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Řízený odtok dešťové vody pomocí vírové techniky...

RigoLimit V – flexibilní a kompatibilní

Ke kontrolovanému odvádění dešťové 
vody ze vsakovacích galerií, zemních 
nádrží a z jiných stavebních objektů 
sloužících k retenci dešťové vody se 
dnes osvědčily šachty z plastu s techni-
kou vírových ventilů, tzv. škrticí šachty. 
Srážky se sbírají a akumulují např. v 
galeriích ze vsakovacích bloků nebo 
v zemních nádržích. Odtud pak odtékají 

zpožděně, avšak kontinuálně, a tudíž 
neškodlivě. Škrticí šachty zaručují kont-
rolovaný odtok a zmírňují tak odtokové 
špičky. Šachty s touto vírovou technikou 
garantují, ve srovnání s obvyklými sys-
témy, vypuštění retenčních zařízení 
v krátké době a s maximální provozní 
bezpečností. Šachta RigoLimit V je spe-
ciálně dimenzována pro hydraulické 

a stavebně technické požadavky v oblas-
ti retence dešťových vod. Principem její-
ho účinku je důsledný vývoj osvědčené 
vírové škrticí techniky. Její vnitřní pro-
stor je navržen velmi důmyslně, takže již 
nejsou zapotřebí žádné pohyblivé sou-
části: Šachta samotná zde funguje jako 
vírový ventil!

Uspořádání

1 	Spodní	díl	šachty	RigoLimit	V

2 	Prodlužovací	nástavec	a	těsnicí	kroužek

3 	Výměnná	clona,	vyjímatelná

4 	Nosný	kroužek	pro	uložení	škrticí	clony

5 	Přítok	DN	200	KG,	rovný	konec

6 	Odtok	DN	250	KG,	rovný	konec

7 		Těsnicí	kroužek	DOM		
(volitelné	příslušenství)

8 	Lapač	hrubých	nečistot,	velký		
	 (volitelné	příslušenství)

9 	Šachtový	poklop	s	větracími	
	 otvory,	světlost	610	(dodá	zákazník)

10 		Betonový	dosedací	prstenec	h	=	100	mm	
(dodá	zákazník)

11 		Roznášecí	podkladní	vrstva,	bez	pro-
pojení	s	šachtovým	nástavcem	(dodá	
zákazník)	

12 		Profilový	těsnicí	kroužek	(je	součástí		
dodávky)

Legenda

1

2

5

10 118 9

3

4

6

7

12



3FRÄNKISCHE | RigoLimit V CZ  

... pro větší míru bezpečnosti

Šachta jako vírový ventil

RigoLimit V – všestranně výhodná

V případě RigoLimit V je poprvé použita 
škrticí šachta z plastu, která svým spod-
ním dílem přímo nahrazuje osvědčenou
vírovou techniku. Šachta a škrticí zaříze-
ní tvoří jednu jednotku a tak již nejsou 
zapotřebí dodatečně montované škrtící 
prvky, jako například kovové vírové ven-
tily.

Tato šachta je výjimečná svou strohou 
a robustní konstrukcí. Díky inovačnímu 
využití vnitřního prostoru lze odtokové 
množství nastavit přesně na místní 
podmínky. RigoLimit V dosahuje s tou-
to novou technologií trvale bezporu-
chového provozu s maximální 
flexibilitou. Odtokové množství lze  

kdykoliv upravit výměnou vyjímatelné 
výměnné (škrticí) clony.

Ověření škrticích charakteristik šachty 
RigoLimit V provedli specialisté ze spo-
lečnosti UFT Umwelt- und Fluid-Technik 
Dr. H. Brombach GmbH.  

Škrticí šachta se vyrábí specificky pro 
daný objekt a dodává se připravená 
k připojení. Bez problémů lze na místě 
napojit na retenční systém, příp. na 
odtokovou větev.

Systémové výhody vírové techniky

n Velký průřez odtoku –  
není riziko ucpání

n Samočištění působením vírového 
efektu

n Vysoký odtokový výkon ve všech 
provozních stavech

n Vypuštění v nejkratší době

n Samoaktivační a čistě hydraulicky 
řízené – bez cizích zdrojů energie

n Bez pohyblivých dílů – bez  
opotřebení 

Jednoduchá montáž

n Dimenzováno a předpřipraveno  
společností FRÄNKISCHE

n Dodávka připravená k připojení

n Snadné napojení na  
odtokovou větev

n Obzvláště jednoduchá montáž, 
oproti šachtám ze železobetonu

Provozní potřeby lze provést bez  
nutnosti vstupu do šachty

n Vysoká provozní bezpečnost díky 
velkému otvoru clony  
(není riziko ucpání)

n Lze provést úplnou revizi díky  
vyjímatelné výměnné cloně 

n Lze proplachovat vysokým tlakem

n Snadná vizuální kontrola během  
provozu

n Jednoduché přizpůsobení změně-
ným odtokům díky výměnné cloně

n Nekorodující konstrukce, tím je 
šachta velmi provozně bezpečná 
a bezúdržbová

Řiďte se prosím návodem k montáži 



4 FRÄNKISCHE | RigoLimit V CZ  

Vírová škrticí technika

Dešťová voda odtékající z nádrže se přes 
přítokovou trubku dostává do škrticí 
šachty. Voda přitom vstupuje tangenci-
álně do šachtového tělesa. 

