzun ömürlü ve sızdırmazlık
sağlayan malzeme çözümü ile Sita'nın basit
ve kalıcı havalandırma çözümleri işinizi kolaylaştırır –
tek veya iki katmanlı bir çatıda.
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SitaVent

SitaVent
sistem havalandırması

SitaVent
boru geçişi

SitaVent
soğuk çatı havalandırması

Özellikleri SitaVent sistem havalandırması Özellikleri SitaVent boru geçişi

Özellikleri Soğuk çatı havalandırması

SitaVent sistem havalandırması tüm
mekan ve kombine havalandırmaları için
güvenli çatı bağlantısıdır. İsteğe bağlı
köpük kaplı bağlantı yakalığı ile neredeyse
tüm yalıtım bağlantıları gerçekleştirilebilir.
Geri tepmeden dolayı gerçekleşebilen
2 metre su yüksekliğine kadar emniyetlidir.

SitaVent soğuk çatı havalandırması
poliüretandan, ısı yalıtımlı, isteğe bağlı köpük
kaplı bağlantı yakalığı, yağmur deflektörü,
conta ve yağmur başlığı ile. Yükseklik 400 mm.

 Mekan ve kombine havalandırması için
 Köpük kaplı isteğe bağlı
bağlantı yakalığı ile

 Tüm fonksiyon tabakalarına bağlantı

Poliüretandan DN 100 veya DN 150
anma çaplarında. SitaVent boru geçişi
yağmur deflektörü ve çıkartılabilen 180°
dirsek dahil, çatı sızdırmazlık sistemine
uygun, isteğe bağlı sabit köpük kaplı
bir bağlantı yakalığı ile temin edilir.

 Köpük kaplı isteğe bağlı

 Soğuk çatı havalandırması için
 Köpük kaplı isteğe bağlı

bağlantı yakalığı ile

 Kablo ve boru geçişi olarak
 Çıkartılabilen 180° dirsek ile
 SitaVent buhar blokajı kapağı

bağlantı yakalığı ile

 DN 100 ve DN 150 boyutlarında

ile kombine edilebilir

DN

Bağlantı
borusu
(mm)

Taban
plaka
DN

Ürün
numarası

DN

Bağlantı
borusu
(mm)

Taban
plaka
DN

Ürün
numarası

DN

Ürün numarası

70

1000

100

17 42 xx

100

750

100

17 64 xx

100

17 74 xx

90

1000

100

17 43 xx

100

1000

100

17 65 xx

150

17 78 xx

100

750

100

17 44 xx

150

750

150

17 68 xx

100

1000

100

17 45 xx

125

1000

150

17 46 xx

150

750

150

17 48 xx

150

1000

150

17 49 xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaVent

SitaVent
revizyon

SitaVent
kondansat deflektörü

Özellikleri SitaVent revizyon

Özellikleri SitaVent kondansat deflektörü

Çatının buhar blokajı kontrol altında. Çatının buhar blokajı gerçekten
de kuru mu? Yeni SitaVent revizyon ısı yalıtımının altındaki durumu
her an emniyetli şekilde kontrol etmenizi sağlar. Piyasadan talep
edilmesiyle, Sita bu yeni revizyon ürününü kendini kanıtlamış olan
SitaVent bazında geliştirmiştir.

SitaVent kondansat deflektörü: Sızdırmaz hale getirir. Nem her
binanın düşmanıdır. Bu sebeple Sita, yoğuşma suyunun havalandırma
borusundan binaya geri damlamasını önleyen yeni SitaVent
kondansat deflektörünü geliştirdi. SitaVent sistem havalandırması
ve/veya SitaVent onarım havalandırması ile bağlantılı olarak
geliştirilen ürünler kullanılmaktadır.

