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RUMA Industri A/S RUMA

Finriste til overløbsbygværker 

Til énstrengede kloaksystemer og     
hvor der i øvrigt er behov for en fin-
filtrering af overløb under spidsbelast-
ning leverer RUMA de anerkendte 
RÛ-DP finriste. 

Ristene kan desuden indsættes i 
kombination med bevægelige over-
løbskipper og andet regnvandsregu-
lerende udstyr, samt udstyres med 
Fjernovervågning og regulering 

 Effektiv tilbageholdelse af overflade-
slam samt partikler i vandet

 Ved hjælp af den langstrakte per-
forering skabes en veldefineret filtre-
ring.

 Ingen sammenpresning af ristestof
ved riste-ende da børstesystem kører
forbi afskrabere i risteender

 Særlig effektiv p.g.a den vandret-
liggende risteplade der filtrerer med
hele arealet samt den dykkede u-
profil der fungerer som skumkant for
overfaldemateriale.

 Hydraulisk drevne børster sikrer pro-
blemfri drift selv ved oversvømmelse.

 Lavt energiforbrug til hydraulikstation
ca 1,5 kW

 Modulær opbygning muliggør ind-
bygning med små adgangs
åbninger.

 Stabil konstruktion samt enkel ser-
vicering og vedligehold

 Kan kombineres med bevægelig
overløbskant der således kan juste-
re opstuvningsvolumen.

 Kan tilpasses selv trange bygværks-
forhold ved montage og drift.

 Driftsikker kædetræk i beskyttet u-
profil der vandspejl i at nå kæde.

 Pendulerende børster der rengør
risteflade både medstrøms og mod-
strøms.
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RÜ finristen har funktionsmæssigt nogle særlige fordele da ristefladen er vandret og gen-
nemstrømningen foregår lodret. Selv ved små overløbsmængder er hele ristefladen aktiv 
og den hydrauliske modstand lav. 
Den konstante gennemstrømningshastighed sikrer en høj filtreringsgrad i risten. Det 
ovenliggende U-profil  fungerer som skumkant og minimerer derfor mængden af fedthol-
dige partikler der flyder  igennem risten. Desuden indgår u-profilen som en konstruktions-
enhed samt en lufttæt kædeskærm der holder vandet væk fra kæden. 

Finristen er opbygget i moduler á 4 m adskilt af et vandtæt montagekonsol. 
Hver sektion har et sæt børster samt afskrabere i begge ender udenfor risteflade der sik-
rer mod sammenpakning af materialer i risteende. 

Finristen kan desuden monteres lodret eller i en vinkel efter ønske. 
Finristen kan kombineres med bevægelige kipper for at variere opstuvningshøjden og 
volumen. 

Finrist og øvrigt udstyr kan fjernovervåges og reguleres via SRO. 

Overløbsskærm 

Renset 
  afløb 

Finrist i driftsituation 
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Funktionsbeskrivelse 

Hovedelementet i RÜ finristen er en rustfri 
risteplade med aflange huller 5 x 25 mm 
der giver en lille hydraulisk modstand kom-
bineret med god filtreringsevne. 
Gennemstrømningsarealet udgør 50 % af 
den samlede filterflade. 
Filtreringsevnen er højere end lamelriste 
idet de afgrænsede langhuller ikke mulig-
gør sammenpakning af materiale og samti-
dig tilbageholder flere smalle genstande. 

Driveenhed til børstesystem. 

En extern monteret hydraulikstation driver  
børsterne frem og tilbage óver ristepladen. 
Børsterne er monteret på underside såle-
des at rengøringen foregår i fuldt flow. 

Finristen kan desuden leveres med elek-
tromotor som drivstation. 

Rengøringssystemet 

Rengøringen foregår med børster monteret på 
den ”beskidte side” -undersiden af risten. 
Børsterne drives af et kædetræk der er place-
ret øverst i det lukkede U-profil således at kæ-
der friholdes af vandet. Hver ristesektion på 4 
m har eget børstesæt. Børsterne holdes mod 
ristepladen af en kontravægt. 
I begge ender af en ristesektion er monteret 
afskrabere hvorover børsterne passerer i hver 
slaglængde. 

RUMA Industri A/S kan levere komplet hydraulik-
station og evt PLC styring med fjernovervågning, 
monteret i udendørs aflåselig og opvarmet kabinet 

Risteanlæg med 2 dobbeltmoduler i alt 12 m lang 

Finrist monteret i lodret position 
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Svingbar risteflade 

Rû finristen kan leveres med svingbar ris-
teflade styret af vandniveauet. Denne ud-
førelse vælges for at minimere nødover-
løbshøjden. I tilfælde af driftsforstyrrelse 
og nødoverløb vil vandet normalt flyde 
over overløbsskærmen. Hvis pladsen her 
er for trang eller der ikke ønskes et højt 
nødoverløb kan risten gøres svingbar. 
Ved et forudindstillet max vandniveau eller 
ved strømudfald svinger risten via vand-
trykket op og åbner for et nødoverløbsa-
real. I denne nødoverløbssituation holdes 
svævepartikler i vandoverfladen stadig på 
den ”beskidte side ”. 

Svingbar overløbskippe 

I visse tilfælde kan det være en fordel at 
kunne variere opstuvningshøjden før ri-
sten. Rü finristen kan leveres med hydrau-
lisk styrede opstuvningsklapper der mon-
teres på den rene afløbsside. 

Planering af overløbs risteanlæg 

Som det fremgår kan Rü finristene monteres i mange positioner og udstyres med hjælpe-
systemer således at næsten enhver opgave kan løses. 
Grundlæggende for Rü ristene gælder at disse produceres i moduler af 4 m. 

Ved fastlæggelse af de hydrauliske belastninger kan RUMA Industri A/S tilbyde at di-
mensionere overløbsristene samt deltage i udformningen af selve bygværket. 
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Eksempler på indbygning af Rü finriste 

Gennemføring 
til hydraulikrør 

 Montage åbning 
nedgang 

nedgang 

Standard indbygning 

Vandret rist i strømløs ud-     Vandret montage med svingbar      Vandret montage forsat 
førelse     finrist    over overløbskant 

Lodret montage    Skrå montage med selvjusterende     Vandret montage med 
overløbskippe   hydraulisk styret over- 

              løbskippe 




