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Kære læser af ENREGIS-News,
2008/2018  -  10 YEARS ENREGIS  -  10 YEARS OF SUCCESS

Tak for din tillid og din loyalitet ved opbygningen af vores virksomhed og for aktivt at støtte os i vores mission 
og ikke at gå på kompromis med vores fælles dyder tillid, ærlighed og pålidelighed. Sammen har vi dine behov 
i fokus, og med din støtte har vi de sidste 10 år ikke kun påvirket markedet for moderne regnvandshåndtering 
positivt, vi har også opnået vigtig benchmarking i branchen og således bidraget til at skabe nye teknologier,  
og navnlig nye sikkerhedsstandarder. 

Hvad ville ENREGIS være uden dig! Ud over vores fælles emne regnvandshåndtering i alle dens afskygninger og 
vores centrale emne rensning og behandling af meget forurenet regnvand bliver det stadig vigtigere at se mere 
helhedsorienteret og konceptionelt på kravene inden for vandforsyning og -bortskaffelse. 

      Helt konsekvent går vores service til dig langt ud over selve 
produktudbuddet. Det er fortsat vores erklærede mål at pege 
på helhedsorienterede løsninger, allerede når du udvikler dine 
komplekse projekter og opgaver, at rådgive dig optimalt ved  
implementeringen, og at støtte dig med fremtidsorienterede, 
sikre systemteknikker. 

Her sætter vi fokus på drikkevandsforsyning, spildevandshånd-
tering og selvfølgelig målrettet behandling af hele vandings-  
og afvandingsområdet – eller som vi kalder det: „Green Infra-
strukturer“. Og som du er vant til det fra os, opsætter eller  
installerer vi efter behov systemerne for dig.  Det er vores  
ENREGIS-pakkeløsning, der har det hele.

Vi behandler mennesker og naturen med  
respekt, og vi glæder os til fremtidens projekter.  
Vi er til for at blive udfordret af dig!
Som repræsentant for hele ENREGIS-teamet,
jeres Andreas P. Amft 

Administrerende anpartshaver ENREGIS GmbH  

Vi indbyder dig til sammen med os at videreudvikle de vigtige Water Management-opgaver og fortsat at styrke 
vores fælles netværk, i dag og i morgen. På de følgende sider kan du se, hvordan vi forestiller os en fremtid  
sammen med dig, og hvordan vi allerede har skabt og udvidet vores netværk til dig, så det er fremtidssikret.  
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Regnvandshåndtering  
Afvanding af veje og tagfl ader. Regnvandsfi ltrations- og behandlingsanlæg. Opsamlings- og nedsivningssystemer

    Green Infrastructure 
Vanding og afvanding af tage og andre fl ader. Lagring. Beplantning af tage. Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer

Kilde-/drikkevandssystemer 
Kildeudnyttelse. Kildevandsrensning. Drikkevandslagring. Drikkevandsdistribution

Spildevandsteknik 
Systemløsninger til meget forurenet regnvand / gråvand / spildevand



ENREGIS®/Drain-produkterne med deres robuste konstruktion, 
deres gode kemiske stabilitet og deres omfattende udstyr kan 
tilpasses til næsten alle projekter (belastningsklasser A15 til 
F900, certificeret jf. EN 1433).

ENREGIS®/Brain Version 4.0
Beregningssoftware til nedsivnings- og behandlingsanlæg til 
regnvand (jf. ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153). 

• Beregningen er 100 % projektorienteret
• Software kan bruges til optimering af omkostninger i projekter
• Muliggør definerede standtider og reducerede vedligeholdelsesudgifter  
• Detaljeret analyse som planlægningsdokumentation
• Nu med komplet produktudvalg og mængdeberegning
• Gratis adgang til software og opgraderingsservice

Sponsored by:

on the basis of a resolution of 
the German Bundestag

Federal Ministry for 
Economic Affairs 
and Technology

Request it now 

for free!

ENREGIS/Vivo® Clean CRC
To- eller tretrins behandlingsanlæg med indbyggede 
koalescensudskillere til lette væsker

ENREGIS/Vivo® CRC-systemer kan leveres til eftermontering af 
eksisterende vejindløb, nye anlæg eller som central brøndkonstruktion 
med op til 5 koalescensudskillere til lette væsker.  

• Testet iht. standard EN858

• Til tilslutningsflader op til 2500 m2

• Stort variabelt slamvolumen

• Valgfrit med tungmetaladsorptionstrin 
 (ENREGIS/Vivo® CRCSorp)

• For systemer til større tilslutningsflader, 
 se ENREGIS/Spildevandsteknik
 ENREGIS/Vivo® TRP

Decentral certifi ceret anlæg til regnvandsbehandling i vertikalt-
eknologi / teknisk fi lter Tungmetaladsorption og biofi ltration i ét 
og samme system, kompakt, prisbillig, projektorienteret udstyr, 
testet iht. ÖNORM B 2506-3, med dybt- eller højtliggende udløb 
(uden højdeforskydning). Model Ø 1000 til 2200 mm.

• Teknisk filter iht. ÖWAV-regelsæt 45, til alle arealtyper (F1 til F51).

•  Nu med integreret biofiltrationsfunktion til behandling af 
 organisk indhold (ENREGIS/Biocalith)

• Vedvarende inddæmning af: AFS, MKW, PAK, opløste og   
 partikulært bundne tungmetaller

• Optimal også i kombination med forfiltersystemer ENREGIS/Vivo®  
 CRC (svarer til kravene i Tiroler Leitfaden)

Teknisk filtermateriale som eftermonteringssæt iht.   
 ÖNORM til eksisterende nedsivningsbrønde; løsvare til   
 store beholdere eller åbne naturlige terrænfordybninger.

Garanteret fuld ydeevne fra første dag i forbindelse med 
 ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater.

Nyhed!Det originale
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Regnvandshåndtering
Vanding og afvanding af tage og andre fl ader. Lagring. Beplantning af tage. 
Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer1

Decentral certifi ceret anlæg til regnvandsbehandling i vertikalt-
eknologi / teknisk fi lter Tungmetaladsorption og biofi ltration i ét 
og samme system, kompakt, prisbillig, projektorienteret udstyr, 
testet iht. ÖNORM B 2506-3, med dybt- eller højtliggende udløb 

• Teknisk filter iht. ÖWAV-regelsæt 45, til alle arealtyper (F1 til F51).