 Çatıda ki buhar blokajının kontrolü için
 Isı yalıtım çekirdeği için bağalantı elemanı dahil
 Alternatif olarak bir termo higrometrenin yerleşimi için
 Köpük kaplı isteğe bağlı bağlantı yakalığı ile
 Boru kelepçesi vasıtasıyla buhar blokajı kapağı emniyete alınmaktadır
SitaVent
revizyon

DN

Ürün numarası

100

17 80 xx

150

17 81 xx

Montaj örneği SitaVent revizyon
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 Kolay montaj
 Rüzgar emişine karşı sabit vida bağlantısı
 Yoğuşma suyunun tahliyesi doğrudan yalıtım düzeyine
 SitaVent boruları DN 100 için uygun

SitaVent
kondansat
deflektörü

Ürün uzunluğu
(mm)

Ürün numarası

400

17 12 00

Montaj örneği SitaVent kondansat deflektörü

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaVent
sistem
havalandırması

SitaVent
Boru geçişi

SitaVent
Soğuk çatı
havalandırması

SitaVent
revizyon

SitaVent
onarım
havalandırması

SitaVent
Fireguard®

SitaVent
Taban plaka

SitaVent
yağmur başlığı

SitaVent
Koruyucu ızgara

SitaVent
kondansat deflektörü

SitaVent
buhar blokaj başlığı

SitaMore
Takviye sacı

SitaVent
180° dirsek
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YK
Yangın
Koruması deyince:
Yangına yer yok!
Her yönden emniyette olun – sadece
yağmurda değil – yangın durumunda da.
Sita yangın koruma çözümleri ateşin
ve ısı ektisinin tehlikeli şekilde yayılmasını
önler. İster alttan ateş olsun, isterse de üstten
yangın veya çatı katmanında gizli yangınlar
olsun: Uangın ateşine drenaj ve havalandırma
elemanlarından geçme imkânı tanınmaz.
Kötü bir durum sonucunda etrafta yangın
olsa da, çatınız yangının iletilmesine karşı
çatı katmanı paketiyle korunur – Sita' nın
çözümleri sayesinde.
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SitaFireguard®

SitaFireguard®
Çakıl Tutuculu

SitaFireguard®
Taşma Elemanı ile

Özellikleri

Montaj örneği

Çift Koruma: Sudan ve ayrıca yangından. SitaFireguard® süzgeç ve
havalandırmaların yüksek yangın kuruma özelliğinin kaynağı nedir?
Zekice olduğu kadar basit tasarıma dayalı: çelik trapez çatılar için
takviye sacına hazır sabitlenmiş akıllı bir yangın koruma kelepçesi.
Ayrıca: Montajı tamamıyla çatının üstünde yapılabilir.

 IN 18234 standarda uygun yangın koruma önlemi
D
 omple set halinde kolay ve emniyetli montajı sağlar
K
PE-Taban Gövdesinin optimum tasarımından dolayı çatı
geçişleri küçük kalmasını sağlar

Özel tasarımlı conta sayesinde geri tepmeden dolayı
optimum sızdırmazlık
İsteğe bağlı bağlantı yakalıklı veya flanşlı
 na ve Acil durum drenajı için
A

Sita Fireguard®

Çakıl
Tutuculu

* OD = dış çap

DN

OD*

70

75

100

110

125

125

150

160

Kalite sertifikaları

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

65 - 210

F3027xx

105 - 570

F3028xx

65 - 210

F3031xx

105 - 570

F3032xx

65 - 210

F3035xx

105 - 570

F3036xx

65 - 210

F3039xx

105 - 570

F3040xx

Sita Fireguard®

Taşma
Elemanı ile

DN

OD*

70

75

100

110

125

125

150

160

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

65 - 210

F3029xx

105 - 570

F3030xx

65 - 210

F3033xx

105 - 570

F3034xx

65 - 210

F3037xx

105 - 570

F3038xx

65 - 210

F3041xx

105 - 570

F3042xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaFireguard®
Flanşlı

SitaFireguard®
Flanşlı
Çakıl Tutuculu

SitaFireguard®
Vidalı Flanşlı
Taşma Elemanı ile

Özellikleri

Montaj örneği

Çift Koruma: Sudan ve ayrıca yangından. SitaFireguard® süzgeç ve
havalandırmaların yüksek yangın kuruma özelliğinin kaynağı nedir?
Zekice olduğu kadar basit tasarıma dayalı: çelik trapez çatılar için
takviye sacına hazır sabitlenmiş akıllı bir yangın koruma kelepçesi.
Ayrıca: Montajı tamamıyla çatının üstünde yapılabilir.

