
ENREGIS®/Filterbrønd AFS 250
det innovative kammerfiltersystem

• filterelementer og filteroptagelse af PE
• kan tages ud op ad, finhed af filtret 5 mm
• første filterkammer fungerer som mudderfang
• inklusive betonpålægsring



Oplysninger og fakta

ENREGIS®/Filterbrønd AFS 250
det innovative kammerfi ltersystem

Tilslutnings- og dækselvarianter

Beskrivelse
PE-brønd, fi lterelementer og fi lteroptagelse af PE, kan tages ud 
op ad, fi nhed af fi ltret 5 mm, det første fi lterkammer fungerer som 
mudderfang, inkl. betonpålægsring til fl ytningssikker optagelse af et 
almindelig dæksel LW 600.

Funktionsbeskrivelse  
Ved denne metode løber regnvandet også igennem et grov fi lter, der 
renser vandet for grove forureninger. Som andet fi ltertrin anvendes 
en rensemetode baseret på sedimentation. Dette rensetrin fjerner 
forureninger, der kunne forurene det næste element, næsten helt. 
Det vigtigste kendetegn ved denne sedimentationsrensning er 
at en remobilisering af de adskillede forurenede stoffer undgås. 
ENREGIS® fi ltersystemerne er også her kendetegnet ved innovation 
og kontinuerlig udvikling.

Produktnavn 
ENREGIS®/Filterbrønd AFS 250

Tekniske oplysninger 
Til tagfl ader op til 2.000m² (afhængig af den 
reelle nedbørsmængde)

Brønddiameter: 1.000 mm
Kegle: indvendig diameter
Højde: standardhøjder  se 
  tabel, brønden 
  kan forlænges op til  
  en dybde på 5 m            
Farbarhed: op til SLW 60
Maksimale 
tilslutningsmål: 
                     Tilløb DN 200
                      Afl øb 2 x DN 150 eller
  1 x DN 200
  Ventilation/udluftning/ 
  nødoverløb DN 200
  til siderne (valgfri)

ENREGIS®/Filterbrønd  AFS 250

Varenr. Produktnavn Indvendig  Ø Højde Vægt

204015 ENREGIS®/Filterbrønd  AFS 250 1500 1.000 mm 2.000 mm 200 kg

204016 ENREGIS®/Filterbrønd  AFS 250 1750 1.000 mm 2.300 mm 225 kg

204017 ENREGIS®/Filterbrønd  AFS 250 2000 1.000 mm 2.800 mm 275 kg

204018 Betonring til  ENREGIS®/Filterbrønd  AFS 250 120 kg

ENREGIS Denmark  .  Bomose Allé 3 I 3200 Helsinge  .  Tel: +45 70 13 17 13  .  lk@enregis.dk  .  enregis.dk
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