Tím je zajištěn předpoklad pro vznik 
samoregulačního vířivého proudění 
v případě větších vstupních množství 
vody.

Při nízké hladině vody v předřazeném 
akumulačním prostoru odtéká voda vol-
ně přímo skrz velký průřez odtoku škrticí 
clony. Velký průměr otvoru clony zaru-

čuje vždy maximální provozní bezpeč-
nost (není riziko ucpání).

Při vyšší hladině v nádrži má voda více 
energie na tangenciálním přítoku do 
šachty RigoLimit V. To vyvolá vířivé 
proudění s vírovým jádrem naplněným 
vzduchem, které uzavře největší část 
otvoru clony na dně vírové komory. Tím 
se velký průřez clony, požadovaný pro 
provozní bezpečnost, zúží k přiškrcení. 
Silný vír vede současně k samočisticímu 
efektu v případě hrozícího ucpání. Nečis-
toty budou prostě strženy a odplaveny.

Současně vzniká podél stěny vírové 
komory v důsledku odstředivé síly rotu-
jící vody protitlak, který omezuje přítok. 
Pod výstupní clonou stříká voda prudce 
jako dutý paprsek do vodního polštáře 
v šachtě. Také zde vzniká samočisticí 
efekt, při kterém se vyplaví nečistoty. 

Odtokové stavy

Optimální průtok

Vír	v	šachtě

Volný	odtok	při	nízké	hladině	vody

Kontrolovaný	odtok	při	vysoké	hladině	vody Odtok	z	výměnné	clony

A: volný odtok (nízká hladina vody)

B: kontrolovaný odtok (vysoká hladina vody)
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Vírová škrticí technika

Rozsah škrceného odtoku závisí na výš-
ce vzdutí a pohybuje se od 0,5 l/s do 
80 l/s.  

Výška víru v šachtě RigoLimit V vyplývá 
z vodní hladiny v předřazené nádrži.  
Volitelně lze ve výši návrhové hladiny 

Srovnání s otvorem otvorové clony: 
Princip víru zaručuje svým hydraulickým 
odporem až 2,5 násobně větší průřez 

Pokud by se v případě změn v infiltrač-
ním území změnila velikost příkopu 
nebo zařízení pro retenci dešťové vody 
a tím i množství odtékající vody, lze škr-
cený odtok upravit výměnou clony.

Dimenzování průměru nové clony pro-
vede společnost FRÄNKISCHE. Využijte 
k tomu prosím náš objednávkový for-
mulář.

odtoku, než obyčejná otvorová clona 
(maximální provozní bezpečnost).

vody uvažovat bezpečnostní přepad  
na prodlužovacím nástavci šachty  
RigoLimit V.

Rozsah odtoku

Výška vírové komory

Vírová technika nahrazuje otvorovou clonu

Výměna clony a dimenzování

Odtoková křivka

1  RigoLimit V – škrticí šachta 

2  RigoLimit V – prodlužovací nástavec

3  Výměnná clona

4  Přepad (volitelně) 

5  Rigofill inspect – vsakovací blok 
 Příklad: 2 vrstvy

3

5
4

1

2

Výška	vzdutí Návrhový	odtok

Odtok

Výtisk dimenzování specifického pro objekt
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Oblast použití

Škrticí šachta RigoLimit V se použije tehdy, 
pokud je při zadržování dešťové vody 
snaha o její pozvolný, časově zpožděný 
odtok do sběrače odpadních vod. Pomo-
cí takové šachty se sníží a zreguluje  

průtok a zabrání se nárazovému zatížení 
při zavádění do kanalizace, čističek 
odpadních vod a vodních toků. 

Příklady použití

Zemní	
nádrž

Přítok

Odtok

RigoLimit V

Pomocí škrticí šachty RigoLimit V lze 
kontrolovaně vypouštět zemní nádrže.

Vsakovací	objekt	z	bloků	s	šachtou	RigoLimit	V

Příkopový	žlab	s	RigoLimit	V	v	kaskádovém	uspořádání

Akumulační	nádrž	s	RigoLimit	V

Vsakovací objekty z bloků akumulují 
dešťovou vodu a se zpožděním ji zase 
vypouští. Kde není možné žádné nebo 
pouze částečné vsakování, mají objekty 
zpravidla škrcený odtok.