 IN 18234 standarda uygun yangın koruma önlemi
D
 omple set halinde kolay ve emniyetli montajı sağlar
K
PE-Taban Gövdesinin optimum tasarımından dolayı çatı
geçişleri küçük kalmasını sağlar

Özel tasarımlı conta sayesinde geri tepmeden dolayı
optimum sızdırmazlık
İsteğe bağlı bağlantı yakalıklı veya flanşlı
 na ve Acil durum drenajı için
A

Sita Fireguard®
Flanşlı

Çakıl
Tutuculu
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* OD = dış çap

Kalite sertifikaları

DN

OD*

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

70

75

105 - 570

100

110

125
150

Sita Fireguard®
Flanşlı

DN

OD*

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

F302899

70

75

105 - 570

F303099

105 - 570

F303299

100

110

105 - 570

F303499

125

105 - 570

F303699

125

125

105 - 570

F303899

160

105 - 570

F304099

150

160

105 - 570

F304299

Taşma
Elemanı ile

SitaDSS Fireguard®

SitaDSS Fireguard®
Airstop ile

SitaDSS Fireguard®
Taşma Elemanı ile

Özellikleri

Montaj örneği

Çift Koruma: Sudan ve ayrıca yangından. SitaFireguard® süzgeç ve
havalandırmaların yüksek yangın kuruma özelliğinin kaynağı nedir?
Zekice olduğu kadar basit tasarıma dayalı: çelik trapez çatılar için
takviye sacına hazır sabitlenmiş akıllı bir yangın koruma kelepçesi.
Ayrıca: Montajı tamamıyla çatının üstünde yapılabilir.

 IN 18234 standarda uygun yangın koruma önlemi
D
 omple set halinde kolay ve emniyetli montajı sağlar
K
PE-Taban Gövdesinin optimum tasarımından dolayı çatı
geçişleri küçük kalmasını sağlar

Özel tasarımlı conta sayesinde geri tepmeden dolayı
optimum sızdırmazlık
İsteğe bağlı bağlantı yakalıklı veya flanşlı
 na ve Acil durum drenajı için
A

SitaDSS
Fireguard®

DN

70
Airstop
ile

* OD = dış çap

OD*

Kalite sertifikaları

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

65 - 210

F3023xx

SitaDSS
Fireguard®

75

DN

70
105 - 570

F3024xx

Taşma
Elemanı ile

OD*

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

65 - 210

F3025xx

105 - 570

F3026xx

75

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaDSS Fireguard®
Flanşlı

SitaDSS Fireguard®
Flanşlı
Airstop ile

SitaDSS Fireguard®
Flanşlı
Taşma Elemanı ile

Özellikleri

Montaj örneği

Çift Koruma: Sudan ve ayrıca yangından. SitaFireguard® süzgeç ve
havalandırmaların yüksek yangın kuruma özelliğinin kaynağı nedir?
Zekice olduğu kadar basit tasarıma dayalı: çelik trapez çatılar için
takviye sacına hazır sabitlenmiş akıllı bir yangın koruma kelepçesi.
Ayrıca: Montajı tamamıyla çatının üstünde yapılabilir.

 IN 18234 standarda uygun yangın koruma önlemi
D
 omple set halinde kolay ve emniyetli montajı sağlar
K
PE-Taban Gövdesinin optimum tasarımından dolayı çatı
geçişleri küçük kalmasını sağlar

Özel tasarımlı conta sayesinde geri tepmeden dolayı
optimum sızdırmazlık
İsteğe bağlı bağlantı yakalıklı veya flanşlı
 na ve Acil durum drenajı için
A

SitaDSS
Fireguard®
Flanşlı

Airstop
ile

70

* OD = dış çap

Kalite sertifikaları

DN

OD*

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Article
number

70

75

105 - 570

F302499

SitaDSS
Fireguard®
Flanşlı

Taşma
Elemanı ile

DN

OD*

Isı yalıtım
kalınlığı
(mm)

Ürün
Kodu

70

75

105 - 570

F302699

SitaVent Fireguard®

SitaVent Fireguard®

Özellikleri

Montaj örneği

Çift Koruma: Sudan ve ayrıca yangından. SitaFireguard® süzgeç ve
havalandırmaların yüksek yangın kuruma özelliğinin kaynağı nedir?
Zekice olduğu kadar basit tasarıma dayalı: çelik trapez çatılar için
takviye sacına hazır sabitlenmiş akıllı bir yangın koruma kelepçesi.
Ayrıca: Montajı tamamıyla çatının üstünde yapılabilir.

