RAINPLUS

Fullflödessystem
för takavvattning

Valsirs huvudkontor - Vestone (Italien)

2

RAINPLUS
Rainplus® en unik lösning
vid regn
Rainplus® är ett fullflödessystem för takavvattning
som är utformat för att ge högsta möjliga
flödesprestanda med de grundast möjliga
vattenansamlingarna på taket.
Med Rainplus® reagerar Valsir medvetet på de
hela tiden ökande regnmängderna genom att
garantera maximal säkerhet vid avledning av
dagvatten för medelstora och stora byggnader.
Systemet utnyttjar byggnadernas höjd som
drivkraft, vilket gör det möjligt att uppnå
höga flödeshastigheter och därmed maximera
avvattningens effektivitet.

Denna teknologi medför flera fördelar, såsom stora
kostnadsbesparingar och kortare installationstid
samt ökad prestanda i hela avvattningssystemet.
Fullflödessystemet Rainplus® består av särskilda
uppsamlingsbrunnar som är designade och testade
i enlighet med normerna
ASME A 122.6.9 och EN1253, anslutna till Valsirs
polyetenrör HDPE som är dimensionerade för att
fungera med ett undertryck, med högt flöde och
fyllt tvärsnitt. Allt detta är ett resultat av den unika
konstruktionen hos Rainplus® brunnar som,
vid den regnintensitet som systemet designats för,
hindrar inflöde av luft i rörsystemet. Detta gör så att
systemets “hydrauliska motor” ges av takets höjd
i förhållande till punkten för utloppet och inte av
djupet på regnvattnet som samlats på taket.

Rainplus® gör att hela vattenflödet kan ledas mot
en valfri del av byggnaden, vilket gör det möjligt att
enkelt fullfölja vederbörlig strategi för att ta hand om
och återanvända regnvattnet.
Uppsamling och insparande av dagvatten är
parametrar som bedöms och krävs för att uppnå
poäng i Green Building.

Se Rainplusfilmen
valsir.it/u/rainplus

Rainplus® är därmed baserat på hydrauliska
principer som skiljer sig från de konventionella
avvattningssystemen, vilket gör att det kräver en
mycket högre nivå på den tekniska förberedelsen
både i planerings- och beräkningsfasen samt
under installationen eftersom ett korrekt och exakt
projekterande av vattenledningarna inverkar direkt
på hela fullflödessystemets prestanda.

MADE IN ITALY
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UTMÄRKTA
EGENSKAPER
Rainplus®-systemets fördelar
• Ekonomi. Till skillnad från ett konventionellt system
möjliggör Rainplus® en installation med ett lägre
antal uppsamlingsbrunnar, betydande minskning
av storlek på diametrar, av antalet nödvändiga
kopplingar och antalet vertikala stammar, vilket kan
leda till besparingar på upp till 80% i vertikala rör
och 20-30% på hela systemet.
• Platsbesparing. Uppsamlingsbrunnarna är
anslutna till ett enda horisontellt uppsamlingssystem
som har installerats utan fall, och stammarna är
placerade runt byggnadens omkrets vilket minskar
systemets inverkan på planlösningen nedanför.
• Bättre prestanda. Tack vare att rören är helt fyllda
med vatten uppnås mycket höga flödeshastigheter,
vilket garanterar automatisk självrengöring av
systemet.
• Ekologisk hållbarhet. Genom att det är lättare
att rikta ledningarna till lagringstankar underlättas
samlandet av regnvatten för återanvändning
i bevattningssystem, dammar eller tankar för
brandbekämpning och andra användningar
av icke-drickbart vatten.

