
DE VOORDELEN VAN AQA OV-FLEX 

n	stopt instroom van rioolvreemd water 

n	maakt lagere overstortdrempels mogelijk

n	voorkomt wateroverlast

n	werkt zonder energie

n	geschikt voor ombouw in bestaande putten

n	reeds toegepast voor vele maten drempels in 
   veel verschillende uitvoeringen  
  (o.a. ook diagonale, U- en V-vormige drempels)
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PROBLEEM 
Riolering wordt ontworpen voor de benodigde 
afvoercapaciteit en bij piekbelasting vindt 
overstorting plaats. Om water-op-straat, 
opstuwing in huisaansluitingen en andere 
overlast te voorkomen mag de drempel niet te 
hoog zijn, maar hierdoor dreigt instroming bij 
hoog peil van het oppervlaktewater.

OPLOSSING
AQA OV-FLEX is een bewegende drempel die 
gemonteerd wordt op de overstortwand. De 
laagste stand is de gewenste hoogte voor de 
overstorting vanuit het riool. De drempel is 
voorzien van een drijver, die bij verhoging van 
het oppervlaktewaterpeil de drempel omhoog 
drukt. Zo wordt instroming van buitenwater 
(‘omgekeerde overstorting’) voorkomen.

COMPLEET PRODUCT
Door het ontwerp is de OV-FLEX in bestaande 
en ook kleine overstortputten te plaatsen. 
Hierdoor is aanpassing op korte termijn 
mogelijk, waardoor knelpunten snel kunnen 
worden opgelost. 
AQA zorgt voor alle voorbereidende 
werkzaamheden en de uitvoering van de 
installatie - inclusief advies en ontwerp op basis 
van de informatie over het riool en inmeet-
werkzaamheden. 
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q rioleringsbeheer
 u zelfrichtende overstortdrempels

AQA OV-FLEX is een zelfrichtende 
overstortdrempel die zich aanpast aan 
stijgende peilen in het watersysteem 
waarop geloosd wordt. Dit beschermt 
het riool tegen rioolvreemd water.
Verschillende uitvoeringen maken het 
mogelijk de oplossing te realiseren 
praktisch alle bestaande en nieuwe 
overstortputten, zonder enige verstoring 
van de ontworpen functionaliteit. 
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COMPLETE OPLOSSINGEN VOOR OVERSTORTEN

AQA levert een compleet programma maatwerk oplossingen 
voor sanering van overstorten en vermindering van vuiluitworp. 
Toepassingen zijn nieuwe en bestaande overstorten en 
randvoorzieningen. Werkzaamheden omvatten inventarisatie 
van de situatie, maatwerk ontwerp, levering en montage van 
besparende oplossingen en begeleiding van civiele aannemers. 
Met waterkwaliteitsmeting worden verbeteringsrendementen 
aangetoond. Neem contact op voor meer informatie.

Leveringsprogramma AQA

behandelingsinstallaties voor regenwater, systemen 
voor infiltratie, retentie en vernatting, waterbeheersing, 
terreinwaterbehandeling, schuifafsluiters, terugslagkleppen, 
luiken, automatische (riool)spoelsystemen, industriële 
waterbehandeling, stankbestrijding, overstortsanering, 
renovatie-, monitoring- en onderzoeksprojecten

NORMAAL

het riool kan de afvoer verwerken

RIOOLOVERSTORT

het riool kan de afvoer niet meer verwerken
door de lage drempel is er geen overlast

VERHOOGD SLOOTPEIL

het slootpeil stuwt op boven drempelpeil
de OV-FLEX drijft op en voorkomt instroom in het stelsel 

MAXIMUM SLOOTPEIL

het slootpeil staat hoog
de OV-FLEX voorkomt instroom in het stelsel 