 IN 18234 standarda uygun yangın koruma önlemi
D
 omple set halinde kolay ve emniyetli montajı sağlar
K
PE-Taban Gövdesinin optimum tasarımından dolayı çatı
geçişleri küçük kalmasını sağlar
İsteğe bağlı bağlantı yakalıklı
 da/Mekan ve Hatlı Havalandırma için
O

Kalite sertifikaları

SitaVent
Fireguard®

* OD = dış çap

DN

OD*

Insulation
thickness
(mm)

Ürün
Kodu

70

75

50 - 450

F3043xx

100

110

50 - 450

F3044xx

125

125

50 - 450

F3045xx

150

160

50 - 450

F3046xx

Önemli! Lütfen siparişinizde bağlantı bileziğini de (xx) belirtin (bkz. sayfa 75).
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SitaMulti / SitaDSS Multi

SitaMulti

SitaDSS Multi

Özellikleri

Montaj örneği

SitaMulti ve SitaDSS Multi çatı süzgeçleri çok yönlülük konusunda
çıtayı yükseltiyor. Bu süzgeçler ayrıca içte bulunan olukların montajı
için tasarlanmıştır. Bu ürünlerin ısı mukavemeti yüksek yangın
koruma taleplerinin bulunduğu her yerde kullanılmalarını sağlar

 Yanıcı değil
 DIN 18195'e göre serbest/sabit flanş konstrüksiyonu
 Köpük camdan kalıp halinde uyumlu yalıtım elemanı mevcuttur
 Oluklar için uygun
 Bilirkişi referansına göre bir F90 çatı
konstrüksiyonunda kullanılabilir

SitaMulti

SitaDSS Multi

SitaGreen
yükseltme
elemanı
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* OD = dış çap

DN

OD*

Ürün numarası

80

83

40 30 99

100

110

40 04 99

125

135

40 06 99

150

160

40 08 99

DN

OD*

Ürün numarası

80

83

42 03 99

Yükseklik (mm)

Ürün numarası

80 – 300

40 27 99

Kalite sertifikaları

SitaMulti
extension unit

Kombine etmek
bu kadar kolay.
Aksesuar

Ürün serisi
SitaFireguard®

SitaDSS
Fireguard®

SitaVent
Fireguard®

SitaMulti

SitaDSS Multi

SitaStandard
yükseltme elemanı

SitaTrendy
vidalı flanş
yükseltme elemanı

SitaDSS Profi
vidalı flanş yükseltme
elemanı

SitaTrendy
yükseltme elemanı

SitaDSS Profi
yükseltme elemanı

SitaVent
sistem havalandırması

SitaVent
boru geçişi

SitaMulti / SitaDSS Multi
yükseltme elemanı

SitaMulti
ızgara aksesuar seti

SitaMulti / SitaDSS Multi
yalıtım kalıbı

SitaMore
Boru ısıtıcısı
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Sita:
2
1

Sita RAL kalite sertifikasına sahiptir
En yüksek kalite ve güvenliğin bir garantörü:
RA ürün sertifikası Sita için gönüllülük bazındadır
ve yasal gerekliliklerin ötesinde yer alır. Mimarlar,
ustalar ve mütahit/yatırımcı için yasal güvenceye
dayalı bir karar alma desteği sağlar.

mükemmeldir.
Sita – standartların bir uygulayıcısı

LGA logosuyla test edilmiş güvenlik

ISO 9001 Standardı bir şirketin sertifikalandırılabilen
kalite yönetim sistemine yönelik gereklilikleri
belirlemektedir. Ürünlerde ve hizmetlerde aranan
özellikler, kaliteye ilişkin müşteri ihtiyaçlarının
yerine getirilmesi için sertifikalı şirket tarafından
düzenli olarak denetlenmektedir.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH tarafından
sertifikalandırma, Sita Bauelemente GmbH
firmasının gönüllü olarak katıldığı bir kontroldür.
Bu durum sayesinde Sita ürünlerinin DIN EN 1253
standard gerekliliklerine uygun olması ve düzenli
şekilde bağımsız bir kuruluş tarafından
denetlenmesinin güvenliğini sağlamaktadır.

ISO 14001 Standardı bir şirketin sertifikalandırılabilen
çevre yönetim sistemine yönelik gereklilikleri
belirlemektedir. Çevre hedeflerinin yerine
getirilmesi ve sürekli olarak geliştirilmeleri
denetlenip değerlendirilmektedir.

