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Bruksområde 

FluidSwing er en tilbakeslagsventil eller høyvannsventil med 
fleksibel klaff, for anvendelse i overvannssystem og 
avløpsnett. Den er spesielt godt egnet for anlegg med lite 
tilgjengelig høyde, der trykktapet i ventilen bør være så lav 
som mulig. Eksempelvis gjelder dette avløpsanlegg der 
bebyggelsen er utsatt for oversvømmelse under springflo 
eller flom. Typiske installasjoner er i tilknytning til 
regnvannsoverløp, pumpestasjoner, utjevningsmagasin og 
renseanlegg. FluidSwing blir også vært benyttet som 
barriere for dyr og trekk i forbindelse med utløp fra ulike 
typer VA-anlegg. 
 

Egenskaper 

FluidSwing kjennetegnes ved lavt åpningstrykk og lite 
trykktap. Utformingen sikrer god tetning også ved 
partikkelholdig avløpsvann. For å kartlegge ventilens 
hydrauliske egenskaper, har den vært igjennom omfattende 
tester i hydraulisk laboratorium. Ved alle leveranser kan det 
et utarbeides en tilpasset hydraulisk rapport. Ventilen kan 
leveres i forsterket utgave, som tillater høyere maksimalt 
baktrykk. I likhet med andre klaffeventiler må FluidSwing 
monteres på utløpsside (nedstrøms) på et rørstrekk. 
Ventilen kan monteres mot rett vegg eller direkte på buet 
kumvegg ved hjelp av et medfølgende fyllstykke. I tillegg 
tilbys en variant med løsflens (PN10) for montering mot 
fastflens. 
 

¶ Driftssikker ï fleksibel klaff uten mekaniske lagre 

¶ Lavt åpningstrykk og lite trykktap 

¶ Nøyaktig ï god kontroll på oppstuvning og vannivåer 

 

Dimensjoner (diameter): DN100-DN800 
Materialer ventilhus: 304 eller 316 
Tetthetsklasse: DIN 19 569, Teil 4 

 
 

 

 
 

 
 

 Beskrivelse Type RL Type RW 

1 Ventilhus 304 eller 316 304 eller 316 

2 Skråstilt anleggsflate 304 eller 316 304 eller 316 

3 Klaff CR (Cloropren) CR (Cloropren) 

4 Monteringsplate  - 304 eller 316 

5 Pakning - Celleplast 

6 Ekspansjonsbolter - 316 

7 Fyllstykke (tilbehør) - PE 

8 Løsflens PN10 304 eller 316 - 
 

 

Funksjon 

Når ventilen ikke er i drift, hviler den myke gummiklaffen lett 
mot den skråskjærte rørenden. Klaffen åpnes ved et lite 
overtrykk på oppstrøms side. Trykktapet (dh) i ved gjennom-
strømning (Q) er svært lavt. Spesielt gjelder dette når 
ventilen er dykket.   
 
Ved tilbakeslag (nedstrøms trykk > oppstrøms trykk), 
presses klaffen mot den tynne og polerte anleggsflaten. 
Dette gir meget god tetning selv for partikkel-holdig 
avløpsvann. Partiklene blir enten klemt i stykker eller 
innkapslet i den myke gummiklaffen. Ved store sperretrykk 
«buler» gummi-klaffen innover i rørstussen. For å øke 
maksimalt sperretrykk, kan ventilene utstyres med kryss 
stag i åpningen. Dette er standard utrustning for 
dimensjoner fra og med DN500. 
 

 

 
Forsøk i laboratorium med rent vann viser at FluidSwing 
tilfredsstiller kravene for DIN 19 569 tetthetsklasse 4. 
Erfaringer viser at tetthetskravene også tilfredsstilles for 
avløpsvann. 
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Dimensjonering og spesifikasjon 

FluidSwing tilbys i en rekke størrelser fra DN100 til DN800.  
Dimensjonen er normalt bestemt av størrelsen på røret eller 
åpningen den skal monteres mot. Andre ganger velges 
ventildimensjon på bakgrunn av kritiske nivåer og ventilens 
kapasitet og hydrauliske egenskaper. Ved prosjektering bør 
ventilnivået (h1) og oppstrøms kritiske vannivå (h2 krit), bør 
vurderes opp mot: 
 

¶ Ventilens åpningstrykk (h0): Åpningstrykket (dho ) 
tilsvarer ca 0,2DN ved fritt utløp (og tilnærmet 0 ved 
dykket utløp). 

