ENREGIS/X-Box® 36 field
Version field plus (optionel)
Certificeret, omkostningsoptimeret strukturelement med høj
belastningsevne til anvendelse i den moderne opførelse af
idrætsfaciliteter, overtager den bærende rolle tæt ved jordoverfladen

ENREGIS X-Box® field plus (optionel)
**

ENREGIS X-Box 36 field
®

**

DIBt

*

ENREGIS/X-Box® / ENREGIS/Controlbox® System
bauaufsichtlich geprüft Z-42.1-509

• 5 i 1 løsning: omkostningseffektivt bærelag, effektiv
vandings-/afvandings-/drænsystem med lyd- og
vibrationsafkobling
• høj rentabilitet - reduceret udgravning,
ingen nødvendighed for yderlig dræning
af banen eller udgravning
• miljørigtig, kan genanvendes

ENREGIS/X-Box® field
ENREGIS/X-Box® field plus
Certificeret system til den moderne opførelse af idrætsfaciliteter
og ridebaner

Projekter skal som udgangspunkt planlægges individuelt og statisk tilpasses den givne belastning. · Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfejl ·
Billederne er kun eksempler · Trykt 05.2017 * For ENREGIS/X-Box® 300/600, værdierne er gennemsnitsværdier, værdier omfattet af DIBt-godkendelsen kan variere.

ENREGIS/X-Box® field systemet er baseret på ENREGIS® systemerne til den moderne håndtering af regnvand. Iht. standardsystemerne
er systemet igen blevet forstærket, modulær opbygget og fleksibel
i højden. Systemet er specielt videreudviklet til kravene i den internationale bygning af idrætsfaciliteter. Elementerne, der er lavet af
defineret polypropylen (PP) og er if. specifikation produceret i gitter
konstruktion, kan nu anvendes i nærheden af overfladen som delvist
erstatning af bærelaget. Ved bygning af idrætsfaciliteter tillader dette
minimal dækning samtidig med høj funktionalitet og stabilitet. Med
strukturelementet ENREGIS/X-Box® field findes der nu et teknologisk
avanceret og certificeret system til decentral, ekstremt overfladenær
dræn, nedsivning hhv. forsinkelse af regn- eller drænvand.

ENREGIS/X-Box field - mål og volumen
®

Typ 21 plus

Typ 36

Typ 54

Typ 90

Eksempler*

Bredde

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Højde

60 mm

100 mm

150 mm

250 mm

Dybde

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

2,4 kg

2,8 kg

3,7 kg

5,5 kg

78 kg/m

3

68 kg/m

61 kg/m3

36 L brutto

54 L brutto

90 L brutto

Vægt
Vægt
Volumen

114 kg/m

3

21 L brutto

3

(Elementer i større eller andre højder kan leveres på forespørgsel)

Muligheder for anvendelse er f.eks. fodbold-, hockey- eller rugbybaner
med naturlig eller kunstgræs belægning, tennisbaner, ride- eller galopløbsbaner og andre trænings- og turneringsbaner. Især til de sidstnævnte applikationer har systemet derudover et højkapacitets-dæmpningssystem. ENREGIS/X-Box® field plus systemet optager dermed
ikke kun punktbelastninger, der f.eks. opstår fra hestenes hovslag,
men afdæmper dem, så at hestenes led aflastes permanent. Indbygget direkte under belægningerne bidrager ENREGIS®-systemerne til
en endnu mere komfortabel og omkostningseffektiv udformning af
sportsbanerne.
Andere egenskaber af ENREGIS/XBox® serien: certificeret statik, testet
i 10.000 h-udholdenhedsprøve* med en belastning på mere end 200
kN/m², 165 belastningsststempler/1 m² Grund /standflade til defineret
vertikal belastningsafdrag og systemsikring. Fremragende punktbelastningsresistens samt krybningsadfærd af den anvendte højkapacitets-plastic. Sprængtryksmodstandsevne if. SGS INTRON Institut certifikat op til 750 kN/m²* alt efter byggehøjde, farbar/SLW 60 ved egnede
jorddækning hhv. systemopbygning ved idrætsfaciliteter. Langtidsbelastningsevne (> 50 år), leveres i byggehøjde 150 eller 250 mm eller
som plus system i byggehøjden 60 mm.Bruttovolumen 36 L (bhhv. 54
L eller 90 L eller som plus system med 21 L) lagerkoefficient ca. 95%.
ENREGIS®/systemerne er fuldt tredimensional gennemstrømmelig i alle retninger. Hele systemets byggehøde er variabel, kan tilpasses projektspecifikke krav i bygningen af idrætsfaciliteter i 5 cm
trin. Flexibel i anvendelsen: Systemet bygges separat eller ved hjælp
af forbindelseselementer i grupper (i et eller flere lag) ind i jorden.
Det ligeledes certificerede tilbehør sikrer hele systemet, både under
installationen og permanent ved brug, imod vertikal og horisontal
flytning af enkelmodulerne. Water Innovation Made in Germany: Systemerne produceres i Tyskland certificeret af TÜV Nord Cert GmbH,
Germany if. ISO 9001: 2008 og BS OHSAS 18001:2007. Systemets
strukturelle opbygning er grundlag for den tyske DIBt – tilladelse for
ENREGIS/X-Box® & ENREGIS/Controlbox® systemerne*, den tyske
RAL prøve* og grundlag for de succesrig gennemførte langtidsprøver
lavet af Materialprüfungsanstalt MFPA Leipzig*, Tyskland. Certificeret til brug i bygning af idrætsfaciliteter af det uafhængige hollandske
institut SGS INTRON B.V. Referenceprojekter: f.eks. idrætsfaciliteter
Nijmegen, NL, bygget 2011, (se billede). German Engineering/German
Production

Oplysninger og fakta
Produktnavn
ENREGIS/X-Box ®field og ENREGIS/X-Box ®field plus
Tekniske oplysninger
Dimensioner (B x H x T mm) se tabel
Bruttovolumen (Liter)
se tabel
Vægt (kg)
se tabel
Lagerkoefficient (%)
ca. 95
Materiale
Polypropylen (PP)
Belastning (kN/m2)
Sprængtrykmodstandsevne
650 til 750
(alt efter type)
Maks. jorddækning* (m)
3,00, større jorddækning
efter teknisk afklaring
Antal lag* (styk)
i henhold til udførelse,
maks. samlet højde af
indbygget system 4,00 m*
Maks. installationsdybde*
op til 4,50 m*, større
dybder efter forespørgsel
Tilslutninger (DN)
optional 110, 160, 200
Certifikat/kontrol *
DIBt-godkendelsesnr. Z-42.1-509, RAL certificering
regnvandssystemer RAL-GZ 994/11, 10.000 h
langtidsudholdenhedsprøve MFPA Leipzig
ENREGIS/X-Box ® field idrætsfaciliteter-egnethedstest
SGS INTRON B.V., tryk-/stabilitetskontrol, valgfri med
verificerbar projektstatik

Overblik over fordelene
• højeste dræn- og nedsivningskapacitet

ENREGIS/X-Box ® field plus

• høj lagringsvolumen ca. 95 %
• egnet til kontinuerlig brug også ved
ENREGIS/X-Box ® field 36

kraftig regn
• international idrætsgodkendelse fra

ENREGIS/X-Box field 54
®

ENREGIS/X-Box ® field 54
set ovenfra

SGS INTRON B.V.
• ekstrem belastningsevne
• German Engineering & Production

ENREGIS/X-Box ® field 90

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

