Innovativt og effektivt tungmetal adsorptionssystem
til behandling af regnvandsaﬂøb

Biofiltrering/Nedsivning
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Tungmetal absorption
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Opsamling
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Sandfangsbrønd

> kan også bruges til kobber- og zinktagdækninger i henhold
til kravene i den tyske bekendtgørelse om
jordbundsbeskyttelse og forurenede arealer (BBodSchV)
> yderst effektivt adsorptionssubtrat
ENREGIS/Biocalith K med dokumenteret
rensningsevne
> ﬁltrets levetid kan tilpasses individuelt
> resistent over for vejsalt og tøsalt
> nem udskiftning af substrat

+

Indløb
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ENREGIS/Tungmetal
adsorptionsﬁlterskakt ESAF

ENREGIS/Tungmetal
adsorptions ﬁlterskakt ESAF

ENREGIS/Tungmetal adsorptions ﬁlterskakt ESAF
Til individuelle, projektorienterede løsninger, der sætter
nye kvalitets- og omkostningsstandarder
Behandlingen og/eller rensningen af regnvand med tungmetal belastning stiller særlige
krav til ﬁ lterteknikken. Regnvand falder i forskellige mængder, på forskellige tidspunkter
og med forskellig intensitet. Derudover skal
der tages individuelt hensyn til forureningsgraden og dermed også tungmetal koncentrationen.

ENREGIS har udviklet et unikt software- og
ﬁlter-program, hvor det er muligt at foretage
den mest optimale ﬁltertilpasning og
hensyn
til
samtlige
samtidig
tage
projektspeciﬁkke forhold.

Dermed er det muligt at foretage en projektspeciﬁk og præcis beregning af renseevnen og
af renseevnens levetid. En substratudskiftning
sker uden yderligere installationsomkostninger og uden udskiftning af beholder- eller lagringselementer. Materialet suges ganske enkelt ud af substratbeholderen efter udløb af
den deﬁnerede levetid.

Systemets hydraulik er optimeret med særligt
henblik på kontaktﬂaden og kontakttiden.
Adsorptionsmaterialet ENREGIS/Biocalith K
har en påvist rensningsevne, der svarer til
kravene og grænseværdierne i den tyske bekendtgørelse om jordbundsbeskyttelse og forurenede arealer, Trink WV – Trinkwasserverordnung.

ENREGIS/Designsoftware, gratis og med regelmæssig
opdateringsservice. Kontakt os.

Fakta og tal
Produktnavn
ENREGIS/Tungmetal adsorptionsﬁlterskakt
ESAF 1000
Tekniske oplysninger
PE-Tungmetal adsorptionsskakt, anvendelig,
variabel til ﬂ ader fra 200 m2 til > 3000 m²
Filterskaktens indvendige/
udvendige diameter:
Indgangens diameter:
Filterskaktens højde:
Anvendt subtrat:

Tilslutningsdimensioner
Tilløb/udløb:
Ventilation/udluftning:
Traﬁkbelastning:

1.000/1.200 mm
680 mm
2.000, 2.500 eller
3.000 mm
Yderst effektivt
tungmetal
adsorptionssubstrat
ENREGIS/Biocalith K
DN 200/DN 200
((valgfri), DN 150
til DN 250 på siderne
SLW60, Kl. A 15,
B 125, D 400
(i henhold EN 124)

Et overblik over fordelene
• kan også bruges til kobber- og zinktag
i henhold til kravene i den tyske
bekendtgørelse om jordbundsbeskyttelse
og forurenede arealer
• påvist rensningsevne ved hjælp
af det yderst effektive tungmetal
adsorptionssubstrat ENREGIS/Biocalith K
• vej- og/eller tøsalt fører ikke til
remobilisering af de bundne tungmetaller
• ﬁltrets levetid kan tilpasses individuelt
(2 til > 20 år)
• udskiftning af substrat uden yderligere
installationsomkostninger
• gratis designsoftware til projektoptimeret
design
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Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfejl. Billederne er kun eksempler.
Angivelserne refererer til afstrømning fra parkeringspladser med tung traﬁk og med deﬁneret fyldstof.

Endvidere stilles der på mange områder forskellige krav til kvaliteten af det aﬂedte spildevand. De tilladte udledningskoncen-trationer af tungmetal belastninger bør fastsættes
af myndighederne Som en målestok for deﬁnitionen af grænseværdierne anbefales den tyske bekendtgørelse om jordbundsbeskyttelse
og forurenede arealer/Trink WV – Trinkwasserverordnung.

Kernen i det nye ENREGIS/Tungmetalﬁltersystem er særligt udviklede tungmetal adsorptionstrin, der fungerer som ionbyttere og
kompleksdannere i opstrømsprocessen. Det
effektive ENREGIS/Biocalith K, som har vundet en innovationspris, fjerner sikkert og permanent tungmetallerne fra regnvandet. Fysisk-kemiske processer ligger til grund for
selve processen, hvor substratet indgår i en
nærmest uopløselig binding med de opløste
tungmetaller. Selv vej- og/eller tøsalt på vintervejene kan ikke opløse de bundne tungmetaller. ENREGIS/Tungmetal adsorptionstrinnene arbejder konstant, pålideligt, til lave
vedligeholdelsesomkostninger og uafhængigt
af udendørstemperaturer, i fx aﬂøbsrender eller terrænfordybningssystemer.

