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DRAINAGE SYSTEME 
 
ELEKTRO SYSTEME 
 
HAUSTECHNIK 
 
INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Toepassing Hoogbelastbare buis voor de drainage in de spoor- en tunnelbouw. 
De RAilpipe SN16 buizen kunnen direct in het belaste gebied van de 
spoorrails worden geplaatst. Voor de inbouw in interne drukbereiken is voor 
het RailPipe programma de EBA-toelating toegekend.

Materiaal PP (polypropyleen)

Kleur Buitenkant zwart, binnenkant rood

Specificaties Volgens DIN 4262-1 (PP), type R2 voor perforaties LP, TP en MP; 
buis met gestructureerde wand conform DIN 16961; 
EBA-goedkeuring - conform EN 13476-3

Afmetingen DN/ID (mm) 
Buitendiameter OD (mm)

150 200 250 300 400 500 600 
175 235 294 347 458 570 682

Binnenwanddikte (mm) ≥ 3,5

Buislengte 6 meter

Ringstijfheid SN16 (>=16kN/m2) conform DIN EN ISO 9969

Sleufbreedte (mm) 2,5 (+0,6/-0,3) conform DIN 4262-1

Sleufoppervlakte (cm2/m) >= 50
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Drainagebuizen voor hoge belastingen voor de aanleg 
van verkeerswegen

De toppuntsymmetrisch geplaatste 
waterinlaatopeningen garanderen door 
de afgestemde verhouding tussen 
sleuven en wand een optimale waterop-
name. De sleuven zijn beschermd door 
de omgevende fi lterlaag in het golfdal 
aangebracht, zodat het water zoveel 
mogelijk ongehinderd naar binnen kan 
stromen. De buisstijfheid is buitenge-
woon hoog.

StormPipe drainagebuizen zijn bestand 
tegen zuren en logen conform DIN 8075 
bijlage 1. Ze zijn bestand tegen extreme 

temperaturen, ook minustemperaturen, 
en zijn zeer uv-bestendig. Het waterin-
laatoppervlak bedraagt ��50 cm2/m buis. 
De breedte van de inkepingen bedraagt 
1,2 mm + 0,4 mm.

Een markering aan de bovenkant van de 
gedeeltelijk geperforeerde drainagebuizen 
waarborgt een correcte inbouw van 
StormPipe drainagebuizen, zodat de 
waterinlaatopeningen in het bovenste 
gedeelte van de buis liggen. 

De raakvlakken van binnen- en buiten-
buis zijn homogeen aanelkaar vastge-
last.De combinatie van een maximale 
waterinlaat en -afvoer, laag gewicht, 
praktische starre buislengte, buigcapa-
citeit en hoge statische sterkte maken 
de toepassing eenvoudig en veilig en 
het leggen rendabel.

StormPipe drainagebuizen zijn bestemd 
voor een goed functionerende afwate-
ring van wegen, luchthavens, sportcom-
plexen en in gevallen waarbij zeer hoge 
eisen aan drainagebuizen worden gesteld.

Toepassing en functie: 

StormPipe gedeeltelijk geperforeerde 
drainagebuizen (LP) en volledig 
geperforeerde drainagebuizen (TP) 
moeten zorgen voor de afwatering van 
de vlakke ondergrond en van de vorst-
beschermende laag. Dit geldt zowel 
tijdens de bouwfase als na beëindiging 
van de bouwmaatregel, doordat het 
aanwezige, niet-gebonden grondwater 
wordt opgenomen en naar het afwate-
ringskanaal wordt afgevoerd.

StormPipe multifunctionele buizen 
(MP) moeten behalve de functie van een 
gedeeltelijk geperforeerde drainagebuis 
ook die van een reservoir over langere 
afstanden voor hun rekening nemen. 
Indien nodig moeten deze buizen het aan-
wezige afvloeiend hemelwater opnemen 
en verder leiden. Daarom moet de mof-
verbindingin tegenstelling tot gedeeltelijk 
geperforeerde drainagebuizen water-

dicht (WD) worden uitgevoerd. Hiervoor 
wordt een profi elafdichtring in het 2e 
golfdal geplaatst. Zonder profi elafdicht-
ring geldt de verbinding als zanddicht 
(ZD). Bij een waterdichte buisverbinding 
moet erop worden gelet dat bij de mon-
tage zowel hetbinnengedeelte van de 
mof als de profi elafdichtring met vol-
doende glijmiddel worden ingesmeerd.

De verschillende soorten perforaties

Gedeeltelijk geperforeerde drainagebuis (LP) Volledig geperforeerde drainagebuis (TP) Multifunctionele buis (MP)