• Tidsbesparing. Den kortare installationstiden
gör det möjligt att snabba på processen för
anläggingens konstruktion, även tack vare den
mindre mängden nedgrävda rör, vilket möjliggör en
minskning av grävningsarbetet.
• Större projekteringsflexibilitet. Den fullständiga
kontrollen över placeringen av stamrör och
avsaknaden av nedgrävda samlingsledningar ger
större frihet i utformningen och planeringen
av takavvattningssystemet.
• Valsirs Rainplus® och HDPE-system tillverkas helt
med återvinningsbara material som kan återvinnas
i slutet av deras livslängd. De produktionsmetoder
som används är energieffektiva och har låg
miljöpåverkan. Valsir följer Green Buildingprinciperna med fokus på respekt för miljön
och resurshushållning. Rör och kopplingar är
cerfifierade av den prestigefyllda organisationen
Singapore Green Building.

Ett system med kvalitet
Rainplus®-systemet består av brunnar,
rörhållare och upphängningsdetaljer, rör och
kopplingar från Valsirs HDPE-sortiment och ett
professionellt tredimensionellt planerings- och
beräkningsprogram.
Valsirs HDPE -sortiment är tillverkat av
högdensitetspolyeten i enlighet med EN 1519 och
är certifierat av de strängaste certifieringsorganen
(CSTB, IIP, KIWA, SKZ, ETA, Lloyd’s Register etc.).
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JÄMFÖRELSE MED
KONVENTIONELLA SYSTEM
Det finns två typer av avvattningssystem för
regnvatten: det konventionella systemet, felaktigt
kallat gravitationssystem, och fullflödessystemet för
takavvattning Rainplus®, definierat som avvattning
med undertryck eller med fyllt tvärsnitt.

Båda lösningarna använder gravitationskraften men
på högst olika sätt jämfört med varandra, vilket
leder till skillnader vad gäller både prestanda och
beräkningar för projektet.

Det konventionella avvattningssystemet kan
planeras för avvattning av stora ytor men kan inte
stoppa inträde av luft i rören. Av den här anledningen
dimensioneras rören för en fyllnadsgrad på endast
20% eller 33% (beroende på respektive lokala regler
och föreskrifter) och tar därför in ett betydande
luftflöde, vilket motsvarar 67 till 80% av rörens
tvärsnitt.
I det konventionella systemet består
uppsamlingsbrunnarna av enkla trattar som
installeras på byggnadens tak och kopplas till
vertikala avloppsstammar som är lika höga som själva
byggnaden, och samlingsledningarna måste ha en
lutning på minst 1% och en fyllnadsgrad på högst 70%.
Vid väldigt långa uppsamlingsrör där det inte är
möjligt att öka lutningen på grund av utrymmet,
är det nödvändigt att kraftigt öka diametern med
ökade anläggningskostnader som följd.

Flödet i en konventionell brunn
I ett konventionellt avvattningssystem är
uppsamlingsbrunnen inte utrustad med några
särskilda insatser och därför präglas inflödet av
en virvelström som drar in luft i rören.
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Rainplus® avvattningssystem med fullt flöde består
av särskilda uppsamlingsbrunnar, var och en
utrustad med ett luftlås som hindrar införsel av luft till
systemet och förhindrar bildandet av virvlar vilka kan
föra med sig luft. Uppsamlingsbrunnarna är anslutna
med rör på relativt små diametrar till horisontella
uppsamlingsrör som är monterade direkt under taket
på byggnaden.
Uppsamlingsröret är vanligtvis installerat på den
högsta punkten och löper utan lutning hela sträckan
fram till punkten för anslutning till rörstammen.
Därefter kopplas rörstammen direkt till den
nedgrävda samlingsledning som leder regnvattnet
till en eventuell uppsamlingstank eller till det
kommunala avloppsnätet.
Frånvaron av luft i systemet ger en fyllningsfaktor
på 100%, vilket möjliggörs genom att utnyttja rörens
hela tvärsnitt och ett mycket högre flöde uppnås,
med hastigheter 10 gånger högre än i konventionella
avvattningssystem.

Flödet i en Rainplus®-brunn
I Rainplus® avvattningssystem hindrar
uppsamlingsbrunnen inträde av luft och bildandet
av virvlar och garanterar att rören fylls helt, enligt
projektets beräknade flöde.
Under sådana omständigheter kan projektet
baseras på matematiska modeller av fullständigt
utvecklade flöden under tryck/undertryck
(Bernoullis princip om energins bevarande).