Ü işaretiyle kontrollü
Çatı giderleri DIN EN 1253-2 gereğince imal edilir
ve Yapı Kuralları Listesi A Bölüm 1'e göre kontrollü
yapı ürünleri olarak işlem görür. Kullanıla-bilirlikleri
bu amaçla zorunlu olan uyumluluk - belgesinde
onaylanmış olmalıdır – bundan dolayı uyumluluk
işaretini (Ü işareti) taşımaktadırlar.

Sita – en yenilikçi 100 şirket arasında
TOP 100 Alman orta sınıfının en yenilikçi şirketlerini
25 yıldan beri ödüllendirir. 2017 yılında Sita
da onurlandırıldı – pratik çözüm uyguladığı,
bayii, çatı ustaları ve mimarlarla devamlı
iletşimde olduğu için.

3

ürün kontrollüdür.

Yeni 6 yıl güvenliği:
ZVDH malzeme garantisi
Sita neredeyse tüm ürünleri için ZVDH'da geniş
kapsamlı bir garanti kaydettirmiştir. Bu durumda
meslek loncaya/derneğe kayıtlı işletmelere sadece
hasar durumunda tazminat değil, söküm, montaj
ve – gerekmesi halinde – iskele masraflarının
güvencesi de sunulur.

Destekçidir.
Sita IFBS'de üyedir
Hafif Çelik Yapılar Sistemi Endüstri Birliği büyük
formatlı yapı elemanlarının kullanımında kalite
standardını güvence altına almakta ve teknik
kurallarl ve yönergeler üzerinde çalışmaktadır.

4

iklim koruyucusudur.

Standart için: Sita ve DIN

Interseroh iklim koruma sertifikası

DIN üyesi olarak Sita etkin bir şekilde sektörün
başka uzmanlarıyla bir ağ kurabilmektedir.
Böylece standardizasyonun denenmiş sistemini
destekliyor – ve aynı zamanda gelecekteki
standardstratejileri üzerinde etkin işbirliğinde
bulunabiliyoruz.

Sita iklimin korunmasında iyi bir örnek vererek
ilerleyenlerin arasındadır: Taşıma ambalajlarının
geri dönüşümü bu sayede milyonlarca ton sera
gazını önlemede ve böylece değerli kaynakların
korunmasında yardımcı olur.

Sita yeşil elektriği kullanıyor
Ticari bir lekkerstrom elektrik müşterisi olarak
Sita örnek bir çevre bilançosu için üzerine düşen
görevi yapıyor. Bu özelliğimiz TÜV sertifikamızda
da bildirilmektedir: Tükettiğimiz elektrik miktarları,
yenilenebilir enerjiler üreten tesislerden gelmektedir.

Diğer Sita kalite belgeleri:
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Ürün son kodlu
bağlantı yakalıkları.
SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra,
SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaCompact, SitaCarport,
SitaMini ve SitaVent serileri için.

Seri üretimdeki yakalıklar
Ürün / ticari adı

Ürün no.
son kodu

Tür

Bitüm

00*

Elastomer bitüm

PVC yumuşak

10

PVC – açık gri

Özel üretimdeki yakalıklar

Siparişe göre imalat: 5 işgünü

Adet başına 16,00 € brüt ek ücrete karşı:
Ürün / ticari adı

Ürün no.
son kodu

Tür

Alkorbright

69

PVC – beyaz

Alkorplan F35276

49

PVC – orta gri

Alkortec®

05

EVA – koyu gri

Alkortop® F

41

TPO – kum rengi

Armourplan G

45

PVC – orta gri

Atlantic EC12 single ply

63

TPO/TPE – koyu gri

Atlantic EC12 single ply

64

TPO/TPE – açık gri

Austroplan

38

FPO – açık gri

Evalon

25

EVA – beyaz

Evalon

37

EVA – açık gri

Evalon

50

EVA – barut grisi

Extrupol F

32*

FPO – açık grimsi

Firestone UltraPly

42

TPO/FPO – gri

Firestone UltraPly

54

TPO/FPO – beyaz

Flagon EP-S

31

FPO – kum grisi

Flagon SR

66

PVC – kurşun grisi

Inofin FR

21

FPO – gri

Köster ECB 2.0 F

72*

ECB – siyah

Köster TPO 2.0 F

48*

TPE – açık gri

Mapeplan D 15

06

PVC – açık gri

Mapeplan-T

04

FPO – açık gri

O.C. Plan 4230

30*

ECB – siyah

Polyfin 4230

16*

FPO – açık gri

Üretici

Renolit AG

IKO Polymeric
Bailey Roofing Systems
Agru Kunststofftechnik GmbH
Alwitra GmbH
Schedetal Folien GmbH
Firestone Building Products
SOPREMA GmbH
Wolfin Bautechnik
Köster Bauchemie AG
Mapei GmbH (DE)
Polyfin AG

