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Bruksområde 

Ved splitting av vannstrømmer ved bruk av terskler, er det 
ofte ønskelig å måle vannføringen over terskelen 
(overløpsmengden). Direkte måling av vannføring i helt- 
eller delfylte rør er kostbart i form av utstyr og drift. 
 

FluidWing er en kaliberert terskel der sammenhengen 
mellom vannføring og vannnivå over terksel er kartlagt. Ved 
å måle vannivået, kan vannføringen i overløp og akkumulert 
volum i overløp registreres. Nivåmåling er vesentlig enklere 
og rimeligere sammenlignet med direkte måling av 
vannføring.  
 

Regnvannsoverløp (Drifts- og Nødoverløp):  
Forurensningsmyndighetene krever registrering av 
overløpsutslipp fra fellessystemet. Ved å 
montere/ettermontere FluidWing på overløpsterkselen kan 
kravet om registrering av overløpsmengde tilfredsstilles. 
 

Renseanlegg og sedimenteringsbasseng: I alle anlegg 
der terskler splitter vannstrømmen, kan FluidWing monteres 
for å muliggjøre enkel registrering av vannføring og 
akkumulert mengde. 
 

 

Egenskaper 

FluidWing er et vingeformet terskelprofil. Profilet er testet i 
uavhengig laboratorium for å kartlegge sammenhengen 
mellom vannføring og vannivå. Vingeprofilet gir stabil og 
jevn vannstrøm over terskelen selv ved små vannføringer 
og vannivåer. I motsetningen til en kantet og ujevn terskel 
der vannstrømmen gjerne brytes og er mindre stabil. Med 
FluidWing og egnet nivåmåler oppnås enkel og god 
registrering av vannføring over terskelen og akkumulert 
overløpsmengde. 
 

Type:  registreringsterskel 
Modus: våtoppstilt 
Medium: avløpsvann, overvann 
Kapasitet (per m terskellengde) : 140-1000 l/s/m 

 
 

• Driftssikker (ingen bevegelige deler) 
 

• Kan kombineres med skumskjerm 

• Nøyaktige målinger selv ved lav vannføring 
 

 

 
 

 Beskrivelse Materiale  
1 Terskelprofil (forkant) 304 eller 316   
2 Bakstykke 304 eller 316  
3 Skjøtestykke 1) 304 eller 316  
4 Monteringsguide Polyuretan   
5 Sidedeksler  304 eller 316  
6 Pakning Celleplast  
7 Monteringsbolter 316 Ekspansjons-

bolter medfølger 
8 Justeringsskruer 316  

 

1) Dersom transport-  eller installasjonshensyn krever det, 
leveres FluidWing i seksjoner. I skjøtene skal skjøtestykket 
benyttes. (Maks lengde per FluidWing seksjon 3,0m).  

 
 

Funksjon 

FluidWing er et vingeformet terskelprofil. Profilet er nøyaktig 
utformet og har en glatt overflate. Gjennom hydrauliske 
tester er sammenhengen mellom vannføringen over 
terskelen, Q, vannivået oppstrøms terskel, w, kartlagt 
(hydraulisk kalibrert). Profilet sikrer en jevn og stabil vann-
film over hele terskel bredden, og dermed nøyaktig 
registrering av vannføring, selv ved små vannmengder. 
Dette lar seg ikke gjøre ved bruk av plassbygde eller 
skarpkantede terskler. Figurene til høyre viser Laboratorie-
tester utført ved Stuttgart universitetet av FluidWing 
TFM150  ved lav (1 l/s/m), og høy belastning (100 l/s/m).  
 

Avløpsforholdene over terskelprofilet påvirkes ikke av 
nedstrøms oppstuvning så lenge oppstuvningsnivået ligger 
under terskelprofilets bakre kant. 
 

For å hindre flytestoffer å gå i overløp bør regnvannsoverløp 
utstyres med skumskjerm. FluidWing er testet både med og 
uten skumskjerm montert, slik at vannføringen kan 
registreres selv med skumskjerm (tilvalg). 
 

Profilet kan også ettermonteres på eksisterende terskler. 
Fluidwing tilpasses aktuelle terskellengde og belastning, og 
leveres med digitale hydraulisk data. 
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Typiske konfigurasjoner av FluidWing med 
skumskjerm 
 

Målte verdier terskelkoeffisienter. 

 

Dimensjonering og spesifikasjon 

Valg av modell 
FluidWing leveres i seks standard størrelser, angitt etter 
terskelbredde «B» i mm (TFM150-TFM400). B tilsvarer 
nominell bredde på underliggende betongterskel. Terskel-
lengden tilpasses. Bestemmende for valg av modell er: 

• dimensjonerende vannføring (måling), Qb (l/s) 

• maksimal vannføring Qmaks (l/s)  

• terskellengde (m).  
 

For komplett oversikt over modeller, kapasiteter og krav til 
kumutforming, se oversikt på siste side. 
 

Kumutforming 
For å oppnå nøyaktige målinger av vannføring, settes det 
krav til kumutforming som følger (se oversikt siste side): 

• plassering nivåmåler (2∙A) 

• avstand til skumskjerm (A) 

• relativ høyde på terskel (P) 

• høydeforskjell (Ü) mellom terskelnivå (OK) og 
underliggende betongterskel (S) 

 

Korrekt avlesning av vannføring, Q, forutsetter at FluidWing 
omsluttes av vertikale vegger. I en rund kum må det derfor 
etableres vertikale vanger. Toppen av sidevangene utgjør 
maksimalt vannivå for nøyaktig registrering av vannføring. 
 