7

Ny produktionshall / logistikcenter - Vobarno (Italien)
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HUR FUNGERAR
®
RAINPLUS ?
Rainplus® definieras som ett avvattningssystem
med fullt flöde eftersom det bygger på hävert/
sifonprincipen. “Häverten” består av ett U-format rör
som är vänt uppochned och används för att hälla
en vätska från en behållare till en annan som är
placerad på en lägre nivå. När röret är fullt tenderar
vätskan som ligger i det långa avsnittet att flyta
nedåt på grund av sin tyngd samtidigt som den drar
med sig vätska från det kortare avsnittet, vars vätska
uppenbarligen väger mindre.
Denna process kan inledas först när röret är helt fyllt
och fortsätter tills jämvikt har uppnåtts mellan de två
kärlen, vilket kan uppnås när båda kärlen når samma
nivå, eller när nivån på det övre kärlet sjunker under
röröppningens tvärsnitt.
Drivkraften som genererar den här effekten
uppkommer från skillnaden på vätskenivåerna vid
behållarna; ju högre skillnaden är, desto större är
drivkraften och därmed flödeshastigheten i röret.

Prestandan i Rainplus® fullflödessystem är
därmed avgjort överlägsen ett konventionellt
avvattningssystem där drivkraften bara ges av
höjden på vattnet som samlats på taket.
När hela nätet som utgör det sifoniska rörsystemet
fylls med vatten inleds “hävert/sifoneffekten”
som skapar en drivkraft proportionerlig mot
höjdskillnaden mellan taket och slutpunkten
i rörsystemet, vilken i typfallet befinner sig på
marknivå.
En sådan kraft genererar tryck och undertryck
i vissa punkter i kretsen så att hastigheten plötsligt
ökar och därmed även kapaciteten på avvattningen
(Bernoulliprincipen).
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⋅ ρ ⋅ v 12 + ρ ⋅ g ⋅ h1 + p1 = ⋅ ρ ⋅ v 22 + ρ ⋅ g ⋅ h 2 + p 2 + ∆ploss
2
2

Bernoulliprincipen
Inom flödesdynamik visar Bernoullis ekvation
att hastigheten för en icke-viskös vätska ökar
samtidigt med en minskning av trycket eller
den potentiella energin. Ekvationen har fått
sitt namn från den schweizisk-holländska
matematikern Daniel Bernoulli som skapade den
och som publicerade sina antaganden i boken
Hydrodynamik 1738.
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RÖRELSE-LAGARNA

De tekniska normerna EN 1253 och ASME A112.6.9
används för att utvärdera prestandan i ett
fullflödessystem och eftersom de definierar metoden
för att mäta avvattningskapaciteten i förhållande till
höjden på vattnet som samlats på taken,
tillåter de en analys av faserna i flödet.

Rainplus®, integrerad ingenjörskonst
Fullständig kunskap om mekanismerna som
driver systemet Rainplus® samt faserna i flödet
är fundamentalt för att åstadkomma säkra och
högpresterande fullflödessystem.
Jämfört med konventionella system är det
därför nödvändigt att ha ett ingenjörsgrundat
tillvägagångssätt och en hög professionell nivå,
både i planerings- och monteringsfaserna.
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h1
Q1

h2

Q2

Fas 2. För flöden från 10-15% och upp till 60%
av regnintensitetens beräkningsvärde är flödet
periodiskt eftersom flödet är omväxlande ickesifoniskt och sifoniskt. För sådana flödesvolymer
fyller vattnet som samlas på taket brunnen vilket
hindrar att luften kommer in i rören och sätter igång
häverteffekten. När häverteffekten inleds uppkommer
en plötslig ökning av avvattningsflödet, och som följd
en omedelbar minskning av vattendjupet på taket.
Luftlåset kommer upp ovanför ytan igen och tillåter
införsel av luft i röret och orsakar ett icke-sifoniskt
fungerande läge; därför kallas den här fasen för
“pluggflöde”.