Vedvarende inddæmning af: AFS, MKW, PAK, opløste og   

• Optimal også i kombination med forfiltersystemer ENREGIS/Vivo®  

som eftermonteringssæt iht.   
 ÖNORM til eksisterende nedsivningsbrønde; løsvare til   
 store beholdere eller åbne naturlige terrænfordybninger.

ENREGIS/Vivo Channel® - DIBt eller ÖNORM
Fjernelse af overfladeforsegling og anlæg til regnvandsbehandling – enestående, 
nu med indbygget biofiltrationsfunktion til behandling af organisk indhold

ENREGIS®/Drain- 
afvanding
Etablering iht. ATV & regelsæt DWA

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT
Decentral certifi ceret anlæg til regnvandsbehandling 
i vertikalteknologi / teknisk fi lter

=

Det biologiske jordfilter/den naturlige linjeafvanding er nu kørefast!  
Da systemerne indeholder det højtydende substrat ENREGIS/ Biocalith®

MR-F1 / F2, sikres direkte indledning af regnvandet til vandrecipienten eller i 
jorden. Garanteret fuld ydeevne fra første dag i forbindelse med 
ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater. Systemerne / materialerne er 
testet / godkendt af ÖNORM, IUT Innsbruck eller DIBt Berlin. 
100 % naturlig linjeafvanding iht. DWA-M 153, ATV, 
ÖNORM B 2506-3 og ÖWAV-regelsæt 45. 
Renderne  kan rense  op til 100 m2 areal/lm før 
en tilslutningen af recipienten. Teknisk filter 
med/uden forfiltertrin samt afdækning 
(A15 til E600 eller F900).

Systemet er allerede i dag kendt på det 

internationale marked som 

ENREGIS/Substratprocesteknik testet og 
projektorienteret overvåget af  

Universitet Innsbruck/Tirol 
(Institute for Infrastructure) 
Field of work: Environmental 
technology

MR-F1 / F2, sikres direkte indledning af regnvandet til vandrecipienten eller i 
jorden. Garanteret fuld ydeevne fra første dag i forbindelse med 
ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater. Systemerne / materialerne er 
testet / godkendt af ÖNORM, IUT Innsbruck eller DIBt Berlin. 
100 % naturlig linjeafvanding iht. DWA-M 153, ATV, 
ÖNORM B 2506-3 og ÖWAV-regelsæt 45. 
Renderne  kan rense  op til 100 m2 areal/lm før 
en tilslutningen af recipienten. Teknisk filter 
med/uden forfiltertrin samt afdækning 
(A15 til E600 eller F900).

approved by the construction 
supervision authority Z-84.2-15

ENREGIS/Substratprocesteknik testet og 
projektorienteret overvåget af  

Universitet Innsbruck/Tirol 
(Institute for Infrastructure) 
Field of work: Environmental 
technology

ENREGIS/Vivo® bundfældnings- og separationsanlæg
Decentrale anlæg til regnvandsbehandling, der tilsluttes ved stærkt befærdede veje samt tagfl ader 
for at beskytte overjordiske vandområder og forbundne opsamlings- og nedsivningsanlæg.

ENREGIS/Vivo Pipe®

Meget effektive bundfældningsanlæg – gennemtestet alternativ til 
bundfældningsbassin til regnvand

ENREGIS/Vivo Pipe®-bundfældningsanlæg i kompakte, HD-PE-rør til indbygning 
uden hældning, serien er testet i henhold til Trennerlass NRW (LANUV) 
i længderne 3, 6, 9 m, kan leveres op til 14 m.

• Kompakte anlæg DN 1000 til tilslutningsflader på op til 30.000 m² 
 (i direkte sammenligning med bundfældningsbassiner til regnvand ved 
 15 l/sha / 4.500 m² ved 100 l/sha)

• Meget høje separatorrater – AFS > 99%, ASS 93 % op til 99 %, 
 MKW > 99%, passageværdier D 0,2, jf. DWA-M153 

• Testet indbygget strømningslinjer, spunsvæg samt stort olie- og slamfang

• Leveres som standard også med tilslutningsbrønd DN 1000

ENREGIS/Vivo® Clean ASFS
Totrins behandlingsanlæg med centrale spalterørsfi lterindsatser i rust-
frit stål ENREGIS/Vivo® Clean ASFS-systemerne er kendetegnet ved, at 
der er fremragende sammenhæng mellem pris og kvalitet

• Tangential indstrømning sikrer optimale bundfældningsegenskaber

• Til tilslutningsflader op til 2200 m2

• Indbygget udskiller til lette væsker

• Fleksibel brøndbyggehøjde, 
 stort variabelt fældekar

ENREGIS/Vivo® Alternativer til det biologiske jordfi lter (naturlig terrænfordybning) 
Innovative biofi ltrations- og adsorptionssubstrater / tekniske fi ltre i kombination med avanceret ENREGIS/Procesteknik. Velegnet til stærkt 
befærdede parkerings- og trafi karealer, f.eks.: indkøbscentre, motorveje, lufthavne m.m.

Nyhed!
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Regnvandshåndtering
Vanding og afvanding af tage og andre fl ader. Lagring. Beplantning af tage. 
Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer

Nyhed!

Bundfældning, tungmetaladsorption og biofi ltration, der bygger på det kendte ENREGIS/
Biocalith-substratmateriale kompakt i et og samme system, optimeret vægt, projektrelateret 
udstyr, højeffektivt substrat, der er testet iht. ÖNORM B2506-3, til fl ader op til 8.000 m2 (kan 
planlægges og kombineres individuelt, 450 m2/lm) med dybt- eller højtliggende udløb.

                      Teknisk fi ltermateriale: Indsatsområder, certifi cering og 
    anvendelsesområder, se ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT, 
      model Ø 1500 til 2200 mm

       

ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 HT
Decentral fl ertrins regnvandsbundfældnings- / udskilnings- / 
behandlingsanlæg i horisontalteknologi (HT) / Teknisk fi lter med biofi ltrationsfunktion

=

ENREGIS Vivo Pipe-serien er testet iht. 
Trennerlass-NRW LANUV

Garanteret fuld ydeevne fra 
første dag i forbindelse med 
ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater.!

ENREGIS/Vivo® Plant
Bundfældningsanlæg i armeret beton, med centralt 
udtagningsrør eller som anlæg med parallelle plader

ENREGIS/Vivo® Plant, decentralt behandlingsanlæg iht. BBodSchV og 
Gewässer-LAWA i kompakt monolitisk model eller model i flere dele. 
Ved havari tilbageholder det på sikker vis store mængder lette væsker. 
Det aflaster således effektivt vandområder og grundvand.