Resitrix CL

01**

EPDM – siyah

Carlisle Construction Materials GmbH

Rhepanol HG 18

34

PIB – gri

FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG

Sarnafil®-TG 66-15

24

FPO – bej

Sikaplan® 15G

09

PVC – açık gri

Spectraplan SG

46

TPE – gri

IKO Polymeric

Tectofin R

18

ASA-PVC-P – gri

Wolfin Bautechnik

Thermofin F15

02

FPO – gümüş grisi

Thermoplan T TL 15

29

FPO – inci beyazı

VAEPLAN F

35

EVA – gri

DERBIGUM Group

Wolfin IB

20

PVC-PBV – siyah

Wolfin Bautechnik

EPDM – siyah

Firestone Building Products

EPDM – siyah

Duraproof technologies GmbH

Adet başına 57,00 € brüt ek ücrete karşı:
Firestone Quickseam
SA Flashing
03

Bağlantı
yakalıkları

Sika GmbH

Paul Bauder GmbH & Co. KG

Adet başına 78,00 € brüt ek ücrete karşı:
Kenarlı Novoproof

65

*Keçe ile kaşelenmiş yakalık. ** Bitüm tarafı yukarıdadır.

Diğer talep üzerine temin edilebilir.
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SITA HIZMETLERI

Sita yalnızca
süzgeç değil, gerçek
çözümleri sunuyor.

Tam olarak
uyan gerçekten
de uyarsa.
Mutlaka bir
Sita eseridir.

Sita problem çözücüdür.
Ortak hedefimiz ideal çözümdür – bayilere,
mimarlara, planlayıcılara ve uygulayıcılara.
Uzmanlık bilgilerimizi paylaşıyoruz –
ve karşılığında sektörün önerilerinden
faydalanıyoruz. Sita adı yıllardır düz çatıların
drenajı ve havalandırması ile özdeşleşmiştir.
Böylelikle branşın önde gelen şirketleri
arasında yer alıyoruz.
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Her ürünümüzde üretilen milyonlarca
parçanın deneyimi yatmaktadır.
Kusursuz bir sonuç için ürün kalitesinin
ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz.
Bu nedenle en doğru çözümlerle işinize
optimum durum yaratmak için her şeyi
yapıyoruz. İşinizi kolaylaştırın – Sita ile
güvende olun.

SITA HIZMETLERI

Her şey düşünüldü.
Denenmiş kalite

Güvenlik

Uzun yıllara dayanan müşteri bağı
ile test edilmiş ve sertifikalı uzmanlar.
Üretim: “Made in German”.

Köpük kaplı sabitleme halkasında
isteğe bağlı bağlantı yakalığının
sağlamca oturması.

Mükemmel hizmet

En uygun çözümler

Size özel muhatabınızla projeye uygun
danışmanlık ve hesaplama hizmeti.

Pratiğe dayalı eksiksiz ürün yelpazesi –
uygulayıcılar tarafından test edilmiştir.

İlerleme

10 yıl garanti

Sita ürün yelpazesinin sürekli yenilenen
geliştirilmiş ürünleri. Komisyonlarla çalışma.

Sita size 10 yıllık güvenilir
bir garanti süresi veriyor.

Bilgi aktarımı

Sürdürülebilirlik

Şirket içi ve dışında seminerler,
yüksek seviyede öğretim ve eğitimler.

Ham maddeler ve başka kaynakların
sorumluluk bilinciyle kullanılması.
Kalite ve çevre yönetimi.
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SITA MUTLULUK PAKETİ

Çok iyi hizmet:
Sita çözümün
mutluluk paketi ile.
Projeniz için özel hesaplama ile devamında özel proje
hizmeti ve danışmanlıktan – montaj ve sonrasına kadar:
Bu gerçek Sita ürün ve hizmet kalitesidir.