h3

Fas 3. För flöden från 60% upp till 95% av
regnintensitetens beräkningsvärde erhålls en total
fyllning av rören, fast samtidigt med en stor andel
luftbubblor; den här fasen kallas “bubbelflöde”
där avvattningshastigheten når höga värden tack
vare häverteffekten.

h4

Fas 4. För flöden på mer än 95% av regnintensitetens
beräkningsvärde uppnås den fullständiga
häverteffekten vilket ger upphov till maximal
flödeshastighet tack vare frånvaron av luft; den
här fasen kallas “fullt flöde” och kännetecknas av
frånvaron av buller.

Q3

Q4

Fas 1. För mindre flöden på upp till 10-15%
av regnintensitetens beräkningsvärde agerar
uppsamlingsbrunnen på samma sätt som en ickesifonisk (konventionell) brunn och flödet blir ett
“gravitationsflöde”, eftersom det finns en stor mängd
luft i röret.
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SYSTEMETS
KOMPONENTER
Brunnar och tillbehör
Ett av nyckelelementen i systemet är Rainplus®
uppsamlingsbrunnar som har konstruerats enligt
kraven och testmetoderna som krävs av de
internationella normerna EN 1253 och
ASME A112.6.9.
Utöver det faktum att huvudkomponenterna i
Rainplus®-brunnen är tillverkade i rostfritt stål eller
pressgjuten aluminiumlegering, som är skyddade
med en speciell harts vilket gör dem oföränderliga
och väderbeständiga.

Kännetecknas komponenterna av följande
egenskaper:
• högt driftsintervall (upp till 65 l/s med Rainplus®
110 och upp till 14 l/s med Rainplus® 56);
• vattenhöjden på taket som krävs för att sätta
igång häverteffekten är ytterst låg;
• frånvaro av virvlar tack vare de särskilda konturerna
på anti-virvelplattans blad och låg kapacitetsförlust
vid öppningen;
• låg bullernivå och maximalt driftsstabilitet;
• små dimensioner och begränsat antal
komponenter för en enkel installation; t.ex. kan
Rainplus® 56 i versionen med horisontell anslutning
installeras inuti bjälklaget då den endast har en
höjd på 104 mm;
• extremt pålitlig vid anslutning till Valsirs HDPEsystem;
• kan anpassas till installation i ränndalar, även vid
små dimensioner, eller på tak med alla typer av
skyddande isolering.

Kit Rainplus® bräddavlopp
Lokala föreskrifter och normer för projektering
av regninstallationer kan kräva användandet
av nödsystem (även kallade överflöde eller
bräddavlopp) som måste vara i stånd att tömma
oväntade regnmängder som överstiger de värden
som använts vid projekteringen.

Valsir föreslår en patenterad lösning som kan
omvandla en sifonisk Rainplus®-brunn till en
sifonisk nöduppsamlingsbrunn med det enkla
Kit Overflow-tillägget som är justerbart till olika
höjder och kan upprätthålla en oförändrad
avvattningsprestanda.

13

14

SYSTEMETS
KOMPONENTER:
SYSTEM FÖR RÖRHÅLLARE
System för rörhållare
Valsir erbjuder ett brett sortiment av rörhållarsystem
och tillbehör för installationen av hela avvattningsnätet.
Rainplus® rörhållarsystem består av särskilda hållare
som passar till en upphängningsbalk och tillbehör
till dessa; det är utvecklat för att kunna motstå
kraften från termisk kontraktion i rörnätet.
Sådana system finns från 40 mm upp till 315 mm
i diameter. Till systemet Rainplus® finns även hållare
med expansionsankare M10, hållare för gängstänger
M10, även för montering på upphängningsbalken,
gängade klammersvep i ½” och 1” för montering på
väggar och/eller i taket.