• Kompakte anlæg op til DN 5000 til tilslutningsflader på op til 9.800 m²  
 (store beholdere i flere dele, op til 36.000 m²)

• Passageværdier D 0,2, jf. DWA-M153

• Omfattende udstyr som f.eks. 
 strømningsdistributør, spunsvæg 
 samt stort slamfang

ENREGIS/Vivo® Biocalith
Regenerativt  biofi ltrationstrin til bæredygtig fjernelse af organiske 
skadestoffer i regnvandsudløb

ENREGIS/Biocalith® MR-F1 / F2 

• Optimal til over- og underjordisk brug

• Høj ionisk adsorptionsydelse

• Renseevne testet af: IUT Innsbruck2), BOKU Wien2), 
 TU Darmstadt og LGA Würzburg2)

• Optimal i kombination med tungmetaladsorptionstrin som  
 serierne ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF eller 
 ENREGIS/ Vivo® CRC Sorp

ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF
Afvandingssystemer til kommunal og industriel brug

Tungmetaladsorption, Model Ø 1000 til 2200 mm.  

• Overholder kravene i BBodSchV også for kobber 
 og zinktagsinddækning

• Højtydende adsorptionssubstrat ENREGIS/Biocalith®

 K med dokumenteret renseevne › 99,9%

• Filterets standtider kan tilpasses individuelt

• Certificeret strø- / tøsaltresistens 

• Omfattende funktions- og kvalitetsdokumentation

• Langtidstest (10 år) bestået

• Optimal i kombination med biofiltrationstrin 
 ENREGIS/Vivo® Biocalith

Klassisk!

Bortledning

Forfi ltration

Retention/FirstFlush

Tungmetaladsorption

Biofi ltrations-/nedsivningstrin

Prøveudtagningsbrønd

Skylle- og revisionsbrønd

Bortledning

Anlæg til 
regnvandsbehandling

Lager-/retentionsanlæg

Kanal/vandrecipient

Afstrømningsstyring

Skylle- og revisionsbrønd

ENREGIS/Vivo® ActivStart
Sikrer optimal ydelse af tekniske fi ltre, fra første dag!

Substrater, der sikrer fuld ydeevne af ENREGIS/Vivo® Biocalith-
biofi ltrationssystemer fra første ibrugtagning, til hurtig reaktivering 
efter tørre perioder eller efter havari.

Enestående!

ENREGIS/Substratprocesteknik testet og 
projektorienteret overvåget af  

Universitet Innsbruck/Tirol 
(Institute for Infrastructure) 
Field of work: Environmental 
technology

ENREGIS/Substratprocesteknik testet og 
projektorienteret overvåget af  

Universitet Innsbruck/Tirol 
(Institute for Infrastructure) 
Field of work: Environmental 
technology



222En helt ny standard: : The ‘ENREGIS®-klassen’

Højlast regnvandsretentions-/nedsivningssystemet „ENREGIS/X-Box®“ og „ENREGIS/Controlbox®“ er kendetegnet ved 
deres fremragende kvalitet og er de seneste 10 år blevet retningsvisende i hele branchen.

Nu følger ENREGIS op på succesen og har udviklet det næste evolutionære trin i de kommende årtis fremtidsorienterede 
teknik for opsamlings- og nedsivningssystemer til regnvand.

Den ultimative standard i „ENREGIS-klassen“ er overbevisende på 
følgende 5 vigtige innovative punkter:

1) Perfekt løsning til indbygning tæt på overfladen 

2) Projekteringsmuligheder med større fleksibilitet 
 på grund af endnu en udvidelse af system-modulmålene

3) Øget sikkerhed ved en maks. brudstyrkebelastning 
 på op til 1.200 kN/m2

4) Systemperfektion - NYHED: Enestående højtydende 
 indvendigt bundfældningstrin 

5) Miljøhensyn til omverden – uden PVC

ENREGIS/X-Box®

DIBt-godkendt lagersystem med høj belastningsevne (DIBt-godkendelse nr. 
Z-42.1-509)2). Standardbyggehøjder fra 5 til 60 cm (5 cm modul). Brudstyrkebe-
lastning vertikal/horisontal 600/200 kN/m2(model ENREGIS/Eco til indbygning 
tæt på overfl aden: vertikal 1200 kN/m2 se også ENREGIS/Green Infrastructure). 
Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo®

Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.

ENREGIS/X-Box® SP
Model med nyt design og større belastningsevne til standardbrug og standard-
byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
vertikal/horisontal 350/120 kN/m2, kørefast for lastbiler.

ENREGIS/Controlbox®

DIBt-godkendt lagerelement med høj belastningsevne (DIBt-godkendelse nr. 
Z-42.1-509)2), enkeltvis eller sammen med ENREGIS/X-Box®-systemet velegnet 
som kontrol-, skylle- og afl ejrings-/bundfældningskanal. NYHED – tilbydes nu 
ikke kun som 600 x 600 mm, men også som 400 x 600 og 400 x 400, høj tilslut-
ningsfl eksibilitet DN 100 til DN 500 (Jumbo), ekstrem høj sidestabilitet.

ENREGIS/Vivo® Control-X
Fuldt integreret, tilslutnings-, inspektions- og returskylbrønd i den nyeste 
ENREGIS-generation, variabel i højden. Letter den direkte tilslutning til rørene 
på bygningssiden (DN100 til DN 500 fri kuglegennemgang) og sikrer uhindret 
adgang fra alle sider til de indvendige bundfældnings-/afl ejringszoner i ENRE-
GIS/Controlbox®-systemerne. Afhængigt af projektet kan systemets byggehøjde 
tilpasses efter behov.