RigoLimit V

RigoLimit V

RigoLimit V

Srážková voda se plní např. do retenční 
nádrže nebo příkopu, a následně se  
kontrolovaně odvádí pomocí šachty 
RigoLimit V
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Přehled produktů

Příslušenství

Škrticí šachta pro zařízení sloužící k retenci dešťové vody 

Produkt Technické údaje Obj. číslo

RigoLimit V – škrticí šachta 
včetně profilového těsnicího kroužku, 
výměnné clony

DA 600;  
podle objednávkového formuláře 
www.fraenkische.com

512.40.610

Šachtový prodlužovací nástavec 

DA 600; délka 1 m 515.50.551

DA 600; délka 2 m 515.50.552

DA 600; délka 3 m 515.50.553

Šachtový prodlužovací nástavec;  
pro daný objekt DA 600 515.50.559

Šachtový prodlužovací nástavec 
s napojením jako nouzový přepad;  
pro daný objekt (max. DN 315 KG)

DA 600 515.50.529

Těsnicí kroužek DOM Těsnění k betonovému dosedacímu 
prstenci 519.19.505

Lapač hrubých nečistot DA 600 Použití pod šachtovým poklopem
světlost 610 519.91.095

Šachtové poklopy  
dle ČSN EN 124

Třída B nebo D;  
světlost 610 s větracími otvory Objedná/  

dodá zákazníkDosedací prstenec  
dle DIN 4034, části 1

100 mm vysoký
DI = 625 mm

Produkt Technické údaje Obj. číslo

Výměnná clona k dodatečné úpravě 
odtoku*

Podle objednávkového formuláře 
www.fraenkische.com

517.91.600

Šachtové	poklopy		
dle	ČSN	EN	124	třída	B	
nebo	D,	světlost	610

Dosedací	prstenec	dle	
DIN	4034,	části	1

Lapač	hrubých	nečistot	
DA	600

Těsnicí	kroužek	DOM

Profilový	těsnicí	kroužek

RigoLimit	V	

Šachtový	prodlužovací	
nástavec	DA	600	
včetně	poklopu	pro	
dobu	výstavby	

Plastová šachta DA 600, prodlužovací nástavec vně čer-
ný a uvnitř žlutý pro optimální kontrolu. Průměr přítoku 
DN 200 KG. Průměr odtoku DN 250 KG. Rozsah škrcené-
ho odtoku v závislosti na výšce vzdutí od 0,5 l/s do 80 l/s.

Použití:
Škrticí šachta pro zařízení sloužící k retenci dešťové 
vody z bloků Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe nebo 
zemní nádrže. Obzvláště vhodné u zařízení s velmi vyso-
kými požadavky na provozní bezpečnost a s potřebou 
vysokého odtokového výkonu ve všech provozních sta-
vech.

*	Výměna:	Kontaktujte	nás,	prosím
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Naše zastoupení v Americe:

Anderson,	USA

Guanajuato,	Mexiko

Naše zastoupení v Africe:

Ben	Arous,	Tunisko

Casablanca,	Maroko

Naše zastoupení v Asii:

Anting/Šanghaj,	Čína

Pune,	Indie

Naše zastoupení v Evropě:

Königsberg,	Německo	(hlavní	sídlo)	

Bückeburg,	Německo

Schwarzheide,	Německo

Okříšky,	Česká	republika

St.-Leonards-on-Sea,	Velká	Británie

Moskva,	Rusko

Yeles/Toledo,	Španělsko

Torcy-le-Grand,	Francie

Ebersbach/Fils,	Německo

Hermsdorf,	Německo

Mönchaltorf,	Švýcarsko

Milán,	Itálie

Istanbul,	Turecko

Cluj,	Rumunsko

Wels,	Rakousko

Společnost FRÄNKISCHE je inovativní, 
středně velký rodinný podnik zaměřený 
na růst a lídr v oblasti vývoje, výroby a 
prodeje trubek, šachet a systémových 
komponent z plastu a poskytuje řešení 
pro pozemní stavitelství, inženýrské 
stavitelství, automobilový průmysl a 
průmysl vůbec. 

Na celém světě momentálně zaměst-
náváme přibližně 2 900 zaměstnanců. 

Dlouholeté odborné zkušenosti ve 
zpracování plastů dokáží naši zákazníci 
ocenit stejně tak, jako odborné kvality 
a poradenství a velké spektrum sorti-
mentu našich výrobků.

Rodinný podnik byl založen v roce 1906 
a dnes jej ve třetí generaci řídí Otto 
Kirchner. Podnik je po celém světě  
zastoupen svými výrobními závody a 
prodejními kancelářemi. Tato blízkost 

k zákazníkům nám poskytuje možnost 
vyvíjet výrobky a řešení, které jsou 
zcela přizpůsobeny jejich potřebám. 
Zákazníci a jejich požadavky na výrobky 
stojí zcela v popředí našeho zájmu.

FRÄNKISCHE – váš partner pro kom-
plexní a technicky náročné úkoly.


