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Installation og vedligeholdelse 

Nedsivningssystem 

ENREGIS/X-Box® und ENREGIS/Controlbox®- 

Inspektionskanal 

Generelt 
ENREGIS/X-Box® -systemet sætter nye standarder til en uovertruffen pris for 
kvaliteten. 

En af de unikke egenskaber er, at hulrumselementerne kan udarbejdes i forskellige  
højder med intervaller på 5 cm (fra 10 til 80 cm). Derudover kan man vælge mellem 
flere forskellige inspektions- og skyllekanaler. 

170 mm-kanal 

  500 mm-kanal 



De tekniske retningslinjer beskrevet i reglerne fra Spildevandsteknisk Forening i Tyskland 

A-138 under ”Planlægning, udførelse og drift af anlæg til vandnedsivning” beskriver alle former for

regnvand og alle muligheder for professionel vandafledning i overensstemmelse med det respektive

forureningspotentiale.

Derudover skal lovkravene og følgende retningslinjer overholdes: 

Afstanden fra den højeste gennemsnitlige grundvandsstand skal være mindst 1 meter.

Jorden under elementerne skal have en høj belastningsevne (mindste deformationskoefficient (Evd 
(Equivalent Volume Vefect) på 25mN/m2, og ved et nedsivningssystem i blokke være tilstrækkeligt 
permeabelt, og dette er kun givet, hvis permeabilitetskoefficienten er højere end kf=1.10-6 m/s).

Undergrunden skal være friktionsjord eller kornet jord i henhold til den tyske industrinorm DIN 18196. 
Det er nødvendigt at få en officiel godkendelse med henblik på at fastslå kf-værdien. 
Hvis undergrunden er naturlig friktionsjord, er belastningsevnen tilstrækkelig.  

Vandpermeabilitetskoefficienten må ikke være højere end kf=1.10-3 m/s. 
Hvis der ikke er nok afstand til grundvandet, vil bundfaldet sive så hurtigt ned, at opholdstiden i den 
umættede zone bliver for kort, og rensningen med de kemisk biologiske virkninger ikke vil finde sted. 

Kontroller at installationen og besigtigelsen foretages af en autoriseret og kvalificeret ekspert, samt at 
sikkerhedsforanstaltningerne overholdes. Kun det på gældende firma er ansvarlig for at foretage en 
professionel installation. 
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Transport og opbevaring  

En normal pakning med 600 mm kuber af ENREGIS/X-Box og inspektionskanalen. 

ENREGIS/Controlbox består af 16 kasser på hver palle (vægt pr. 600 mm kube: ca. 10 kg). 

Pallerne kan læsses af eller flyttes ved hjælp af en dertil egnet gaffeltruck eller gummihjulslæsser. 

Gravkøer eller kraner med hejseværk kræver autoriseret godkendelse.  

OBS: Installationen eller håndteringen af nedsivningselementerne er kun tilladt, hvis 

omgivelsestemperaturen er højere end 5 C°. Vær forsigtig. Kast, smid eller tab ikke kasserne. 

Ved midlertidig opbevaring skal kasserne anbringes på en jævn og solid flade. Af 

sikkerhedsmæssige årsager må der ikke stå mere end 5 elementer oven på hinanden i 3 meters 

højde. Kasserne må ikke opbevares udenfor i mere end et år. Materialet skal beskyttes mod sollys. 

Opbevar kasserne på et skyggefuldt sted eller overdæk dem med en lys lysadsorberende 

presenning. Undgå varmeakkumulering inde i kasserne. Elementerne skal kun installeres efter 

afkøling (fx. tidligt om morgenen). Elementerne skal kontrolleres for skader, inden de installeres. 

Installer ikke beskadigede kasser. 

Overhold altid de relevante sikkerhedsregler for byggebranchen. 
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Udgravning og underlag 

Grav en grøft på op til 5 meters dybde i henhold til den tyske industrinorm DIN 4124 afhængigt af 

jordtypen og vinklen på hældningen. I forbindelse med dybe udgravninger skal der udføres en 

strukturel sikkerhedstest i henhold til DIN 4084. 

Udgravningsdybden og -længden til et arbejdsområde skal være på mindst 1,0 m.  