Utløp overløp 
Det er viktig at utløp overløp fra kum, dimensjoneres med 
tilstrekkelig kapasitet, slik at det ikke oppstår oppstuvning 
over bakkant profil ved dimensjonerende vannføring. 
Nedstrøms oppstuvning over terskelen (dykket terskel) vil 
redusere nøyaktigheten på målinger og registrering av 
vannføring. 
 

Spesifikasjonstekst 

Prefabrikkert og kalibrert overløpsterskel med dokumentert 
Hydraulisk karakteristikk. 
 

Maksimal vannføring, Qb :  _______ l/s 

Terskellengde, l : ________ m 

Utførelse: 304 rustfritt eller 316 syrefast  
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Tilbehør 

Skumskjerm 
For å redusere forurensingen ved overløpsdirft, anbefaler vi å 
installere en skumskjerm i forkant av FluidWing. Vi kan 
levere tilpassede skumskjermer i GRP eller stål. 
 

Komplett GRP-kum med FluidWing 
Vi tilbyr prefabrikkerte og ferdigutrustede kummer i GRP. 
Kummen kan leveres med FluidWing, skumskjerm, nivåmåler 
og eventuelt stige, fotrist .- klar til installasjon. Kontakt oss for 
mer informasjon. 
 

Nivåmåler 
Både dykkede (trykksensorer) og tørre (eks ultralyd) kan 
benyttes for måling av vannivå oppstrøms terskel. Valg av 
type og fabrikat på nivåmåler er opp til anleggseier. MFT kan 
levere FluidWing med ultralydmåler. Vi anbefaler 2 stk. 
 

 

 
Komplett system for registrering av overløpsutslipp 
Vi tilbyr et standardisert og komplett system for registrering 
av mengde og vannføring i overløp. Systemet inkluderer: 
 

• logger/datasender (GPRS), med batteri eller nettstrøm 

• skytjeneste for lagring, og behandling av data 

• web-grensesnitt for lesing og nedlastning av data med 
innebygget rapporteringsrutiner (regnbyge.no). Systemet 
kan suppleres med nedbørsmålere og andre måledata.  

 

Vi tilbyr også igangsetting og oppsett av systemet 
(kontrollmåling og kalibrering). Tjenesten kan suppleres med 
nedbørsmålere og andre komponeneter. Se siste side for 
oversikt. 

 

 
 

 
 

 
 

Montering 
Leveransen fra MFT er komplett inklusive nødvendige 
monteringsguider, eventuelle skjøtestykker, festebolter og 
tetnings-middel. Med leveransen følger hydraulisk rapport 
som viser anbefalt avstand til skumskjerm, nivåmåler mm. 
 

Dersom transport-  eller installasjonshensyn krever det, 
leveres FluidWing i seksjoner. I skjøtene skal skjøtestykket 
benyttes. (Maks lengde per FluidWing seksjon 3,0m). For 
detaljer, se Monterings- og Vedlikeholdsanvisning. 
 

 

Drift og vedlikehold 
FluidWing er uten bevegelige deler og krever lite vedlikehold. 
Eventuell begroing på terskelen bør fjernes ved behov. 
Begroing fjernes enkelt ved å spyle og/eller å børste 
terskeloverflaten.  
 
Graden av begroing og behovet for ettersyn er bestemt av 
vannets beskaffenhet og variasjon i tilrenningen. Se forøvrig 
Monterings- og Vedlikeholdsanvisning. 
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 Modellutvalg og kapasiteter 

 

 

 

Fluidwing produktnr TFM150 TFM200 TFM250 TFM300 TFM350 TFM400 

Dimensjoner 
generelt 

b mm 243 316 389 475 548 633 

H mm 157 204 251 306 353 408 

Min Ü mm 47 61 75 91 105 121 

B mm 141-159 188-212 235-265 282-318 329-371 376-424 

P mm ≥ 400 ≥ 520 ≥ 640 ≥ 780 ≥ 900 ≥ 1040 

Uten 
skumskjerm 

hü, max mm 225 292 360 439 506 585 

Qü, max l/s/m 240 355 485 653 809 1005 

Skumskjerm 
posisjon 1 

A mm 306 398 490 597 688 796 

T mm 134 174 214 261 302 348 

hü, max mm 210 273 336 410 472 546 

Qü, max l/s/m 180 267 364 490 607 754 

Skumskjerm 
posisjon 2 

A mm 234 304 374 456 526 608 

T mm 97 126 155 189 218 252 

hü, max mm 205 266 328 400 461 533 

Qü, max l/s/m 169 251 342 460 571 709 

Skumskjerm 
posisjon 3 

A mm 162 211 259 316 364 421 

T mm 61 79 98 119 137 159 

hü, max mm 190 247 304 370 428 494 

Qü, max l/s/m 139 206 281 378 468 581 
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Tilbehør mengdemåling 

 

 

Annet tilbehør Tilvalg mengdemåling/instrumentering 

Forberedt for 
mengdemåling 

Klar for 
mengdemåling 

Klar for 
mengde- og 

nedbørmåling 

Ferdig 
igangsatt 
system 

Fig Komponent I1 I2 I3 I4 

A 

 

Kalibrert terskel 
FluidWing 
(basis) 

 
   

 

B 

 

Skumskjerm 
FluidDip 
Anbefalt 

●     

C 

 

Nivåmåler 
(ultralyd) 

 ● ● ● ● 

D 

 

Logger/Sender 
GPRS 

  ● ● ● 

F 

 

Nedbørmåler(e) 

 
  ● ○1) 

E 

   

Abonnement, 
regnbyge.no 

 
   ● 

 
 

Igangsetting og 
kalibrering 

    ● 
 

1) Nedbørmåler ikke obligatorisk. 

 


