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ENREGIS®, regnvandsaﬂednings- og behandlingskoncepter,
der altid er innovative.
Biofiltrering/Nedsivning

+

Tungmetal absorption

+

Opsamling

+

ENREGIS®/Vand- og miljøsystemer

Sandfangsbrønd

+

Nyheder og uddrag fra leveringsprogrammet
ammet
til ﬂade afvanding, spildevandsrensning
ng
og regnvandshåndtering

Indløb

n 2.0
Versio

ENREGIS-produkter er uundværlige i moderne, decentral vand- og miljøhåndtering.
Vi sammensætter projektspecifikke løsninger alt efter behov og hjælper med planlægningen,
designet og beregningen af regnvandsrensnings-, regnvandsbehandlings-,
regnvandsopsamlings- og nedsivningsanlæg i alle størrelser.
De anførte produkter er kun et udvalg af ENREGIS-leveringsprogrammet, der konstant udvides
og suppleres for at stemme overens med eller definere den seneste teknik.
Kontakt os for evt. spørgsmål eller forslag.
Enregis® Scandinavia
lk@enregis.dk

ENREGIS®/Protect
Overvågningssystem for kontinuerlig,
automatisk fjernovervågning

www.enregis.dk
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for ENREGIS®/systemet Controlbox

i
Vers

*1/ *2

ENREGIS/X-Box (B x H x D): 600 mm x (eventuelt 100 til 600 mm) x 600 mm

ENREGIS/X-Box®
Yderst ﬂeksibel - ekstremt høj belastningsevne,
overbevisende pris og kvalitet
Med et konkurrencedygtigt pris-/ydelsesforhold sætter
ENREGIS/X-Box-systemet nye standarder. Alene eller i
kombination med det succesfulde ENREGIS/Controlboxprogram kan størrelse, placering og funktionalitet tilpasses til ethvert behov alt efter ønske med en DN 160 eller
DN 500 inspektions- og rensekanal.
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ENREGIS/X-Box® Plus: Vibrations- og lyddæmpende
nedsivnings- og afløbssystem

Som noget helt unikt kan elementerne laves i en standardhøje på 10, 20, 30, 40, 50 og 60 cm samt i højdetrin
med 5 cm intervaller. Det giver den planlægningsansvarlige maksimal ﬂeksibilitet i designet, hvilket er ideelt ved
anvendelse på steder med høj grundvandsstand. Belastningsoptimerede overdækninger samt omkostningsbesparelser ved reduktion af den påkrævede udgravning gør
systemet endnu mere økonomisk.

En kombination af ENREGIS/X-Box og System-Controlbox

Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt Zulassung / Z. Nr. beantragt
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ENREGIS®/regnvands- og spildevandsbehandling

ENREGIS®/Tungmetal
absorptionsﬁlterskakt ESAF
Tungmetal absorption, bæredygtige
omkostninger ved hjælp af individuelt,
projektrelateret design
> kan også bruges til kobber- og zinktagdækninger
> yderst effektivt absorptionssubtrat ENREGIS/
Biocalith K med dokumenteret rensningsevne
> ﬁltrets levetid kan tilpasses individuelt
> resistent over for vejsalt og tøsalt
> udskiftning af substrat uden yderligere installationsomkostninger
> omfattende funktions- og kvalitetsdokumentation på
nationalt og internationalt plan

Endelig - den alternative terrænfordybning

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.

De mest innovative bioﬁltrerings- og absorptions subtrater kombineret med den avancerede ENREGIS/procesteknik

*2 for systemet X-Box/Controlbox

ENREGIS/Biocalith® MR

ENREGIS®/Vivo Channel

Bioﬁltreringssubstrat, fuldt regenerativt biologisk jordﬁlter som terrænfordybnings erstatning
til anvendelse under jorden

Regnvandsbehandlingsanlæg som fuldgyldigt
alternativ til det biologiske jordﬁlter/den
naturlige terrænfordybning

>
>
>
>
>

Ideel til anvendelse på stærkt befærdede parkeringsog gangarealer som indkøbscentre, erhvervsområder,
hoved- og sideveje, motorveje, lufthavne etc. …

fuldgyldig terrænfordybnings erstatning
intet overﬂ adetab
høj ionisk absorptionsydelse
dyre afskalninger undgås
ingen risiko for ulykker på grund af usikre terrænfordybninger ENREGIS/Biocalith® MR

> regnvandsbehandling på baggrund af gennemtænkt,
flertrins-, certificeret og yderst effektiv substratteknik
> muliggør direkte udledning i nedsivningsanlægget,
grøft eller anden modtager
> unikt kanalsystem med høj ydeevne i SMC-materiale,
der kan inspiceres og renses
> opsamling af tungmetaller > 99 % * (som fx Pb, Cu, Ni,
Zn, Sn, Cr, Cd)
> vejsaltresistens > 99,99 %
> levetid > 25 år*

Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt Zulassung / Z. Nr. beantragt
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Vejafvandingssystem til effektiv behandling
af overﬂadevand

ENREGIS®/ENVIA CRC
Udskilnings-/sedimentationsanlæg til nye
anlæg og opgradering af vejnedløb

*2/ *3

ENREGIS/Controlbox M 600 mm x 600 mm x 600 mm

S/Controlbox L-Line 600 mm x 600 mm x 1
ENREGIS/Controlbox
1200 mm

ENREGIS®/Controlbox M 216
ENREGIS/Controlbox-systemet er udviklet specielt til anvendelse i stordimensionerede nedsivnings-/opsamlingsanlæg. Der er indbygget en 500 mm bred inspektions-/
skyllekanal, for at systemet skal kunne inspiceres på optimal vis.
Inspektions-/skyllekanalen og det nærmest kubiske design gør kassetterne endu mere anvendelige som streng-/
nedsivningssystem. Derudover minimeres installationsomkostningerne via den store volumen og den nemme
håndtering. ENREGIS/Controlbox M/L kan fx nemt monteres af én person selv i store styktal.