Udgravningsdybden svarer til dybden af udgravningen plus dybden af gruslaget og tykkelsen af 

muldlaget. 

Bunden af grøften skal være jævn og vandret. Undgå blødgørelse eller gennemvadning. 

Områderne omkring udgravningen, hvor bundfaldet inddæmmes, skal erstattes af 

vandgennemtrængelig jord.  

Ved nedsivningssystemer skal permeabiliteten for det nederste jordlag være i overensstemmelse 

med planlæggerens retningslinjer. Tilfør om nødvendigt et kompensationslag af sand eller fint grus 

(2/8).   

Overfladen bør komprimeres med et let komprimeringsredskab i henhold til reglerne fra 

Spildevandsteknisk Forening i Tyskland A-138 og derefter udjævnes med en lige kant. Derefter må 

kompensationslaget betrædes ved hjælp af planker eller plader.   
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En komprimeringsgrad på ≥ 97 % og en eformationskoefficient (Evd på 25 mN/m2) skal godkendes 

af konstruktøren. 

Montering af fiberdug 

Et tilstrækkeligt dimensioneret geo-syntetisk lag (separerings-fiverdug fleece med en robusthed af 

mindst klasse GRK 3) skal anbringes fure-fri på overfladen af det kompenserende lag. 
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Gennemsivningsblokkene skal installeres i overensstemmelse med forskrifterne fra producenten. 

Det geo-syntetiske lag beskytter jorden mod underminering. 

De laterale paneler af infiltrationsgrøften bør være helt dækket af geo-syntetisk materiale, igen 
uden krølning. Overlapningen bør udgøre mindst 0,5 m i bredden. 

Installation af blokkene 

Blokkene skal placeres i lag, ved siden af eller bag hinanden, alt efter designet af konfigurationen. 
Skyllekanalen placeres normalt centralt i renden i bunden. Den kan også tilpasses 
tilløbsledningerne. 

Samling af blokkene 
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Forbindelseselementerne består af: 

Fig. 1 and fig. 3

Kryds-konnektorer til forbindelse af 
ENREGIS/X-Boxene 

Brug monteringshjælp til fiksering  

Antal: 2 per kant 

Number: Two connectors for each bordering
Fig. 2

Clips til forbindelse af Controlbox- inspektionskanalen 

med X-Boxen     

 Antal: 2 per kant  

Number: Two connectors for each bordering

Fig. 4

Stik- konnektor til forbindelse af enkelte lag 

Antal: 1 konnektor skal monteres centralt 
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Valgfri ekstra filterfase 

PE / PP-filterfasen, der er inkluderet i leveringen er 5 m lang og lægges ud med en bredde på 1,80 
m. 

Læg PE/PP-vævet om skyllekanalen/ filtreringsbox og fiksere. 
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Overlap ca.15 cm 

Forbind filterfasen med de resterende blokke. 
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Endeplade til ENREGIS / Controlbox inspektionskanal med sav-matrix til rørtilslutning. Pladen 

låses med clips. Den ønskede rørstørrelse udskæres ved hjælp af en stiksav. 
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Færdigt element 

Installation af skyllekanalen 
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Forbindelse af skyllebrønd og skyllekanal 
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Ventilationsmekanismer 

For at luften kan udslippe, når elementet fyldes, skal der installeres ventilations-mekanismer. Alle 

ventilations-mekanismer skal være konstrueret således, at ingen smådyr ikke kan komme ind i 

elementet. 
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Opfyldning af udgravningen 

De laterale arbejdsområder i nærheden af elementet umiddelbart ved siden af det geosynteskie 
materiale skal fyldes med friktionsjord af runde korn med en maksimal kornstørrelse på 32. 
Bredden af denne zone skal være mindst 1/4 af elementets højde og ikke mindre end 0,50 m.  Til 
de mere fjerne fyld-områder kan der bruges blandet-kornet jord, såfremt den er godkendt til 
jordarbejde. 