Valet av rörhållarsystem möjliggör:
• lätt förmontering på marken;
• snabb och enkel montering under taket av
samlingsrör även med anmärkningsvärda längder;
• upphängning av hela avvattningsnätet med hjälp
av ett begränsat antal förankringselement mot
byggnaden;
• uppriktning av rörhållarna och Valsirs HDPE-rör på
upphängningsbalken;
• förmåga att absorbera den termiska rörelsen
i rörsystemet;
• installation utan specialverktyg;
• förankring av hållare till rören och till
upphängningsbalken genom höghållfasta bultar.
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SYSTEMETS
KOMPONENTER:
RÖR OCH KOPPLINGAR
Fördelarna med att använda
avloppssystemet Valsir HDPE
• Brett utbud av diametrar från DN 32 mm till DN
315 mm och två tjocklekskategorier SDR 26 och
SDR 33.
• Rören är stabiliserade för att minska
dimensionella variationer och kimrök har tillsatts för
att göra systemet resistent mot UV-stålar.
• Möjlighet till prefabricering för minskning av
monteringstiden på plats och möjlighet att tillverka
specialdelar för särskilda tillämpningar och
lösningar.
• Hög korrosionsbeständighet mot ämnen som
löses upp i det industriella och civila avloppet.
• Värmebeständigt mot periodiska utsläpp med
temperaturer på upp till 95°C.

• Högresistent vid extrema temperaturer ner till -40°C.
• Utmärkt motstånd mot nötning och mekanisk
belastning.
• Extremt mångsidig och lätt rörläggning
tack vare den lätta vikten och de många
anslutningsmetoderna som gör att restmaterialet
reduceras till ett minimum.
• Brett utbud av adapterkopplingar till andra
avloppssystem, såsom gjutjärn, PE, PP, PVC.
• Produkten, dess återvinningsbarhet och
produktionsprocesser bygger på principen om
Green Building med fokus på att respektera
miljön och bevara naturresurser.

Högdensitetspolyeten
Rör och kopplingar är tillverkade av
högdensitetspolyeten som är resistent mot
UV-strålar, vilket garanterar högt mekaniskt
motstånd, optimalt motstånd mot nötning,
extremt jämna innerytor och högt
motstånd mot kemikalier.
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SVETSNINGSPROCESSEN
Manuell stumsvetsning

Se exempelvideo

Tack vare polyetenets extrema lätthet, upp till
63 mm i diameter, är det möjligt att stumsvetsa
rör och/eller kopplingar med hjälp av en manuell
process som innebär att endast en värmeplatta
används. Det är en anslutningsmetod som lätt utförs
på byggarbetsplatsen.

Stumsvetsning med maskin
Valsir levererar maskiner för stumsvetsning
upp till en diameter på 315 mm. Denna metod
är extremt användbar för prefabricering
av byggdelar som senare kan förenas och
installeras på byggarbetsplatsen med hjälp av
olika anslutningsmetoder, exempelvis genom
elektrosvetsmuffar.

Svetsning med elektrosvetsmuffar
Med elektrosvetsmuffar på 40 till 315 mm i
diameter är det möjligt att tillverka alla sorters
anläggningstyper. Valsir kan leverera två sorters
svetsmaskiner som möjliggör snabb, enkel och
extremt pålitlig svetsning.
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Renault - Novo Mesto (Slovenien)
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REFERENSER

Blue Route Mall - Kapstaden (Sydafrika)

Claudelands - Hamilton (Nya Zealand)

Prima Pearl - Melbourne (Australien)

Teatern Daoiz e Velarde - Madrid (Spanien)

General Electric Oil & Gas - Perth (Australien)
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Mall of Africa - Johannesburg (Sydafrika)

Sasol Head Office - Johannesburg (Sydafrika)
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Spendrups - Grängesberg (Sverige)

IKEA - Tempe - Sydney (Sydafrika)
TWP Melrose Arch - Johannesburg (Sydafrika)

Standard Bank - Johannesburg (Sydafrika)

BBVA - Madrid (Spanien)