 

¶ Ventilens maksimalt tillatte sperretrykk (hskrit): For å 
hindre overbelastning av klaffen, må største sperretrykk 
(hsmaks) ikke overstige maksimale tillatte sperretrykk 
(hskrit).  

 

¶ Ventilens trykktap (dh) ved gjennomstrømning: 
Trykktapet ved dimensjonerende vannføring (Q) må 
ikke føre til at vannivå oppstrøms ventil (h2) når kritisk 
vannivå (h2krit). Dette bør kontrolleres ved både fritt 
utløp og dykket utløp (ved springflo eller flom i 
resipienten). Motstandstallet for neddykket ventil er 
mindre enn for fritt utløp.  

 

FluidSwing har lavt trykktap, og de hydrauliske 
egenskapene er dokumentert gjennom testing. 
Trykktapskurvene gjelder for «fritt oppstrøms vannspeil» (se 
neste side), og er vist i databladene og i oversikten på s 8 
og 9.).Vi kan også utarbeide prosjektspesifikke beregninger. 
Ta kontakt med oss hvis dette er ønskelig. 
 

Ved å velge en tilbakeslagsventil med dokumentert lavt 
trykktap og åpningstrykk, kan ventilen plasseres høyere i 
systemet ï uten at oppstrøms vannspeil når kritisk nivå (eks 
laveste kjeller). En ventil som er høyt plassert (over eks 
resipient), står sjeldnere dykket, og vil kreve mindre tilsyn.  
 

 

Ved større vannføringer anbefaler vi at høyvannsventilen 
FluidSlot vurderes. FluidSlot har samme konstruksjon som 
FluidSwing, men har et rektangulært og tilpasset 
strømningstverrsnitt. Geometrien gir økt kapasitet i form av 
lavere trykktap. 
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Trykktapet gjennom ventilen er en funksjon av 
motstandstallet, ɕ. Trykktapskurvene viser trykktapet 
gjennom ventilen ved «fritt oppstrøms vannspeil», og 
inkluderer innløpstap (ɕ1) og trykktapet gjennom ventil (ɕ2).  
 
Ved montering av ventilen i nedstrøms ende av et rørstrekk 
(rør-utløp), må trykktapet (friksjonsmotstanden) i selve 
ledningsstrekket (ɕ3) legges til, ved kontroll mot kritisk 
oppstrøms vannivå (h2krit).MFT kan på forespørsel utføre 
prosjekt-spesifikke trykktapsberegninger. 
 

 
 

Tilbakeslagsventil av typen FluidSwing ï uten mekaniske 
lagere og med dokumentert hydraulisk karakteristikk. 
 

Dimensjon, DN     : _________mm 

Materialkvalitet ventilhus ( 304 /316): __________ 
 

Type modell (RW eller RL): __________  
 

Med fyllstykke tilpasset kumdiameter, D: _______mm 
 

 

 
 

 

Plassering av ventil 

FluidSwing må monteres slik at det sikres enkel tilgang til 
ventilen i forbindelse med vedlikehold og inspeksjon. Videre 
bør ventilen monteres, og omliggende konstruksjoner 
utformes, slik at ventilen kan demonteres og fraktes bort for 
eventuell reparasjon eller bytte, uten at dette krever noen 
form for graving eller fjerning av omliggende struktur. 
Montering av ventilen under normalvannstandsnivå gjør 
tilgang til ventilen vanskelig! 
 
Tilbakeslagsventiler i avløpssystemet bør ikke monteres slik 
at de blir stående neddykket og i lukket tilstand over lengre 
perioder. For at ventilen jevnlig skal kunne spyles ren er det 
ønskelig at nedstrøms vannivå (nivået i resipienten) normalt 
ligger under ventilåpningen. I forbindelse med installasjoner 
i tilknytning til sjøvann anbefales en utførelse i syrefast stål 
(316). Stålets bestandighet overfor sjøvann avhenger av 
lokale forhold. 
 