ENREGIS-systemet
Uanset, om der er tale om nedsivningsanlæg, svejsede retentionsanlæg eller 
brugsvandslagre (f.eks. slukningsvand), så sætter ENREGIS-klassen nye standarder:
•  Funktionalitet: NYHED – nu med ultimativt integreret bundfældnings-/fi ltertrin
•  Fleksibilitet: Maksimal frihed i geometrien
•  Sikkerhed: Statisk defi nerede systemkomponenter, meget høj belastningsevne
•  Økonomi: Stor udstyrsmængde, meget korte installationstider, optimerede 
 vedligeholdelses- og driftsomkostninger

Mission 2028

Model med nyt design og større belastningsevne til standardbrug og standard-Model med nyt design og større belastningsevne til standardbrug og standard-

®

DIBt-godkendt lagerelement med høj belastningsevne (DIBt-godkendelse DIBt-godkendt lagerelement med høj belastningsevne (DIBt-godkendelse nr. nr. 
, enkeltvis eller sammen med ENREGIS/X-Box, enkeltvis eller sammen med ENREGIS/X-Box®-systemet velegnet -systemet velegnet 

som kontrol-, skylle- og afl ejrings-/bundfældningskanal. NYHED – tilbydes nu som kontrol-, skylle- og afl ejrings-/bundfældningskanal. NYHED – tilbydes nu som kontrol-, skylle- og afl ejrings-/bundfældningskanal. NYHED – tilbydes nu 
ikke kun som 600 x 600 mm, men også som 400 x 600 og 400 x 400, høj tilslut-ikke kun som 600 x 600 mm, men også som 400 x 600 og 400 x 400, høj tilslut-ikke kun som 600 x 600 mm, men også som 400 x 600 og 400 x 400, høj tilslut-
ningsfl eksibilitet DN 100 til DN 500 (Jumbo), ekstrem høj sidestabilitet.ningsfl eksibilitet DN 100 til DN 500 (Jumbo), ekstrem høj sidestabilitet.

 Control-X Control-X
Fuldt integreret, tilslutnings-, inspektions- og returskylbrønd i den nyeste Fuldt integreret, tilslutnings-, inspektions- og returskylbrønd i den nyeste 
ENREGIS-generation, variabel i højden. Letter den direkte tilslutning til rørene ENREGIS-generation, variabel i højden. Letter den direkte tilslutning til rørene 
på bygningssiden (DN100 til DN 500 fri kuglegennemgang) og sikrer uhindret på bygningssiden (DN100 til DN 500 fri kuglegennemgang) og sikrer uhindret 
adgang fra alle sider til de indvendige bundfældnings-/afl ejringszoner i ENRE-adgang fra alle sider til de indvendige bundfældnings-/afl ejringszoner i ENRE-

Nyhed
ENREGIS/Vivo® Control-X
Fuldt integreret, indvendigt bundfældnings-/
fi ltertrin, fri kuglegennemgang > DN 500

PATENTANMELDT

Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.

Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.

Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/VivoFuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.

Fuldt kompatibelt med ENREGIS/Controlbox-program og ENREGIS/Vivo
Control-X-brøndsystem med en byggehøjde fra 25 cm med indbygget inspek-
tions-, skylle- og revisionskanal Ø 180, Ø 300 eller Ø 500 mm.

ENREGIS/Controlbox® 

600/600 (L/B)

ENREGIS/Vivo® 

Control-X 200

ENREGIS/Vivo® 

Control-X 600

ENREGIS/Controlbox® 

400/600 - 600/400 (L/B)
ENREGIS/Controlbox®

400/400 (L/B)

ENREGIS/X-Box®Channel 
600 /600 (L/B), variabel i højden: 
250 - 600 mm 

!

Model med nyt design og større belastningsevne til standardbrug og standard-Model med nyt design og større belastningsevne til standardbrug og standard-
byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
vertikal/horisontal 350/120 kN/mvertikal/horisontal 350/120 kN/m

ENREGIS/Controlbox

Nyhed!

ENREGIS/Controlbox

byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
vertikal/horisontal 350/120 kN/m

ENREGIS/Controlbox

byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
, kørefast for lastbiler.

byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
2, kørefast for lastbiler.

ENREGIS/Controlbox®ENREGIS/Controlbox®ENREGIS/Controlbox

byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
, kørefast for lastbiler.

®

byggehøjder fra 10 til 60 cm (10 cm modul), brudstyrkebelastning 
vertikal/horisontal 350/120 kN/m2

ENREGIS/Controlbox

BEST OF CLASS

audited board of works Z-84.2-15

* **

Nyhed!



2Green Infrastructure
Vanding og afvanding af tage og andre fl ader. Lagring. Beplantning af tage. 
Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer

Tage og andre fl ader: Vanding, afvanding og vandlagring. Udlægning til grønt 
område. Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer.
Forårsaget af øget bebyggelse og øge trafi k stiger arealbehovet og forseglings-
graden konstant. Derfor øges også betydningen af grønne områder af enhver art 
i byplanlægningen, men også af vej- og allétræer som stimulerende elementer 
i det trafi kale rum.

Den konsekvente omsætning af en bæredygtig „Green Infrastructure“-strategi 
bidrager ikke kun til et æstetisk grønt bybillede for gæster og indbyggere, men 
er den grundlæggende forudsætning for, at der også på lang sigt er mulighed 
for liv i de urbane centre. Den generelle velvære, livskvaliteten, er afgøren-
de afhængig af luftkvaliteten, de klimatiske betingelser og en bys generelle 
popularitet. Navnlig i de hurtigt voksende megabyer i vores moderne verden er 
denne „Green Infrastructure“ ofte den eneste mulighed for at opleve „naturen“! 

ENREGIS har i nogen tid ikke kun beskæftiget sig med at udvikle de aspekter i 
„Green Infrastructure“, der er tæt relateret til regnvand, men besluttet sig for 
en mere helhedsorienteret tilgang til emnet. Vi sætter særligt fokus på 
koncepter for vanding og afvanding, generering af alle slags beplantning-
smuligheder (tage, fl ader), udvikling af rense- og vækstsubstrater samt 
målrettet ventilation og klimatisering af meget forskellige fl ader samt underlag.

ENREGIS/Vivo® Stone heavy traffi c  

Regnvandsbehandling og fjernelse af overfladeforsegling – ét system

Som ENREGIS/Vivo® Stone flex, dog i stålelement-
moduler, kørefast for lastbiler (LSW 60), velegnet til 
Park & Ride-parkeringspladser, parkeringspladser 
til lastbiler eller rabatter langs veje med høj belast-
ning som f.eks. motorveje, start- og landingsbaner i 
lufthavne m.m. 