Pick Point Heliport - Auckland (Nya Zealand)

Valeo - Skawina (Polen)

Adria - Novo Mesto (Slovenien)

Referenser
Fabrik Calzedonia (Serbien), Bridgestones anläggning (Indien), KRKA anläggning (Slovenien), McDonald’s (Italia), Spar market
(Slovenien), K-Mart market (Sydafrika), Mercator market (Slovenien), Logistikcenter Unilever (Grekland), Milano flygplats (Italien),
Köpcenter Nave de Vero (Italien), Globo Calzature fabrik (Italien), Radisson Hotel (Sydafrika), Coca Cola fabrik (Sydafrika),
Weleda (Frankrike), Mall of the South (Sydafrika), 90 Grayston (Sydafrika), The Villa Mall - Pretoria (Sydafrika),
Menlyn Park Mall - Pretoria (Sydafrika).
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TEKNISKT STÖD
OCH SUPPORT
Valsir erbjuder ett komplett stöd vid projektering och
på byggarbetsplatsen tack vare den professionella
tekniska avdelningen som består av en grupp
ingenjörer med internationell erfarenhet, och med
förmåga att hantera alla tänkbara behov inom
anläggningskonstruktion.

Valsir förfogar dessutom över en viktig
utbildningsanläggning - Valsir Academy - till för
kunder, grossister, installatörer och konsulter.
I de fem salarna, som är fullständigt utrustade,
genomförs teoretiska kurser och praktik relaterade till
användning och projektering av vattensystem,
även med hjälp av Silvestro-programvaran som är
speciellt utvecklad av Valsir.
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PROGRAMVARAN
®
RAINPLUS
Projekteringen av avvattningsystemet utförs
med hjälp av Rainplus® avancerade och exakta
programvara, som klarar av att genomföra
beräkningar och en fullständig dimensionering
i enlighet med de tekniska föreskrifterna VDI 3806
och BS 8490.
Programmet har flera fördelar:
• import av ritningar av byggnader i 2D och 3D;
• byte av observationspunkter av anläggningen med
tredimensionell rotation;
• många ritningskommandon, bland annat för
automatisk generering av intagsgrenrör eller dubbla
45-gradersvinklar;
• beräkning och utvärdering med hjälp av
diagnostikfönstret, i enlighet med de tekniska
normernas dimensionella begränsningar;
• automatisk optimering av flödet för att skapa en
balanserad installation;
• komplett beräkning av materiallista och
fogningstyper;
• export av resultat och ritningar.
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KVALITET
OCH MILJÖ
Effektiva processer och pålitliga produkter är inte de
enda parametrar som utgör grunden för kvaliteten
i det arbete ett företag utför; idag ges lika värde till
projektledningskapacitet och möjligheten att
genomföra produktiva processer som är hållbara
ur miljösynpunkt.

Valsir har alltid använt sig av återvinningsbara
produkter och hållbara processer i tillverkningen,
vilket återspeglar de avancerade principerna
för Green Building (biokonstruktion och
miljövänlig design) och idag kan vi vara stolta
över konstnadseffektiva och miljömässigt hållbara
anläggningar som utnyttjar förnybar energi och
design med fokus på resurshushållning. Fabriken har
tilldelats EU:s energiklass A.
Valsirs ständiga arbete enligt dessa principer
visas även i att fler än 170 produkter har fått
produktgodkännanden över hela världen av de
mest kritiska godkännande organen (uppdaterad
01/11/2015) och kvalitetssystemen är certifierade
för att överensstämma med kraven i UNI EN ISO
9001:2008.

Kostnadseffektiva processer
och ledningssystem, testade,
kontrollerade och certifierade.

Kostnadseffektiv planering
och ekologiskt hållbara
processer, användning
av förnybar energi och
resurshållbarhet.

Beprövade produkter,
övervakade och certifierade
av erkända godkännande
organ.

Återvinningsbara produkter
och produktionsprocesser
med låg miljöpåverkan.
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VALSIRS UTBUD
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