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Debietregeling van regenwater door werveltechniek ...

Rigo®Limit V – flexibel en compatibel

Zodra infiltratie onmogelijk is of het aangesloten debiet te groot, wordt overgegaan naar buffering met vertraagde 
afvoer. Speciaal voor dit doel is er een put met geïntegreerd wervelventiel, een debietbegrenzer, ontwikkeld. De 
RigoLimit V kan worden toegepast om het debiet van regenwater afkomstig uit overstortbekkens, bufferbekkens en 
andere bufferinstallaties, met een vooraf ingesteld maximum debiet te lozen en hiermee overlast te voorkomen.  
Het bijzondere aan de RigoLimit V is, dat het putlichaam zelf dienst doet als wervelventielelement. Door tangentieel 
aanstromen van het water in het schachtlichaam ontstaat een werveling die de afvoer door hydraulische weerstand 
zelfregulerend vermindert. De grote doorsnede van het restrictiedeksel minimaliseert het risico op verstopping. Ook 
de energie en het reinigingseffect van de waterwerveling voorkomen dat de afvoer verstopt raakt.
Wanneer de eisen aan de afvoer veranderen, bijvoorbeeld wanneer het stroomgebied wordt uitgebreid, kan het gebruikte 
restrictiedeksel probleemloos worden vervangen en zo kan de afvoercapaciteit naderhand worden aangepast.

Opbouw

1  RigoLimit V onderste putdeel

2  Opzetbuis en afdichtring

3  Restrictiedeksel, uitneembaar

4  Draagring als basis voor het restrictiedeksel

5  Inlaat DN 200 gladwandige buisspie

6  Afvoer DN 250 gladwandige buisspie

7  DOM-afdichtring (optioneel toebehoren)

8  Vuilvangemmer (optioneel toebehoren)

9  Putafdekking met ventilatie-openingen LW 610 / ø 610mm mangat

10  Betonnen stelring h = 100 mm

11  Fundatierand zonder puntbelasting

12  Profielafdichtring (bij de leveringsomvang inbegrepen)
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... voor meer zekerheid

De put als wervellichaam

Rigo®Limit V – duidelijk in het voordeel

Met RigoLimit V wordt voor de eerste keer een put met debietbegrenzer van 
kunststof gebruikt, die met het onderste putdeel direct voor de beproefde  
werveltechniek zorgt. Put en debietbegrenzer vormen een eenheid; zodoende  
zijn er geen ingebouwde debietbegrenzingselementen meer nodig.

De put overtuigt met zijn eenvoudige en robuuste constructie. Door het innovatieve  
binnenwerk kunnen de afvoerhoeveelheden heel nauwkeurig op de plaatselijke  
omstandigheden worden afgestemd. RigoLimit V bereikt met deze nieuwe technologie  
een langdurige storingsvrije werking met een maximale flexibiliteit. Door het uitneembare  
restrictiedeksel te vervangen, kan de afvoerhoeveelheid te allen tijde worden veranderd.

De wervelkarakteristieken van RigoLimit V werden bepaald door de specialisten van  
UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH. 

De put met debietbegrenzer wordt klantspecifiek vervaardigd en aansluitklaar geleverd.  
Het opnemen ter plaatse in de gehele installatie resp. de afvoerlijn is probleemloos mogelijk.

Door het deksel te verwisselen, kan het specifieke debiet probleemloos worden gewijzigd.

Het knijpdebiet is afhankelijk van de opstuwhoogte en ligt tussen 0,5 l/s en 80 l/s.

Systeemvoordelen van de werveltechniek

n Grote afvoerdoorsnede – geen verstoppingsgevaar

n Zelfreiniging door werveleffect

n Hoge afvoercapaciteit gedurende alle gebruikstoestanden

n Lediging binnen zeer korte tijd

n Nagenoeg constante afvoer

n Zelfactiverend en puur hydraulisch gestuurd – geen externe energie

n Geen beweegbare onderdelen – geen slijtage 

Eenvoudige inbouw

n Opgemeten en geprefabriceerd door FRÄNKISCHE

n Direct gereed voor installatie

n Eenvoudig opnemen in de afvoerlijn

n  Zeer eenvoudige inbouw in vergelijking met putten van gewapend beton

n  Uittrekbaar en weer terugplaatsbaar deksel

Exploitatiewerkzaamheden worden afgehandeld zonder in de put te klimmen

n Hoge gebruiksveiligheid door groot gat in het restrictiedeksel (geen verstoppingsgevaar)