ENREGIS/Vivo® Stone fl ex  

Overholder DWA/ATV- / ÖNORM-standarder, kan 100 % sammenlignes med naturlige 
terrænfordybninger, anlæg til regnvandsbehandling og fjernelse af overfladeforsegling – ét system 

Det biologiske jordfilter/den naturlige terrænfordybning er nu kørefast! Da systemerne indeholder det højtydende 
substrat ENREGIS/ Biocalith® MR-F1- / F2-materialer2), sikres direkte indledning/nedsivning af regnvandet 
i jorden. Systemerne / materialerne er testet / godkendt af ÖNORM, IUT Innsbruck eller DIBt Berlin. 100 % 
naturlig terrænfordybning iht. DWA-M 153, ATV, ÖNORM B 2506-3 & ÖWAV-regelsæt 45, højeste 
tilslutningsgrader, fra op til 1:250.

• Regnvandshåndtering og fjernelse af overfl adefor-
segling – kørefast

• Høj fl eksibilitet grundet modulopbygning

• Variabel byggehøjde i trin à 10 cm

• Valgfri og fl ot funktionel kantbeskyttelse af 
førsteklasses rustfrit stål 

• Muliggør direkte nedsivning af regnvandet i jorden

• Tilbageholdelse af tungmetaller > 99%* 
(som f.eks. Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)

• Strøsaltresistens > 98 %*

Optimal iltforsyning samt vanding af eksisterende vejtræer 
(i byggehøjder på 50 mm, 65 mm, 80 mm). Nyt liv til trærødder 
uden udskiftning af bærelaget og uden beskæring/beskadigelse 
af eksisterende rødder. Ved permeable belægninger
forsynes rødderne tilstrækkeligt med næringsstoffer, 
vand og ilt. Således bidrager hele systemet til,  
at træet også under meget ekstreme 
forhold vokser optimalt. Sammen med 
ENREGIS/Geogrid PAG 30 bidrager systemet 
endvidere til god stabilisering af jorden.

ENREGIS/Eco AirBox®

Optimal iltforsyning samt vanding af eksisterende vejtræer

• Indbygning meget tæt på overfl aden

• Brudstyrkefasthed > 1200 kN/m2

• Kørefast for lastbiler ved overdækning fra 10 cm

• Velegnet også sammen med ENREGIS/Eco TreeBox®-system

ENREGIS/Eco RoofBox® 

Multifunktionelt modul til alle typer „Green Infrastructure“

Kan anvendes i og på bygninger Vægt- og materialeop-
timeret lagerelement til tagafvanding, taglagring og til 
direkte optagelse af plantesubstrater ved beplantning 
af tagflader eller andre arealer. I samspil med 
ENREGIS/Geogrid og ENREGIS/Folieprodukter 
er næsten alle dimensioneringer for 
taglagring mulige.

• Er kørefaste og bebyggelige

• Lille hydraulisk nedsivningsmodstand

• Brudstyrkefasthed > 900 kN/m2

• Leveres fl eksibelt i byggehøjder fra 50 til 200 mm

• Velegnet også til afvanding i parkeringshuse og -kældre

22
Nyhed
ENREGIS/Vivo® Control-X
Fuldt integreret, indvendigt bundfældnings-/
fi ltertrin, fri kuglegennemgang > DN 500

PATENTANMELDT

ENREGIS/Vivo® 

Control-X 600

Nyhed! Nyhed!

Green Infrastructure
Vanding og afvanding af tage og andre fl ader. Lagring. Beplantning af tage. 
Substratkassetter til træer og planter. Vandingssystemer

På helt særlig vis sikrer ENREGIS/Eco TreeBox®-programmet beplant-
ning med træer og planter i det trafikale rum også under meget 
vanskelige forhold. Det beskytter ikke kun rødderne, det muliggør i det 
hele taget deres optimale udvikling. Det bidrager afgørende til optimal 
forsyning med ilt og næringsstoffer samt til vanding og afvanding af 
området omkring rødderne. 

De professionelt installerede substratkassetter til træer og planter kan 
med fordel fyldes med struktur- og byggestabile ENREGIS/Vivo®

Habitat-plantesubstrater, som er optimerede færdige blandinger iht. 
Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschafts-
bau e.V. (FLL). Substratet har et højt porevolumen (vand- og næringssto-
fegenskaber), optimal gasudskiftning og høj gennemtrængelighed – 
velegnet også i kombination med ENREGIS-forretningsområdet 
„Regnvandshåndtering“ – det er ENREGIS, når det er bedst.

ENREGIS/Eco TreeBox® 500  

Leveres nu som standardmodellerne 300 & 500 kN/m2

Med endnu en statisk forbedring af systemet, der har en belastningsgrænse 
på op til 500 kN/m2, optimerer ENREGIS sit populære ENREGIS/Eco 
TreeBox-standard rodbeskyttelsesprogram med endnu en salgssucces.

Med systemvarianten HD 800 tilbydes nu et system, der både i sin dimensionering og i sin 
bæreevne kan tilpasses variabelt til hvert enkelt projekt.

•  Påfyldes ovenfra – let, direkte og uden ekstra montage 

•  Optimeret styring af rodnettet 

•  Fleksible mål, valgfri trinløs højde og bredde fra 200 til 800 mm

•  Belastningsklasser projektorienteret op til 800 kN/m2

•  Præfabrikerede, installationsoptimerede moduler 

•  Transportoptimeret, leveres også i enkeltelementer (ca. 400 m³/lastbil)

•  Velegnet sammen med ENREGIS/Vivo® Habitat-plantesubstrat

•  Fuldt kompatibelt med systemerne ENREGIS/Eco AirBox®

    og ENREGIS/RoofBox®

ENREGIS/Eco TreeBox® HD 800
Statisk optimerede substratkassetter til træer og planter med optimal overføring af lasten og god plads 
til rødderne i anden generation – enestående variabel – enestående stabil

ENREGIS/Eco TreeBox®-program
Substratkassetter til træer og planter med optimeret overføring af lasten og god 
plads til rødderne, overholder nationale og internationale regelsæt

• Glasfi berforstærket model med høj belastningsevne 

• Indbygning tæt på overfl aden

• Enestående belastningsevne, også horisontal op 
til 500 kN/m2

• Optimal overførsel af lasten fra det trafi kale rum

Med systemvarianten HD 800 tilbydes nu et system, der både i sin dimensionering og i sin 

Statisk optimerede substratkassetter til træer og planter med optimal overføring af lasten og god plads 

På helt særlig vis sikrer ENREGIS/Eco TreeBox®-programmet beplant-
ning med træer og planter i det trafikale rum også under meget 
vanskelige forhold. Det beskytter ikke kun rødderne, det muliggør i det 
hele taget deres optimale udvikling. Det bidrager afgørende til optimal 
forsyning med ilt og næringsstoffer samt til vanding og afvanding af 

De professionelt installerede substratkassetter til træer og planter kan 
med fordel fyldes med struktur- og byggestabile ENREGIS/Vivo®

Habitat-plantesubstrater, som er optimerede færdige blandinger iht. 
Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschafts-
bau e.V. (FLL). Substratet har et højt porevolumen (vand- og næringssto-
fegenskaber), optimal gasudskiftning og høj gennemtrængelighed – 
velegnet også i kombination med ENREGIS-forretningsområdet 
„Regnvandshåndtering“ – det er ENREGIS, når det er bedst.

