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Automatische 
regelunits
> Terugslagkleppen
> Afsluiters
> Leidingafsluiters
> Optrekbare schuiven, 
schotbalk constructies

> Droogzetvoorzieningen
> Overstortschuiven regelbaar
> Kantelstuwen, stuwkleppen
> Schotbalkstuw, overstortputten, 
combi product

> Roosters
> Accessoires
> Vispassage, vissluis
> Overig
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Product
code

Code produit
Produktgruppe
Productcode

401

Automatic float
Flotteur automatique
Schwimmereinheit
Automatische vlotterunit

KVU

414

Floating weir
Déversoir automatique avec flotteur
Automatischer Wehr mit Schwimmer
Drijverstuw

KDS

De automatische niveauregelunits van KWT worden voornamelijk toegepast in het oppervlaktewater. De 
KVU Vlotterunit is in te zetten als volledig automatisch werkend inlaatwerk, waarbij het onderpand op
peil wordt gehouden. Hierbij is geen stroomtoevoer nodig. 
De KDS drijverstuw functioneert onafhankelijk van stroomtoevoer, waarbij de lusten en lasten gelijkma-
tig over een gebied verdeeld worden. De KWT drijverstuw kunt u inzetten, wanneer het boven- en on-
derpand een vast peilverschil ten opzichte van elkaar moeten behouden. 
Diverse besturingen maken het mogelijk de hevelunit HVU aan elke situatie aan te passen, t.b.v. een
optimaal peilbeheer. We kunnen 3 besturingen onderscheiden
1.Natuurlijke hevel op schuif. 2.Vacuümpomp.
3.Venturi systeem. 
U kunt de hevel binnen een peiloverschijding van enkele centimeters gebruiken als water af- en/of aan-
voer. Neemt u contact op met de KWT klantendienst voor een KHU ontwerp op maat voor uw project.

Automatische werking

Hoofdstuksamenvatting
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KVUAutomatische niveauregeling

Principe vlotterunit

De KVU Vlotterunit is in te zetten als volledig automatisch werkend inlaatwerk, waarbij het onderpand op
peil wordt gehouden. Hierbij is geen stroomtoevoer nodig. Het aflaten van teveel ingelaten water is nu ver-
leden tijd. De unit reageert door middel van een drijver op het lage- of hoge pand. Wanneer het lage pand
zakt geeft de unit water. Het afsluitelement bevindt zich in het hoge pand. Hierdoor ontstaat een waterke-
ring, die met de vloeistofstroom meewerkt. De vlotterunit laat zich niet ontregelen door peilfluctuaties in het 
hoge pand. 
De vormgeving is zodanig gekozen dat vervuiling weinig kans krijgt.
De vlotterunit wordt standaard in een beschermende putconstructie weggewerkt, om vandalisme en sabo-
tage tegen te gaan.
Als inlaat is de vlotterunit al vaak ingezet. Maar ook als aflaat, of als combinatie ven beide is hij goed te
gebruiken. U kunt de KVU voor, in- of achter een leidingsysteem plaatsen. Ook kan de KVU eenvoudig 
aan een damwand worden gehangen. Bij voorkeur wordt de KVU in de grond geplaatst, zodat strenge
vorst geen invloed heeft op de KVU. Veel inlaten zijn al gerealiseerd met de KVU, waarbij ook de ingelaten
waterhoeveelheid kan worden afgelezen en geregistreerd. KWT informeert u graag over deze mogelijk-
heid.
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KVUAutomatische niveauregeling

Ø mm DN A mm B mm C min C max gewicht
kg

150 160 500 1000 1370 3930 170
200 200 500 1000 1370 3930 160
250 250 500 1000 1370 3930 165
300 315 500 1000 1370 3930 170
400 400 630 1260 1580 4030 265
500 500 710 1420 1830 4150 375

Max 3000 mm

Vooraanzicht Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Maatontwerp; voorbeeld
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KVUAutomatische niveauregeling

Plaatsing mogelijkheden
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KDSAutomatische niveauregeling

De KDS drijverstuw functioneert onafhankelijk van stroomtoevoer, waarbij de lusten en lasten gelijkmatig
over een gebied verdeeld worden. De KWT drijverstuw kunt u inzetten, wanneer het boven- en onderpand
een vast peilverschil (A) ten opzichte van elkaar moeten behouden. Het maximaal te stuwen peilverschil
bedraagt 1000 mm. De KDS drijft met een grote drijver op het benedenpand De drijver zorgt voor een op-
waartse kracht, waardoor de daarop aangebrachte stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te
dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht.
Op twee natuurlijke manieren kan dit evenwicht worden opgeheven:
1. Het waterpeil in het lage pand zakt, waardoor de drijver mee zakt en de stuwbak water overlaat..
2. Als het ingestelde peilverschil wordt overschreden door peilstijging in het hoge pand, dan laat de KDS 
water over. KDS keert telkens in zijn evenwichtstoestand terug. Hierdoor blijft een vast peilverschil tussen
boven- en overpand behouden. Binnen een bepaalde marge is de KDS instelbaar door de drijver van bal-
last te voorzien, of ballast weg te nemen. Dit gebeurt door omgevingswater in de drijver toe te laten of te
onttrekken. U kunt de KDS aanbrengen in een sparing van bijvoorbeeld een damwand of een betonbak.
Ook in een bestaande situatie is de drijverstuw eenvoudig in te passen .

Drijverstuw RVS uitvoering Drijverstuw HDPE uitvoering

De KDS drijverstuw is een maatwerkproduct,
Randvoorwaarden dienen goed gedefinieerd te zijn om de juiste keuzes te maken.

- Zomer en winterpeilen van hoge en lage pand
- Zijn de zomer en winterpeilen in hoge en lage pand in verhouding gelijk ?
- Het maximaal te verwachten afvoerdebiet.
- Het maximaal te verwachten aanvoerdebiet
- Beschikbare waterdiepte hoge pand en lage pand
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KDSAutomatische niveau regeling

Drijver HDPE
Klep HDPE /
Frame RVS 304 (WSt 1.4301)
Scharnieren RVS 304 (WSt 1.4301)
Afdichting EPDM

Materiaal

Hoogste positie

B min 500 mm
B max 5000 mm

Max 1000 mm

Laagste positie
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KSDAutomatische niveauregeling

De KSD schuifduiker functioneert in eerste instantie als een overstort en houd daarmee het hoge pand op
ingesteld peil. Bij peilstijging verdrinkt de overstort en gaat de werking over in maximale afvoer waarbij 
waarbij het peilverschil tussen hoge en lage pand mee gaat werken. De bouwvorm is compact terwijl de
overstortbreedte relatief groot is.
De schuifduiker kunt u inzetten, wanneer het gewenst is om versneld af te voeren bij beperkt ruimte
(smalle watergang) Voorbeeld een schuifduiker met een inwendige diameter van 300mm heeft een over-
stortrand van 942mm. 
De schuifduiker is in hoogte te verstellen middels een spindel constructie , de maximale afvoercapaciteit 
hangt van het peilverschil tussen hoge en lage pand.
De schuifduiker is maatwerk en kan gemaakt worden in HDPE of RVS kwaliteit

Randvoorwaarden voor toepassing KSD dienen goed gedefinieerd te zijn.
- Zomer en winterpeilen van hoge en lage pand
- Het maximaal te verwachten afvoerdebiet.
- Beschikbare waterdiepte hoge pand en lage pand
- Gewenst regelbereik overstort 
- Situatie ter plaatse

KSD–RVS in RVS uitvoering

KSD-PE in HDPE uitvoering