n Volledig inspecteerbaar door het uitneembare restrictiedeksel 

n Reinigbaar met hogedrukspuit

n Eenvoudige visuele controle tijdens de werking

n Eenvoudige aanpassing aan veranderde afvoeromstandigheden door verwisselbaar restrictiedeksel

n Corrosievrije constructie; daardoor zeer betrouwbaar en onderhoudsarm

Neem de inbouwhandleiding in 
acht   www.fraenkische.com
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Gecontroleerde afvoer: overstortreservoirs, krattensystemen en 
wadi's met infiltratiesysteem

Het regenwater dat uit het reservoir wegvloeit, komt via de toevoerbuis in de put met 
debietbegrenzer. Hierbij loopt het water tangentieel in het putlichaam naar binnen. 

Daarmee is de voorwaarde gecreëerd voor het ontstaan van een zelfregulerende 
wervelstroming wanneer er grotere hoeveelheden water naar binnen stromen.

Optimale doorstroming

Bij een laag waterniveau in de voorgeschakelde reservoirruimte vloeit het water in de vrije afvoer direct weg door de grote 
afvoerdoorsnede van het restrictiedeksel. Door de grote diameter van het deksel is de maximale gebruiksveiligheid altijd 
gewaarborgd (geen verstopping).

Bij het vollopen van het reservoir heeft het water meer energie in de tangentiële 
toevoer naar de RigoLimit V. Daardoor ontstaat een wervelstroming met een  
luchtgevulde wervelkern, die het grootste deel van de dekselopening in de bodem 
van de wervelkamer verspert. Daarmee wordt de voor de gebruiksveiligheid 
gewenste grote doorsnede van het restrictiedeksel voor de regeling beperkt.  
De sterke werveling leidt tevens tot een zelfreinigingseffect bij een dreigende  
verstopping. Vuil wordt gewoonweg meegesleurd.

Tegelijkertijd ontstaat er langs de wand van de wervelkamer als gevolg van de cen-
trifugaalkracht van het roterende water een tegendruk die de watertoevoer begrenst. 
Onder het uitgangsdeksel spuit het water als een holle straal in de watervulling in de 
put. Ook hier ontstaat een zelfreinigingseffect, waarbij vuil wordt weggespoeld. 

Afvoersituaties

Vrije afvoer bij een lage waterstand

Gecontroleerde afvoer bij een hoge waterstand

A: vrije afvoer (lage waterstand)

B: gecontroleerde afvoer (hoge waterstand)

Werveling in de put

Afvoer uit het restrictiedeksel
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De wervelventieltechniek

Het knijpdebiet is afhankelijk van de opstuwhoogte en ligt tussen 0,5 l/s en 80 l/s. Max. inbouwdieptes en opstuwhoogtes 
evenals gegevens m.b.t. de productgeometrie zijn te vinden op het bestelformulier.

De hoogte van de werveling in de RigoLimit V komt voort uit het waterniveau in het voorgeschakelde reservoir.  
Als optie kan ter hoogte van het waterniveau een overloop op de RigoLimit V worden aangebracht.

In vergelijking met een begrenzend schot voorzien van knijpgat: Het wervelprincipe waarborgt met zijn hydraulische weer-
stand een tot de factor 2,5 grotere afvoerdoorsnede dan de opening in een gewoon restrictiedeksel (maximale gebruiksveiligheid).

Knijpdebiet

Hoogte van de wervelkamer

Werveltechniek vervangt knijpgat

Afvoercurve

1  RigoLimit V Put met debietbegrenzer 

2  RigoLimit V Opzetbuis

3  Restrictiedeksel

4  Overloop (optioneel)

5  Rigofill inspect – krattensysteem 
Voorbeeld: 2-laags
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Opstuwhoogte Maatgevende afvoer

Afvoer

Wanneer de grootte van het infiltratiesysteem of de opvanginstallaties voor  
regenwater en daarmee de wegstromende hoeveelheid water bij wijzigingen in het 
stroomgebied verandert, kan de geregelde afvoer worden aangepast door het  
restrictiedeksel te vervangen.