ENREGIS/Eco TreeBox®ENREGIS/Eco TreeBox®ENREGIS/Eco TreeBox -program
Substratkassetter til træer og planter med optimeret overføring af lasten og god 
plads til rødderne, overholder nationale og internationale regelsæt

bau e.V. (FLL). Substratet har et højt porevolumen (vand- og næringssto-

Med endnu en statisk forbedring af systemet, der har en belastningsgrænse 
, optimerer ENREGIS sit populære ENREGIS/Eco 

TreeBox-standard rodbeskyttelsesprogram med endnu en salgssucces.

• Glasfi berforstærket model med høj belastningsevne • Glasfi berforstærket model med høj belastningsevne 

• Indbygning tæt på overfl aden

• Enestående belastningsevne, også horisontal op 
til 500 kN/m2

• Optimal overførsel af lasten fra det trafi kale rum

• Glasfi berforstærket model med høj belastningsevne 

• Indbygning tæt på overfl aden

Enestående belastningsevne, også horisontal op 

• Optimal overførsel af lasten fra det trafi kale rum

ENREGIS/Eco TreeBox® ENREGIS/Eco TreeBox® ENREGIS/Eco TreeBox 500  

Leveres nu som standardmodellerne 300 & 500 kN/m2

Med endnu en statisk forbedring af systemet, der har en belastningsgrænse 

Med systemvarianten HD 800 tilbydes nu et system, der både i sin dimensionering og i sin 
bæreevne kan tilpasses variabelt til hvert enkelt projekt.

•  Påfyldes ovenfra – let, direkte og uden ekstra montage 

•  Fleksible mål, valgfri trinløs højde og bredde fra 200 til 800 mm

•  Belastningsklasser projektorienteret op til 800 kN/m2

•  Præfabrikerede, installationsoptimerede moduler 

•  Transportoptimeret, leveres også i enkeltelementer (ca. 400 m³/lastbil)

•  Velegnet sammen med ENREGIS/Vivo® Habitat-plantesubstrat

•  Fuldt kompatibelt med systemerne ENREGIS/Eco AirBox®

Med systemvarianten HD 800 tilbydes nu et system, der både i sin dimensionering og i sin 

Med endnu en statisk forbedring af systemet, der har en belastningsgrænse 
, optimerer ENREGIS sit populære ENREGIS/Eco 

TreeBox-standard rodbeskyttelsesprogram med endnu en salgssucces.
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Kilde-/drikkevandssystemers
Kildeudnyttelse. Kildevandsrensning. Drikkevandslagring. Drikkevandsdistribution3Vi har ikke kun skabt os et navn inden for områderne regnvandshåndtering, 
Green Infrastructure og spildevandsteknik. Med vores kilde- og drikkevands-
systemer har vi fundet en yderligere niche på markedet, som er en naturlig 
fortsættelse af vores mission „Water Management“.  

Inden for kilde- og drikkevandsstyring er den decentrale forsyning fra mange 
mindre, individuelle anlæg en vigtig del af den samlede  drikkevandsforsyning. 
Hvert enkelt system skal være perfekt konstrueret til at opfylde forskellige krav 
og forudsætninger, og det skal være udstyret og forarbejdet med førsteklasses 
materialer. Fra installationerne ved kildeudspringet over samleledningerne og 
armaturbrønden hen til drikkevandstanken skal vandhygiejnen og vandkvalite-
ten være i top. 

Som erklæret specialist med mange års erfaring er Walter Winkler fra Østrig 
og hans virksomhed WWET med hjemsted i Tyrol allerede et velkendt navn. Ved 
at sammenlægge forretningsaktiviteterne med ENREGIS er kompetencerne nu 
samlet under ét, og det sikrer den succesrige introduktion af kilde- og drikke-
vandssystemer i alperegionen og andre steder.   

Således kan ENREGIS‘ kunder som altid være sikre på at få en økono-
misk og teknisk perfekt løsning, fra projekteringen til det færdige produkt 
– selvfølgelig under overholdelse af alle lokale og nationale standarder, 
direktiver og love, f.eks. ÖVGW eller DVGW.

Kort byggefase på grund af omfattende formontering af ENREGIS/Pure-anlæg

ENREGIS/Pure 
-drikkevandslager 

Individuelle løsninger som kompakte eller modulopbyggede konstruktioner

Systemfordele: førsteklasses PE-HD-materiale med drikkevandsgodkendelse, lav vægt, høj slagstyrke og udvidelsesevne, 
ekstremt kørefast ved tyndt jordlag, sætte- og frostskader samt lækage er udelukket, leveres som komplette systemer op til 

70 m3 eller som modulsystemer i næsten enhver størrelse (Ø 1000 til 2500 mm, længde 1 til 14 m).
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Udluftning kildeanlæg

Ventilering kildeanlæg

Kilde-/drikkevandssystemers 
Kildeudnyttelse. Kildevandsrensning. Drikkevandslagring. Drikkevandsdistribution

Selv om hver enhed i sig selv er en relativ lille investering, tager  
ENREGIS allerede ved projekteringen højde for anlæggets langsigt-
ede og løbende udgifter. Det genspejler sig i konstruktionens høje 
kvalitets-, vedligeholdelses- og arbejdskomfortniveau.  

Systemet formonteres i så stor udstrækning som mulig;  
derfor er selve byggefasen kort. 

Brøndanlæg, kildebrønd, armaturbrønd eller drikkevandslager –  
certificerede fagfolk tilpasser hvert enkelt valgfri element i hvert 
skræddersyet anlæg optimalt til de individuelle krav. Uafhængigt af 
antallet af tilløb til konstruktionen kan alle kilderegistre kontrolleres 
separat og ved behov tømmes fuldstændigt.  

Overløb eller elektroniske, berøringsfri scanninger sikrer indsamling 
af data og transmission af andre parametre, f.eks. grumsethed.  
Frakobling af enkelte kilderegistre ved havari er obligatorisk. 