Danışma
Bilgimizi paylaşıyoruz.
Daima yanınızdayız –
sorun yaşamadan
planlayın ve uygulayın.
Montaj danışmanlığından 24 saat
teslimata kadar her şey güvence altında.
Sita görevlileri her zaman yardıma
hazırdır – bir telefon kadar yakınız.

Ürün
Her yapı durumu için
en uygun ürün.
Kapsamlı tam ürün yelpazemiz
çok çeşitli kombinasyon olanakları
sağlıyor - böylece her yapı durumu
için çözümünüz hazırdır.
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Hesaplama
Tüm olasılıkları dikkate
alıyoruz. Bunun sonucunda
güvenlik ve rahatlık sağlanıyor.
her duruma planlama güvenliği.
Ücretsiz Sita hesaplama
hizmetimizden yararlanın.

SITA HESAPLAMA SERVİSİ

Ücretsiz
hesaplama
hizmetimiz.
Planlama güvenliğine ihtiyacınız var mı?
Aktif bir destekle yanınızdayız.
Size kolaylık sağlıyoruz:

Uzmanlarımız, çatı alanınızın verileri
bazında normlarla uyumlu ana
ve acil durum drenajını hesaplar.
Yapı konumunuzu bildirdiğinizde diğer
verilerin yanı sıra, meteorolijiden alınan
bölge yağış verileri de dahil edilir.
Böylece rahatlıkla projenize özel
olarak tasarlanmış hesaplama sonucu
alabilirsiniz – size özel ve doğru şekilde.
Tek yapmanız gereken, form kağıdını
doldurup bize göndermeniz.
Sorularınız olduğunda
bizi aramanız yeterlidir:
+49 2522 8340-179

Sita danışmanlık
hizmeti tüm
planlama ve yapım
aşamalarında bana
güven sağladı.

iPhone, iPad und Android cihazları için Sita
uygulamaları
Yeni Sita uygulaması, düz çatıların drenajı ve havalandırma ile
ilgili dijital iş aletidir. Her yerden kullanılabilir – siz de deneyin!
Entegre proje yönetimi. Kontrol listeleri dahil. Düz çatıların
drenajını hesaplar. Tam doğru süzgeci bildirir.
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SITA'NIN PORTRESİ

Katharina Posteher
Sita Pazarlama_Yöneticisi
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SITA'NIN PORTRESİ

Herkesin
anlayacağı bir
dilde, güvenli
çözümlerin
iletilmesi.

Benim için Sita iletişimdir. Bir şirketteki pazarlama işinde – iş çoktur. Tüm sipariş ve talepleri
gönderen kişi benim için çok önemlidir, çünkü aynı zamanda alıcı müşetrimizdir. Sita'daki
hedefim çok açıktır: Herkese ulaşan bir iletişim. Kendi aramızdaki dahili anlaşma ne kadar
önemliyse, müşteri ve tedarikçilerimizle yapılan dürüst görüşmelere o kadar değer veririm.
Farklı talepleri olan birçok insanla muhatap olmamızdan dolayı, benim görevim, herkese
doğru cevabı sunmaktır. Ve bunun için en uygun kelimeleri aramam gerekiyor.
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SITA MUHATAPLARI

Sita
danışmanları.

Country
Manager

Country Manager
Ibrahim Akkaş
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-179
M +49 173 7348665
M +90 539 7632060 (TR)
E	 i.akkas@sita-bauelemente.de

Teknik Satış
ve Destek
Sorumlusu

Teknik Satış ve Destek Sorumlusu
Tamer Can Bakar
M +90 530 229 95 90
F +49 2522 8340-270
E	 t.bakar@sita-bauelemente.de

İhracat
müdürü

İhracat müdürü
Udo Happe
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061
E	 u.happe@sita-bauelemente.de

Müşteri
hizmetleri
(ihracat):

Sarah Grotegut
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-149
E	 s.grotegut@sita-bauelemente.de
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Christine Kather
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-146
E	 c.kather@sita-bauelemente.de
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Sita ürün alanları:

KD
Konvansiyonel
Drenaj

SD
Sifonik
Drenaj

PD
Parapet
Drenajı

OD
Oluklu
Drenaj

O
Onarım

HB
Havalandırma
ve Boru geçişi

AD

YK

Acil Durum
Drenajı

Yangın
Koruması

BT

TUR-04-2019

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
F +49 2522 8340-100
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

Teknik değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

Balkon
ve Teras
Drenajı

