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Vabi Uniforme Omgeving

Bij het dimensioneren kunt u onderscheid 
maken tussen een binnenriolering, over-
laat, directe daktrechter en flexibele 
daktrechter.

Een goed ontworpen afvoerstelsel voorkomt verstoppingen, lekkages en stankoverlast in 
de binnenriolering en bij de hemelwaterafvoer. Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Hemel- en 
vuilwaterafvoer’ dimensioneert u afvoerstelsels voor kleine woningen tot aan grote 
gebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk en zorgt voor een zo laag 
mogelijke investering en minder onderhoudskosten.

Dimensioneer een 
afvoerstelsel 
Dimensioneer een afvoerstelsel en bepaal 
de leidingdiameters, de drukval en het 
lozingsdebiet. Het programma maakt 
onderscheid tussen een vuilwaterafvoer 
en hemelwaterafvoer. Het is ook mogelijk 
om ze in combinatie te berekenen. 

Bepaal de benodigde leidingdiameters, 
hiervoor is het type leiding belangrijk. Het 
programma wijst middels de isometrische 
invoer automatisch het type leiding toe, 
zoals een verzamel- of ontspanleiding. Dit 
bespaart tijd en voorkomt invoerfouten. 
Vervolgens wordt de totaallengte van het 
afvoerstelsel vastgesteld.

Hemel - en 
vuilwaterafvoer

• Conform NEN3215 en NTR3216

• Kwaliteit standaard in de markt

• Bespaart tijd door het hergebruik 
van invoergegevens

• Koppeling met CAD-programma’s 

• Uitwisselbaar via DFX-koppeling
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Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer info over 
Vabi Uniforme Omgeving Hemel- en 
vuilwaterafvoer? Neem dan contact op via 
uo@vabi.nl of bel naar 015 - 257 44 20. 

Slimme ondersteuning
Het programma bepaalt middels uw 
isometrische ontwerp automatisch of het 
een doorgaande of aftakkende leiding 
omvat. Geeft u geen T-stuk op, dan kiest 
het programma automatisch het T-stuk of 
de bocht.  Deze en nog meer slimme 
functionaliteiten ondersteunen u bij het
dimensioneren van een afvoerstelsel.

Heldere uitvoer
De resultaten van de berekening zijn 
overzichtelijk opgebouwd en bestaan uit 
algemene gegevens, een grafische weer-
gave van de isometrie en/of een overzicht 
van de ingevoerde leidingdelen. Tevens 
heeft u inzicht in de materialen en 

Flexibel ontwerpen
De module ‘Hemel- en vuilwater’ heeft 
een heldere interface met stapsgewijze 
invoer, zo houdt u het overzicht. De loop 
van het stelsel geeft u op in het 
isometrische ontwerpscherm met 
kopieer-, splitsings- en herplaatsfuncties. 
Deze functies besparen dubbel werk. Met 
het overzichtsscherm heeft u zicht op 
ingevoerde leidingen, appendages, 
dakvlak en de bijbehorende definities.

De module controleert tijdens uw invoer 
continu of het ontwerp voldoet aan de 
vastgestelde criteria uit de NEN norm. 
Onjuistheden worden gemarkeerd en 
eventuele uitbreidingen of wijzigingen 
voert u makkelijk door.
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