Klaffen må kunne bevege seg fritt og vannstrømmen ut fra 
ventilen må kunne renne fritt uten hindringer. De hydrauliske 
forholdene bør være slik at partikler o.l. til enhver tid føres 
videre og ikke samler seg ved klaffen for på den måten å 
hindre god tetning. I utløpet må vannhastigheten, normalt på 
strømnings-retningen gjennom ventilen, ikke overstige 0.5 
m/s. 
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Fritt oppstrøms vannspeil:  
ɕ = ɕfswing = ɕ1 + ɕ2   dh = dhfswing = dh1 + dh2 

 

Montert på rør-utløp:  

ɕ = ɕfswing + ɕ3= ɕ1 + ɕ2 + ɕ3  dh = dhfswing + dh3 =dh1 +dh2 + dh3 
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Tilbehør 

FluidSwing leveres klar for montering, og tilbys i to 
utførelser - enten med løsflens (type RL) eller 
monteringsplate (RW). Tilbakeslagsventilen er tilgjengelig i 
dimensjoner fra DN100 til DN800. For komplett oversikt se 
side 8 og 9. 
 

Modell RL leveres med PN10 løsflens. Merk at flensbolter 
og flenspakning ikke inngår i leveransen. 
 
Modell RW er tilpasset montering mot rett vegg, men kan 
leveres med tilpasset fyllstykke i PE, som tillater montering 
direkte mot buet kumvegg. Pakning og ekspansjonsbolter 
inngår i leveransen. Ved behov for fyllstykke, må 
kumdiameteren oppgis ved spesifikasjon og bestilling. 
 

 

 
 

Montering 

Ventilen leveres komplett klar for montering. Både bunn 
rørstuss og gummiklaffens dreieakse skal monteres i vater. 
Under montering og ved eventuell etterfølgende 
støparbeider er det viktig å påse at den polerte 
anleggsflaten ikke blir skadet eller tilsmusset med mørtel.  
 
Merk: De hydrauliske dataene forutsetter at ventilen 
monteres vannrett i rørets lengderetning, og at klaffens 
dreieakse ligger i vater.   
 
Det henvises til monterings og vedlikeholdsanvisning for 
mer informasjon. 
 
 

 

 
 

 

Drift og Vedlikehold 

Høyvannsventilen FluidSwing har ingen lager eller  
hengsler som trenger vedlikehold. Forutsatt at ventilen er  
korrekt installert og anleggets utforming gir  
tilstrekkelig selvrensing, krever selve ventilen lite 
vedlikehold. 
 
Imidlertid bør installasjonen betraktes som et driftspunkt, 
som trenger regelmessig tilsyn. Den første tiden etter 
driftsstart bør anlegget inspiseres etter nedbør og flom i 
resipienten. Eventuell begroing og fremmedlegemer fjernes. 
Det videre driftsintervallet avhenger av lokale forhold, og bør 
tilpasses anleggseiers øvrige drifts- og vedlikeholdsplan. 
Det henvises til Monterings- og Vedlikeholdsanvisning for 
mer informasjon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type RW 

Type RL 
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Modelloversikt ï type RL 

 

 

 
Produktnr 

 
Dim  Indre 

dia 
Åpnings-

trykk 
Maks 

baktrykk 
standar

d 

Maks 
baktrykk 
forsterket 

Bredde Høyde Flens 
kant 

Lengde 
lukket 

Lengde 
åpen 

Vekt Bolter 2) 
 

 DN di dho hskrit hskrit B H F E1 E2 m ant x type 

316 kvalitet 
 

mm mm mm m m mm mm mm mm mm kg  

RL100-316 100 110,3 20 5,5 7,0 210 260 60 225 325 5 8 x M16 

RL150-316 150 163,3 30 4,5 6,0 220 330 60 265 395 8 8 x M20 

RL200-316 200 213,1 40 4,0 5,0 290 400 60 300 470 11 8 x M20 

RL250-316 250 267,0 50 4,0 6,0 360 470 65 345 550 16 12 x M20 

RL300-316 300 315,9 60 4,0 5,5 430 535 65 380 640 23 12 x M20 

RL350-316 350 347,6 70 3,5 5,0 480 580 80 410 690 31 16 x M20 

RL400-316 400 398,4 80 2,5 4,5 540 650 110 455 765 38 12 x M24 

RL500-316 500 500,0 100  3,0 670 785 110 530 910 50 20 x M24 

RL600-316 600 602,0 120  1,5 800 915 120 610 1060 67 20 x M27 

RL700-316 700 703,2 140  tilp 950 951 125 694 1241 88 24 x M27 

RL800-316 800 805,0 160  tilp 920 1313 130 855 1532 118 24 x M30 

             