Efterfyldets kf -værdi skal være større end i den omgivende jord på alle områder. Alle typer 
komprimerbar jord i overensstemmelse med reglerne for jordarbejde er egnede som fyld. For at 
undgå skader på den vandtætte yderklædning, skal de laterale ydreflader dækkes med 
geosyntetisk materiale med en mekanisk beskyttelsesfunktion samt evt. dræn-/filterevne. 
Efterfyldet anbringes så vidt muligt samtidig og ved udgravningens modsatte sider på samme 
højde i lag af højst 0,30 m tykkelse og komprimeres med en mild til moderat pladevibrator if. DWA 
A-139.

På elementets overflade skal der anbringes et andet lag geosyntetisk materiale eller 
udjævningslag af sand, grus, eller fint grus. Begge versioner kræver et bevis på, at både 
separerings- og filterfunktionen er givet med tilstrækkelig sikkerhed. 

Det første dækningslag (> 30 cm, pas på hjulrender, undgå rangering) skal være ikke-
sammenhængende jord eller blandet granulat med en maksimal kornstørrelse Dmax = 32 mm og 
en fint grus-andel, der udelukkende består af rundkorn. 

Direkte kørsel på elementets overflade er ikke tilladt. Fyldet skal derfor anbringes ved hjælp af 
en sidelæns stående gravemaskine eller en frontlæsser med mindst 4 hjul med dobbeltdæk og 
højst 3t hjulbelastning. Komprimeres med en mild eller moderat pladevibrator if. DWA A-139, 
vibrerende valser er ikke tilladt. 
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Kørsel på dækningen med tungt byggekøretøj med højst 5t hjulbelastning (SLW 30) er som 

regel først tilladt fra en dækningshøjde af 0,80 m. 

Efter at have nået minimumsdækningen for efterfølgende vejbygning kræves der bevis på en 
deformationskoefficient EV2 på ≥ 45mn / m². 
Til dækningens efterfølgende lag kan alle typer komprimerbar jord komme i betragtning, såfremt de 
er godkendte til jordarbejde. Alle slags komprimeringsapparater op til en samlet vægt på 6 t er 
tilladte. 

Kravene til komprimering afhænger af brugen af arealet. Hvis arealet f.eks bruges som 
trafikområde, så gælder lovkravene iht. Vejbyggeri og en minimumskomprimeringsgrad på DPr 
= 97%. 

Konstruktionen skal sættes op i frostfrie perioder. Til efterfyld og dækning må der kun bruges frost-
resistente jordtyper efter ZTVE-STB 94. 

Andet 

Undgå gennemrodning af anlægget (brug udelukkende beplantning med flad rodnet, afstand 
mellem elementet og træer skal være mindst halvdelen af trætoppens diameter). 

Elementet inkl. tilløb og filterfaser burde kontrolleres jævnligt ved hjælp af inspektionskanalen (kan 

skylles med højtryk op til 100 bar). 
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Installationsdybder ENREGIS / X-Box og ENREGIS / ControlBox 

De godkendte installationskriterier for ENREGIS / X-box er gældende for byggeklasse V og VI, for 
SLW 60-belastning if. DIN1072: 

- minimumsdækning for ENREGIS / X-Box: 0,8 m
- maksimal såldybde for ENREGIS / X-box: 4,5 m
- max. Elementhøjde for ENREGIS / X-Box: 1,8 m

Følgende monteringsbetingelser gælder for ENREGIS / Controlbox: 

- minimum dækning for ENREGIS / Controlbox: 1 m
- maksimal såldybde til ENREGIS / Controlbox: 3,5 m - max. Rigolen højde for ENREGIS /

Controlbox: 1.8 m.

Installationsbetingelser der ligger uden for disse grænser, kræver skriftlig tilladelse fra 
ENREGIS. 

Ovennævnte tekniske vejledning er baseret på erfaring og efter bedste viden, men er givet uden 
forpligtelse. Arbejdsvilkår, som er uden for vores kontrol, samt anderledes driftsforhold udelukker 
eventuelle krav fra de opgivelserne her. 
Kontroller, om ENREGIS produktet er egnet til projektet. Brug, anvendelse og forarbejdning af 
produkterne er udenfor vores kontrol, og derfor brugerens eget ansvar. Evtl. hæftelse er underlagt 
vores vilkår for levering og betaling (se www.enregis.dk). De omfatter også eventuelle garantikrav, 
forudsat den uafbrudte kvalitet af vores beskrevne produktspecifikkation. 




