ENREGIS®/Vivo Channel
Nedbørvandbehandlingsanlæg som alternativ til
jord- og terrænfordybningsnedsivning
Ideel til anvendelse i stærkt befærdede trafikzoner som parkeringspladser, indkøbscentre,
industriarealer, hoved- og sideveje, motorveje, lufthavne etc.

DIBt

* Oplysningerne refererer til stærkt befærdede
parkeringspladser og defineret fyldmateriale

ENREGIS/Vivo-Channel
bauaufsichtlich geprüft Z-84.2-15

> regnvandsbehandling baseret på avanceret,
certificeret flertrinssubstratteknik med høj kapacitet
> muliggør direkte indledning i nedsivningsanlæg
eller recipient
> rendesystem med unik mulighed for skylning
og inspektion, SMC-materiale tåler høj
belastning
> tilbageholdelse af tungmetaller > 99 %*
(f.eks. Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)

> strøsaltresistens > 99,99 %
> ståtid > 25 år

www.enregis.dk
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ENREGIS®/Vivo Channel

Rensningen og behandlingen af organisk
og uorganisk belastede nedbørsafløb bliver
en større og større udfordring. Især hvor
der skal behandles regnvand fra stærkt
frekventerede trafikområder ved hjælp af
den biologiske terrænfordybning, støder man
allerede i planlægningsstadiet på problemer
med terrænfordybningens arealbehov. Ofte
gør terrænfordybningssystemer
udført
i
utilstrækkelig kvalitet alternativer nødvendige.
Ud over det succesrige ENREGIS-koncept til
underjordisk brug er der opstået et behov for
alternativer, som anvendes over jorden.
Her
kommer
ENREGIS/Vivo
Channelsystemet ind i billedet. Systemet er det første
linjeafvandingsanlæg
til
behandling
af
mineralolieholdige nedbørsafløb som alternativ
til den biologiske terrænfordybning med flertrins
substratteknik og unikke muligheder for
skylning og inspektion. Nedbørsafløb fra stærkt
befærdede
trafikområder
(såsom
parkeringspladser,
indkøbscentre,
industriarealer, hoved- og sideveje, motorveje,
lufthavne) kan nu afvandes direkte via
systemet, renses og ledes umiddelbart videre
til et nedsivningsanlæg på stedet.

Systemet gør brug af den certificerede
ENREGIS/Biocalith® substratteknik, som er
kendt fra det succesrige underjordiske
ENREGIS/Biofiltreringssystem.
Det
innovationsprisvindende
ENREGIS/
Biocalith K og det videreudviklede RCS
materiale er garanterne for, at både
organiske og anorganiske forureninger
nedbrydes
sikkert
eller
tilbageholdes
uløseligt
i
substratet.
Også vedrørende stabilitet og håndtering
sætter ENREGIS/Vivo Channel-systemet nye
standarder i regnvandshåndteringsteknikken.
Systemet er baseret på et afprøvet
rendeelement af glasfiberforstærket kunststof
(GFK), der kan tåle ekstreme belastninger.
Yderst robust, ekstremt modstandsdygtig,
uden kapillarer, kemikalieresistent og samtidig
let kan det nemt transporteres og installeres
og garanterer en holdbarhed på op til flere
årtier.
Det
praktiske
rendestiksystem,
en
kantbeskyttelse på 4 mm, der er monteret i
rendeelementet, såvel som en robust,
selvsikrende
4-punkt
ristoptagelse
gør
systemet
velegnet
til
optagelsen
af
substratmetodeteknikken.

ENREGIS/Vivo Channel -systemet er
dermed optimalt egnet til anvendelsen i
vejbyggeri. På grund af sin høje
belastningsevne på E 600 if. DIN EN
1433
kan
dette
regnvandsbehandlingsanlæg
også
anvendes på stærkt belastede trafikveje.

Dimensioner

Yderlige fordele

Renser sikkert:
- Filtrerbare faste stoffer (AFS, ASS)
- Mineraloliecarbonhydride PAKs
- Tungmetaller (som f.eks. bly (Pb),
kobber (Cu), nikkel (Ni), zink (Ni), tin
(Sn), chrom (Cr), cadmium (Cd))
- Organiske forureninger (CSB mm.)

Oplysninger & Fakta
Produktnavn
ENREGIS/Vivo ChannelTekniske oplysninger
Mål (B x H x T mm) 336 x 397 x 500/1000 M
Materiale rendeelement SMC kompositmateriale af

Materiale dæksel/rist
Materiale substratzone
Tilsluttelig flade (m2)*
Nedsivningskapacitet
substrat*
Funktion*
Ståtid*
Vægt (kg)
Belastning

umættet polyesterharpiks,
mineralske fyldmaterialer,
additiver ,
glasfiberforstærket (UP-GF
kompositmateriale
støbt rist/A til E 600
certificerede substrater
ENREGIS/Biocalith RCS/K
15 ved 100 l/s ha if.DIBt
teststandard

500

500

• Stiksystem til forbindelse mellem to
behandlingsanlæg/ rendeelementer,
installation af rist uden skruer eller
værktøj ved 4-punkt sikring
380

Ø 200

336
300

1000

• Tilløb i tilgængeligt/farbart område via
tilløbsrist, i ikke-farbart område direkte i
substratet
• DIBt-godkendelsesnr. Z-84.2-15

1 til 3x 10E-3m/s
mekanisk tilbageholdelse,
adsorption,sorption,
bundfældning, kompleksering
> 25 år
rendeelement 27, substrat
79, støbt rist 41,2
A 15 op til E 600
,

• Omfattende tilbehør: tilslutninger, afløb etc.

• Diverse afløbsvarianter til direkte tilslutning
til nedsivningsanlæg

397

380

Ø 200

• Water Innovation Made in Germany

Certifikat/Kontrol
DIBt-godkendelsesnr. Z-42.2-15, NaCl /strøsalt chok
testet, ekstern kontrol if. ATV-DVWK-A 138/DWA M 153,
DIN EN 1433
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Projekter skal som udgangspunkt planlægges individuelt og tilpasses belastning. Der tages forbehold for tekniske
ændringer, fejl og trykfejl. Dato for tryk 04.2017
* Gennemsnitsværdier, værdier dækket af DIBt-godkendelsen kan afvige.

ENREGIS®/Vivo Channel – et sikkert alternativ til
den klassiske terrænfordybningsnedsivning,
flertrins substratteknik, DIBt - certificeret, unikke
muligheder for skylning og inspektion