 

Mange års erfaring danner grundlag for implementering af  
vores projekter også under vanskelige logistiske og  
installationstekniske forhold.  

Ved selve indbygningen er anlæggenes relativt lave vægt en stor 
transport- og omkostningsmæssig fordel, navnlig i bjergrigt terræn. 
PE-HD-materialets høje slagstyrke og udvidelsesevne forhindrer 
sætte- og frostskader, lækager og således indtrængen af fremmed-
legemer. Desuden betyder det, at de kompakte anlæg er kørefaste selv 
med et meget tyndt jordlag.  

Uanset, om der er tale om vertikal (VT, vertikalteknologi) eller  
horisontal (HT, horisontalteknologi) indbygning – anlægget og dets 
betjeningselementer vil altid være let tilgængelige og nemme at betje-
ne. Sikkerhed har altid højeste prioritet, og således kan vi udelukke, at 
uvedkommende under almindelige forhold kan få adgang til anlægget. 

ENREGIS/Pure: Gode adgangsforhold og høj sikkerhed Omsætning af vores projekter også under meget vanskelige logistiske forhold, kan også leveres/flyttes med helikopter

Armaturbrønden er let tilgængelig og nem at betjeneKilde-/brøndanlæg med kilderegistre, der kontrolleres separat

Hvert ENREGIS/Pure-anlæg er skræddersyet

Perfekte løsninger fra projektering til færdiggørelse.
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Spildevandssystemer
Systemløsninger til meget forurenet regnvand / gråvand / spildevand 

Helhedsorienteret Water Management betyder først og fremmest pålidelig behand-
ling af enhver type spildevand, inden det udledes i miljøet. For ENREGIS er det en 
logisk konsekvens, at vi nu også inkluderer denne teknologi i vores virksomhed. 
I et strategisk samarbejde med Steinbeis-Transferzentrum Meschede under ledelse 
af prof. dr.-ing. C. Schuster udvikler og tilbyder vi således koncepter og systemer til 
behandling af spildevand. 

Steinbeis-Transferzentrum Meschede er en del af Steinbeis GmbH und Co. KG 
i Stuttgart, der arbejder med teknologitransfer, og har særlig fokus på udvikling af 
innovative processer inden for rensning og behandling af vand og spildevand. 
Disse aktiviteter baserer sig på medarbejdernes årtiers erfaring og omsætningen 
af deres knowhow, når der udvikles processer og teknologier.

I et moderne laboratorium verificeres de ved hjælp af vand- og spildevandsprøver 
i henhold til den specifikke opgave. På dette grundlag udvikler ENREGIS alle typer 
spildevandsanlæg, fra procesudvikling og projektering til levering og etablering af 
det nøglefærdige anlæg.

Afstrømning af meget forurenet regnvand 
Dette forretningsområde har særlig fokus på afstrømningsregnvand, der på grund af en høj eller en meget specifik forurening ikke kan renses eller behandles ved hjælp af klassiske standardrenseanlæg 
til regnvand, f.eks. bundfældningsanlæg, lamelrensningsanlæg eller standard-substratløsninger. Denne type belastning stammer ofte fra regnvand fra meget forurenede arealer, f.eks. industrigrunde, 
tidligere forurenede arealer, affaldsdeponier, arealer til opsamling af haveaffald eller forurenede udløb fra landbruget (ensilering). Ikke kun kraftig regn kan medføre udfældning af stoffer, der udledes 
i kanalen eller i vandrecipienten.

Rensning af gråvand
Gråvand er ifølge den europæiske standard 12.056-1 fækaliefrit vand med lavt indhold af forurenende stoffer, der eksempelvis produceres, når vi bruser, tager bad, vasker 
hænder eller bruger vaskemaskinen, og det kan renses og blive til brugs- eller procesvand. Gråvand kan behandles, f.eks. i vandgenbrugssystemer, og genanvendes. Som 
regel sker rensningen rent mekanisk-biologisk; som noget nyt bruges også biomembranfiltre. Dette vand er hygiejnisk rent. Det kan bruges til havevanding, almindelig 
rengøring og toiletskyl. Det kan også uden problemer bruges til tøjvask, hvis vandet har badevandskvalitet, hvilket er gængs standard i Europa. I en husholdning med 
4-5 personer løber den årlige besparelsen op på ca. 90 m3 vand. I modsætning til det vejrafhængige regnvand er renset brugsvand altid tilgængelig.

4
ENREGIS/Vivo® TRP
Bundfældnings- og separationsanlæg

Kompakte anlæg til behandling/rensning af gråvand med 
lavt indhold af forurenede stoffer. Kombination af biologisk og 
mekanisk proces på grundlag af den kendte højeffektive 
substratprocesteknik. Kompakte anlæg til en ydeevne 
på 0,5 til 60 m³/døgn.

.  

Afvanding af industriarealer, motorvejsbroer, lufthavne og andre 
trafikområder stiller meget høje krav til behandling og rensning 
af overfladeafstrømningen.  

ENREGIS/Vivo® TRP med en nominel ydelse på op til 450 l/s 
er et sikkert alternativ eller et optimalt supplement til 
centrale og decentrale regnvandsanlæg for at opfylde 
disse krav. Som to- eller tretrins behandlings-
system, enkeltvis eller parallelt sammen-
koblet med flere systemer: Arealer på op 
til flere titusinder kvadratmeter kan behandles 
sikkert, ikke kun ved nye anlæg, men også ved 
eftermontering i eksisterende naturlige 
terrænfordybninger eller regnvandsanlæg. 

 ENREGIS/Vivo® TRP er også optimal sammen med ENREGIS   
 biofiltrationssubstratteknik til effektiv efterbehandling af 
 organiske indholdsstoffer.

Gråvand er ifølge den europæiske standard 12.056-1 fækaliefrit vand med lavt indhold af forurenende stoffer, der eksempelvis produceres, når vi bruser, tager bad, vasker 
hænder eller bruger vaskemaskinen, og det kan renses og blive til brugs- eller procesvand. Gråvand kan behandles, f.eks. i vandgenbrugssystemer, og genanvendes. Som 

lavt indhold af forurenede stoffer. Kombination af biologisk og 

ENREGIS/Vivo® Biotreat VT
Kompakte gråvandssystemer på substratbasis

!
©

 E
N

R
EG

IS

PARTNERSHIP DEVELOPMENT

Nyhed!