Ydre Ø: 330 mm og/eller 440 mm, højde: 600 mm
*2/ *3

> kombineret sedimentation og udskilning af lette
væsker
> stor slamvolumen/minimale vedligeholdelsesudgifter
> indsats af stål i høj kvalitet
> universel, kan også udskiftes på et senere tidspunkt
> kontrolleret i henhold til EN858-standard

REGIS/Controlbox L-Duo 1200 mm x 600 mm x 600 mm
ENREGIS/Controlbox

Dette bidrager til en yderligere reducering af omkostningerne og gør det muligt at udarbejde tekniske, tidssvarende og progressive, men også billige opsamlings- og
nedsivningsanlæg, der selvfølgelig er testet af TÜV-Nord.

*3 for systemet Controlbox
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ENREGIS®/Udskilningsteknik

*2/ *3

Et overblik over fordelene:
• Ekstremt høj belastningsevne/TÜV-Nord testet
• Ekstremt høj lagringsvolumen (ca. 95 %)
• Lav vægt; Controlbox M ca. 12 kg (L ca. 24 kg, XL ca.
36 kg, XXL-Line ca. 48 kg)
• Nem installation
• Afstemt tilbehørsprogram
• Optimeret skylle-/inspektionskanal > 500 mm
• Tilløb: DN 100 til DN 500 (Jumbo)

*2

Et overblik over fordelene:
• ekstremt høj belastningsevne, testet med 600 kN/m2
• kan leveres i højdetrin med 5 cm intervaller
• fuldt kompatibelt med ENREGIS/System-Controlbox
• German Engineering & Production

Fleksibelt, innovativt nedsivnings-/opsamlingssystem til regnvand

ENREGIS®/Controlbox L 432
ENREGIS®/Controlbox XL 648
ENREGIS®/Controlbox XXL-864

Vejafvanding

Klassiske, pålidelige nedsivningssystemer - sikker, fuldt kompatibel og ﬂeksibel anvendelse

ENREGIS®/Controlbox

*2/ *3

ENREGIS/Controlbox XL 1800 mm x 600 mm x 600 mm
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt Zulassung / Z. Nr. beantragt
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ENREGIS – Grün erleben
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Sikkerhedstestet - perfektion ned til mindste detalje

> beregningen er 100 % projektspecifik og
omkostningsoptimeret
> muliggør definerede levetider og reducerede
vedligeholdelses omkostninger
> detaljeret analyse som planlægnings dokumentation
> nu med komplet produktudvalg og mængde
dokumentation
> gratis levering af software samt opdateringsservice
> beregning i henhold til Spildevandsteknisk Forening i
Tyskland
y
ATV-DVWK-A 138/DWA-M
/
153

ENREGIS®/Regnvandsnedsivning/regnvandsopsamling

Biologisk jordﬁlter - farbart med det samme

Beregningssoftware til projektspeciﬁkt,
omkostningsoptimeret design
af kombinerede nedsivnings- og
regnvandsbehandlingsanlæg

Design i henhold til reglerne fra Spildevandsteknisk Forening i Tyskland

ENREGIS®/Designsoftware
Version 2.0
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ENREGIS®/Vivo Stone heavy trafﬁc

ENREGIS®/Vivo Stone ﬂex

ENREGIS®/Vivo Treebox

Regnvandsbehandling, der er 100 % naturvenlig. ENREGIS gør det biologiske jordﬁlter/terrænfordybningen farbar med det samme.

Regnvandsbehandling og overﬂadeforsegling
- ét system! Biologisk jordﬁlter/terrænfordybning, der er farbar med det samme.

Afstivning af træ- og plantegruber i henhold
til de tyske FLL-regler med optimeret
belastningsevne og plads til rødderne.

> Regnvandsbehandling på en naturlig måde - farbar
med det samme uden overfladetab
> i henhold til Spildevandsteknisk Forening i Tyskland
ATV-DVWK-A 138 /DWA-M 153 for terrænfordybninger
> stabilitetstestet, elementer i stål
> muliggør direkte udledning af regnvandet i jordlaget
> opsamling af tungmetaller > 99 % * (som fx Pb, Cu, Ni,
Zn, Sn, Cr, Cd)
> vejsaltresistens > 98 %
> levetid > 25 år*

> regnvandsbehandling og afvanding (terrænfordybning),
der er farbar med det samme
> yderst fleksibel modulopbygning
> fås i højdetrin med 10 cm intervaller
> muliggør direkte udledning af regnvandet i jordlaget
> opsamling af tungmetaller > 99 % * (som fx Pb, Cu, Ni,
Zn, Sn, Cr, Cd)
> vejsaltresistens > 98 % *

> succesfulde træplantninger selv under de sværeste
betingelser
> beskytter rødderne (også mod vægt) ved overbygninger
> optimeret substrat forsyner konstant rødderne (træet)
> testet og ekstremt stabil
> enkel og hurtig montering

