
ENREGIS®/Nedsivningsfilter VF 70
adskiller blade og groft snavs

• filter til montering i nedløbsrør
• det rensede vand kan bruges  

(WC, vaskemaskine, vanding af have)
• ideel til eftermontering  
• nemt at vedligeholde



Beskrivelse
ENREGIS®/Nedsivningsfilteret VF 70 er et regnvandsfilter, der mon-
teres i nedløbsrøret. Det filtrerer forureninger fra regnvandet og er 
nemt at vedligeholde. Forureninger udstødes fremad og det rensede 
regnvand ledes videre igennem nedløbsrøret. 

ENREGIS®/Nedsivningsfilteret VF 70 kan med fordel eftermonteres 
i anlæg, som ikke har et filter i forvejen. Installation i stigrør med Ø 
80 eller 110 mm. Den øverste tilslutning kan rumme 80er eller 100er 
metal nedløbsrør. 

Det rensede vand kan bruges til vaskemaskiner, toiletter og vanding 
af haven. Ved meget stærk forurening og stor udsivning af vand, kan 
sien nemt tages ud og renses.

Funktionsbeskrivelse
Regnvandet bremses ved hjælp af tværfl ader og beroliges derefter 
i et kar. Overløbskanten sørger for at regnvandet afl edes jævnt via 
kaskaderne. Kaskaderne adskiller blade og groft snavs og leder dem 
ud fremadrettet. 

Under kaskaderne ligger en si, der udskiller fi nere partikler. Disse 
ledes også ud via fi nnerne. Renset vand ledes videre i det pågældende 
system gennem det nederste afl øb.

Oplysninger og fakta

Produktnavn
ENREGIS®/ Nedsivningsfi lter VF 70

Tekniske oplysninger 
Til installation i nedløbsrør med Ø 80 eller 110 mm. 
Øverste tilslutning kan rumme 80er eller 100er 
metal nedløbsrør. 

Materiale: Skal ABS,
  Si rustfrit stål 1.403 
Maskevidde: 0,7 x 1,7 mm

Kapacitet: 70 m2 tagfl ade   
                                    (afhængig af den   
  reelle nedbørs-
  mængde)

Max. gennem-

strømmningsmængde: ca. 0,6 L/sec =
  ca. 2 m3 renset
  vand per time

Filtermål (H x B x D): 50,5 x 17 x 22 cm

Vægt:  2,0 kg 

ENREGIS®/Nedsivningsfilter VF 70

Varenr. Produktnavn DN Vægt

202015 ENREGIS®/Nedsivningsfilter VF 70 80/100 2,0 kg

OBS: Filteret er beregnet til normal nedbør, hvor den virker optimalt. Ved tordenvejr eller 
ekstrem nedbør kan der opstå vandudsivning gennem den forreste åbning. 
ENREGIS®/ Nedsivningsfi lter VF 70 bør monteres således, at en lille rende leder vandet 
væk fra huset eller en grusfl ade under fi lteret kan optage det overskydende vand. 

ENREGIS®/Nedsivningsfi lter VF 70

216,5 mm

Ø 80/100 mm

Ø 80/110 mm
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ENREGIS®/Nedsivningsfi lter VF 70
adskiller blade og groft snavs
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