Fränkische zal dan de nieuwe diameter van het restrictiedeksel opmeten.  
Maak hiervoor a.u.b. gebruik van ons bestelformulier.

Deksel vervangen en opmeting

Restrictiedeksel verwisselen

 www.fraenkische.com
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Voorbeelden van toepassingen

Wadi met RigoLimit V-infiltratiesysteem in cascadeplaatsing

Overstortreservoir

Toepassingsgebied

De put met debietbegrenzer RigoLimit V wordt toegepast, wanneer bij het opvangen van regenwater wordt gestreefd naar een 
geremde, vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. Met behulp van een dergelijke put wordt de doorstroming gereduceerd 
en gereguleerd en piekbelastingen in rioleringsstelsels, waterzuiveringsinstallaties en waterlopen voorkomen. 

Het neerslagwater vult bijvoorbeeld een opvanginstallatie voor regenwater of een infiltratiesysteem en wordt vervolgens  
gecontroleerd afgevoerd met RigoLimit V.
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Rigo® Limit V toebehoren

Inspectieput met wervelventieltechniek voor opvanginstallaties voor regen-
water 
Kunststof put Dext600, opzetbuis buiten zwart en binnen geel voor geoptimaliseerde 
inspectiemogelijkheden. Toevoerdiameter DN 200 gladwandige buis. Afvoerdiameter 
DN 250 gladwandige buis. Het afvoerbereik van de put met debietbegrenzer is 
afhankelijk van de opstuwhoogte van 0,5 l/s tot 80 l/s.

Toepassing: Wervelventielput voor opvanginstallaties voor regenwater van Rigofill 
inspect, SickuPipe, MuriPipe of bovengrondse waterreservoirs. Zeer geschikt voor 
installaties waaraan zeer hoge eisen betreffende de gebruiksveiligheid worden gesteld 
en waar behoefte bestaat aan een hoge afvoercapaciteit bij alle gebruikstoestanden.

Product Technische gegevens Art.nr.

Restrictiedeksel om de afvoer 
naderhand aan te passen

Bestelformulier gebruiken 
 www.fraenkische.com    51791600

Gereedschap om 
het restrictiedeksel 
(naderhand) 
uit te tillen en terug  
te plaatsen

Dext = 16 mm, 
leveringsomvang:  
opzetstuk (L = 480 mm) +  
verlengstangen (L = 4 x 1,5 m)

51791610

RigoLimit V

Profielafdichtring

Schachtopzetbuis
Dext 600 

Vuilvangemmer  
Dext 600

DOM-afdichtring

Steekmof

Profielafdichtring

Profielafdichtring

ProductoverzichtToepassingsgebied

Product Technische gegevens Art.nr.

RigoLimit V  
inspectieput met debietbe-
grenzer  
incl. profielafdichtring, restric-
tiedeksel

Dext 600;
Bestelformulier gebruiken

 www.fraenkische.com   
51240610

Schachtopzetbuis 1)

Dext 600; lengte 1 m 51550551
Dext 600; lengte 2 m 51550552
Dext 600; lengte 3 m 51550553
Dext 600; lengte 6 m 51550556

Schachtopzetbuis 1) 
met aansluiting als  
noodoverloop;  
objectgerelateerd  
(max. DN 315 gladwandige 
buis)

Dext 600;
Bestelformulier gebruiken

 www.fraenkische.com     
51550529

Steekmof Voor schachtopzetbuis Dext 600 51910500

Profielafdichtring Voor schachtopzetbuis Dext 600 51919501

DOM-afdichtring Voor schachtopzetbuis Dext 600;  
als afdichting met de betonnen oplegring 51919505

Vuilvangemmer Dext 600 Gebruik onder putafdekkingen
LW 610 51991095

Putafdekkingen  
conform DIN EN 124

Klasse B of D;  
LW 610 met ventilatie-openingen –

Oplegring  
conform DIN 4034, deel 1

100 mm hoog
Dint = 625 mm –

1) Inclusief gemonteerde afdekking voor de bouwfase

Belangrijk
Voor een duidelijke bestelling dient het bestelformulier RigoLimit V te 
worden gebruikt.    www.fraenkische.com 
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