Kemisk industri

• Medicinalindustri og kosmetik

• Kunststoffer og dispersionsmaling

• Anorganisk produktion

• Tensider og rensemidler

• Sprøjtemidler

• Maling og pigmenter

Fødevareindustri

• Olier og fedtstoffer

• Drikkevareindustri

• Slagterier og kødforarbejdning

• Forædling af fødevareolie

• Delikatesser og konserves 

• Produktion af mælke- og mejeriprodukter

Ydelser
•  Analyser og registrering af spildevandsdata

•  Forsøg i egne pilotanlæg

•  Rådgivning og konceptudvikling

•  Procesudvikling

•  Procesoptimering af eksisterende anlæg 

•  Projektering af udkast/Basic engineering 

•  Projektering af udførelse/Detail engineering

•  Kortlægning af investerings- og  
 driftsomkostninger

•  Levering af udstyr og komplette anlæg   

•  Montageovervågning og idriftsættelse

Industrispildevand
Industrispildevand er som regel kendetegnet ved en høj forurening, der er forårsaget af meget 
forskellige kombinationer af diverse indholdsstoffer. En grundlæggende forudsætning for den 
succesrige implementering af spildevandsanlæg og dermed behandling af komplekst spilde-
vand er derfor procesudvikling på basis af laboratorieforsøg i kombination med vores partneres 
mangeårig erfaring. ENREGIS har fokus på et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder inden 
for mange forskellige brancher.

Olieudvinding og raffinaderier Papir- og celluloseindustri
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Fysisk-kemiske processer
Bundfældning, flokkulering, neutralisering

Mekaniske separationsprocesser  
Sigtning, bundfældning, flotation, filtration, 
centrifugering   

Membranseparationsprocesser 
Mikrofiltration, ultrafiltration, nanofiltration, 
omvendte osmose   

Biologisk spildevandsrensning
Kompakte rensningsanlæg, aerobe anlæg med 
højreaktorer, anaerobe anlæg til forbehandling 

Supplerende spildevandsrensning 
Adsorption med aktiv kul, desinfektion med  
UV og ozonisering

Proces til behandling af slam
Forbehandling, fortykning og afvanding af slam

TeknologierSubstrater til biofiltrationssystemer
Behandling og rensning af spildevand ved hjælp af biologiske processer som den højeffektive ENREGIS substratprocesteknik har på mange anvendelsesom-
råder udviklet sig den mest avancerede teknologi. For at beskytte vores miljø så godt som mulig, skal substraternes fulde ydeevne også i disse biologiske 
rensningsanlæg så vidt muligt sikres fra første brug og også ved reaktivering. ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater til biofiltrationssystemer er beregnet til 
ENREGIS/Biocalith®-substrater. På grund af biofoliens hurtige aktivering sikres optimal virkningsgrad ved første ibrugtagning, efter perioder med tørke eller 
efter havari, forårsaget af f.eks. rengørings-, opløsningsmidler m.m. 

Kombinationen af ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater og ENREGIS/Biocalith®-substrater har vist sig at være særdeles overbevisende på følgende områder:

• Behandling af regnvand ved hjælp af ENREGIS/Vivo®-systemteknik
 ENREGIS/Vivo®-anlæg til regnvandsbehandling, der er tilsat højtydende substrater, viser deres fulde ydeevne fra   
 første dag, når de bruges sammen med ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater.

• Rensning af gråvand ved hjælp af ENREGIS/Vivo® Biotreat VT
 ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater er særdeles velegnede i de kompakte anlæg med deres kombination  
 af biologiske og mekaniske processer.

• Maritim spildevandsteknik med biologiske rensningsanlæg
 På det maritime område erstatter den biologiske rensningsteknik i stadig højere grad ældre membransystemer.   
 Stadig mere restriktive internationale grænseværdier for udledning kræver i et kapløb med tiden konstant   
 udvikling af nye og endnu mere innovative løsninger. Et eksempel er retningslinjerne til reducering af næringsstoffer  
 og behandling af nitrater og fosfater ved hjælp af biologisk rensning, særligt inden for passagerskibsfarten i Special  
 Areas, f.eks. Baltic Sea, jf. IMO MEPC.227(64) § 4,2. For at opnå optimale resultater og en optimal miljøbeskyttelse,   
 bruger førende producenter af maritime rensningsanlæg allerede ENREGIS/Vivo® ActivStart-substrater.
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ENREGIS®-systemer – uundværlige i moderne Water Management. Hvis du er begejstret over vores mission,  
hvis du er fast forankret i ENREGIS-netværket, eller hvis du vil være en del af vores netværk – kontakt os!  
our planet . our water . our mission
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ENREGIS  
Danmark/Sverige
Bomose Allé 3
DK-3200 Helsinge

1001 ENREGIS referencer

Fon +45 70 13 17 13
lk@enregis.dk
www.enregis.dk
CVR: 36 47 82 17

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ek

ni
sk

e 
æ

nd
ri

ng
er

, f
ej

l o
g 

tr
yk

fe
jl 

• 
Ill

us
tr

at
io

ne
rn

e 
er

 e
ks

em
pl

er
. 

*E
N

R
EG

IS
/X

-B
ox

®
 3

00
 m

m
, *

*E
N

R
EG

IS
/C

on
tr

ol
bo

x®
. 1

) A
re

al
ty

pe
 F

3 
&

 F
5 

ef
te

r a
fs

te
m

ni
ng

 m
ed

  
go

dk
en

de
ls

es
m

yn
di

gh
ed

.  
2)

 S
am

m
en

kæ
dn

in
g/

kr
av

/in
ds

at
sb

eg
ræ

ns
ni

ng
er

 a
f d

e 
en

ke
lte

 k
on

tr
ol

le
r/

go
dk

en
de

ls
er

,  
se

 d
ok

um
en

ta
tio

ne
rn

e 
. U

dg
av

e 
03

.2
01

9

ENREGIS® international
Austria, Baltic States, Belgium, Canada, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, GCC, Hungary, Italy, 
Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, 
Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, 
Sweden, Switzerland, Turkey, USA

© ENREGIS

2
Regnvandshåndtering

    Green Infrastructure 

Kilde-/drikkevandssystemer

Spildevandssystemer

ENREGIS GmbH 
Tyskland
Lockweg 83
D-59846 Sundern

Fon +49 2933 98368-0 
Fax  +49 2933 98368-16
info@enregis.de
www.enregis.de