304 kvalitet 
 

            

RL500-304 500 500,0 100  3,0 670 785 110 530 910 50 20 x M24 

RL600-304 600 602,0 120  1,5 800 915 120 610 1060 67 20 x M27 

RL700-304 700 703,2 140  tilp 950 951 125 694 1241 88 24 x M27 

RL800-304 800 805,0 160  tilp 920 1313 130 855 1532 118 24 x M30 

 

Anmerkninger: 

1) Flenspakning inngår ikke 

2) Bolter inngår ikke 
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Modelloversikt ï type RW 

 

 

 

Produktnr 
 

Dim  Indre 
dia 

Åpnings-
trykk 

Maks 
baktrykk 
standard 

Maks 
baktrykk 
forsterket 

Bredde Høyde Flens 
kant 

Lengde 
lukket 

Lengde 
åpen 

Vekt 

 DN di dho hskrit hskrit B H F E1 E2  

316 kvalitet 
 

mm mm mm m m mm mm mm mm mm kg 

RW100-316 100 110,3 20 5,5 7,0 220 300 60 140 240 4 

RW150-316 150 163,3 30 4,5 6,0 250 350 60 180 310 7 

RW200-316 200 213,1 40 4,0 5,0 310 420 60 220 390 11 

RW250-316 250 267,0 50 4,0 6,0 390 490 65 265 470 15 

RW300-316 300 315,9 60 4,0 5,5 430 550 65 300 540 21 

RW350-316 350 347,6 70 3,5 5,0 512 617 80 330 610 29 

RW400-316 400 398,4 80 2,5 4,5 590 700 110 370 680 37 

RW500-316 500 500,0 100  3,0 700 820 110 450 830 49 

RW600-316 600 602,0 120  1,5 800 950 120 530 980 66 

RW700-316 700 703,2 140  tilp 950 1075 125 601 1112 86 

RW800-316 800 805,0 160  tilp 1050 1190 130 673 1283 115 

            

304 kvalitet 
 

           

RW500-304 500 500,0 100  3,0 700 820 110 450 830 49 

RW600-304 600 602,0 120  1,5 800 950 120 530 980 66 

RW700-304 700 703,2 140  tilp 950 1075 125 601 1112 86 

RW800-304 800 805,0 160  tilp 1050 1190 130 673 1283 115 
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Tilbehør 

Fyllstykker til RW (formontering mot buet vegg) 

 

 

 

For FluidSwing  
modell 

Dimensjon 
DN 

Produktnr/ 
 

Kumdiameter (fra-til) 

RW100 100 FS-MP110-10/25 1000-2500 

RW150 150 FS-MP160-10/12 
FS-MP160-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW200 200 FS-MP200-10/12 
FS-MP200-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW250 250 FS-MP250-10/12 
FS-MP250-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW300 300 FS-MP315-10/12 
FS-MP315-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW350 350 FS-MP400-10/12 
FS-MP400-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW400 400 FS-MP400-10/12 
FS-MP400-14/25 

1000-1200 
1400-2500 

RW500 500 FS-MP500-12/14 
FS-MP500-16/25 

1200-1400 
1600-2500 

RW600 600 FS-MP630-14/16 
FS-MP630-18/25 

1400-1600 
1800-2500 
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Trykktapsdiagram1: Fritt oppstrøms vannspeil ï Fritt utløp 

 

 

Trykktapsdiagram2: Fritt oppstrøms vannspeil ï Dykket utløp 
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Trykktapsdiagram3: Oppstrøms trykkledning ï Fritt utløp 

 

 

Trykktapsdiagram4: Oppstrøms trykkledning ï Dykket utløp 

 

 


