
Výrobky ENREGIS sú dnes nedeliteľnou súčasťou managementu 
dažďových vôd a ochrany životného prostredia. K výrobkom 
Enregis ponúkame odborné poradenstvo. Vedúca pozícia 
pri hľadaní riešení problémov praxe – navrhovanie, výpočty, 
projektovanie systémov určených pre likvidáciu dažďovej vody - jej 
čistenie, retenciu, či vsakovanie do podložia.
V tomto technickom liste uvedené produkty sú len výberom z oveľa 
širšieho výrobného sortimentu ENREGIS.
Ten sa neustále inovuje a vylepšuje tak, aby sa sústavne nachádzal 
na špici technického vývoja, ako aj zodpovedal najnáročnejším 
potrebám technickej praxe.
 
Radi vám zodpovieme na vaše technické otázky
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ENREGIS GmbH
Wasser- und Umwelttechnik
Zu den Ruhrwiesen 3
D-59755 Arnsberg

Telefon: +49 (0) 29 32 - 8 90 16-0
Telefax: +49 (0) 29 32 - 8 90 16-16
info@enregis.de
www.enregis.de

ENREGIS®/voda a životné prostredie, 2011 
Výber a novinky  zo sortimentu výrobkov a služieb 
určených pre management dažďovej vody

Biofiltrationsstufe Schwermetalladsorbtion Retention Grobfilter+ + +

ENREGIS®/System-Controlbox

ENREGIS®/Protect
Monitoringsystem zur kontinuierlichen,
automatischen Fernüberwachung von 
Regenwasser-Versickerungs und 
Behandlungsanlagen

obkov a služieb 
ej vody

Kvalitné výpočtové programy pre projekciu sú samozrejmosťou 



Bezkonkurenčný pomerom cena/výkon systém ENREGIS/
X-Box určil nové štandardy. Použitie buď samostatne, 
alebo v kombinácii s univerzálnym blokom ENREGIS/
Controlbox, môžu vytvárať množstvá kombinácií - 
ideálne sa tak dá vyhovieť miestnym potrebám. Množstvo 
variácií, čo sa týka tvaru a funkcií.
V prípade potreby s inšpekčným kanálom iba DN 160 
alebo DN 500 (tu aj s možnosť regenerácie). Jedinečná 
statická stabilita. Štandardná výška 10, 20, 30, 40, 50, 
až 60 cm, pri prianí zákazníka aj pri odstupňovaní iba po 
5 cm! Pre pojektantov absolútna sloboda navrhovania.V 
nízkych výškach ideálny systém pre použitie v miestach 
s vysokou hladinou podzemnej vody. Úspora nákladov - 
zníženie potrebnej hĺbky výkopov.

Výhody na prvý pohľad
• Extrémna zaťažiteľnosť, statické skúšky pri 600 kN/m2

• dodávaný odstupňovaný po 5 cm výške
• kompatibilita so systémom ENREGIS/Controlbox
• kvalita ENREGIS

ENREGIS®/systém Controlbox*

Flexibilný a inovatívny,  vsakovací a 
retenčný  systém pre dažďovú vodu

ENREGIS/Controlbox bol vyvinutý špeciálne pre použitie 
pre veľkorozmerné vsakovacie a retenčné dažďové za-
riadenia. Pre možnosť revízie a regeneráciu systému je 
ENREGIS/Controlbox vybavený integrovaným inšpekč-
no-preplachovacím kanálom o priemere vyše 500 mm. 
Tieto prvky - veľký integrovaný kanál, ako aj tvar boxu - 
pravidelná kocka, ho predurčujú pre priemyselné, ale aj 
pre líniové stavby 
Veľký objem a jednoduchá manipulácia zvyšuje efektivi-
tu montáže ENREGIS/Controlbox. Napríklad Enregis/
Controlbox M/L môže bez veľkej námahy montovať aj 
jedna osoba, vo vysokom  dennom výkone. 
Projektantovi systém ponúka možnosť vytvárania varia-
bilných retenčných a vsakovacích zariadení. Užívateľovi 
zase istotu kvality , ako aj možnosti inšpekcie a regene-
ráciu zariadenia. Systém bol odskúšaný v TŰV – Nord. 

Výhody na prvý pohľad
• extrémne vysoká únosnosť / skúšané TÜV Nord
• extrémne veľký retenčný objem (cca 95%)
• nízka hmotnosť – typ Controlbox M cca 12 kg, L cca 

24 kg, XL cca 36 kg XXL – Line cca 48 kg
• jednoduché osadenie
• zosúladené príslušenstvo
• optimalizovaný preplachovací / revízny kanál > 500 mm
• Prívody: DN 100 až DN 500

ENREGIS®/čistenie dažďovej 
vody.
Najnovšie metódy biofi ltrácie a 
adsorpčné substráty ENREGIS

Čistenie organickými látkami znečistenej dažďovej vody 
sa uskutočňuje pri prechode vody cez voľne uložený a 
presne navrstvený substrát uložený priamo pod vsa-
kovacím zariadením. Substrát musí byť pod vsakom 
uložený bez zhutnenia – v hrúbke 20 cm. Dažďová voda 
cez substrát voľne – gravitačne prechádza a zdrží sa tu 
defi novaný čas. V tejto dobe sa na kontaktných plochách 
substrátu Biocalith® MR uskutočňuje intenzívna biolo-
gická a abiotická sorpcia, vyhnívanie, oxidácia pri pôso-
bení rozpusteného kyslíka, katalitické reakcie pri prítom-
nosti špecifi ckých látok v substráte a organický rozklad 
pri pôsobení na povrchu substrátu usídlených baktérií. 
Konštantné parametre v podzemí zabezpečujú pre túto 
fyzikálno – chemickú a mikrobiologickú očistu optimál-
ne podmienky bez ohľadu na ročné obdobie. Jedná sa 
z hľadiska substrátu o plne regeneratívny proces. Vý-
mena substrátu ENREGIS/Biocalith MR preto nie je za 
dodržania podmienky prístupu vzdušného kyslíka nutná. 
Umiestnenie substrátu Biocalith MR v podloží vsaku je 
lepšou alternatívou, ako doteraz používaný spôsb fi ltrácie 
a dočiste vody iba cez biologickú pôdnu vrstvu – doteraz 
praktizovaný spôsob vo vsakovacích priekopách, či vsa-
kovacích muldách.

Výhody na prvý pohľad
• Žiadna strata miesta – podzemné uloženie
• Žiadna dodatočná výmena substrátu
• jednoduchá inštalácia 
• Vplyv počasia na očistný proces je minimálny 
• Redukcia CSB-podielov na 94%

ENREGIS®/odlučovacia technika
efektívna očista dažďových vôd zo znečis-
tených obecných a mestských plôch 

ENREGIS®/Controlbox* L 432 
ENREGIS®/Controlbox* XL 648
ENREGIS®/Controlbox* XXL-864
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ENREGIS®/Controlbox* M 216 

ENREGIS/Controlbox XXL-Line 2400 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS/Controlbox XL 1800 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS/Controlbox L 1200 mm x 600 mm x 600 mmENREGIS/Controlbox M 600 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS®/Adsorbčno-
fi ltračná šachta pre ťažké 
kovy typ ESAF 

Mechanická fi ltrácia a zároveň adsorpcia 
ťažkých kovov z dažďovej vody –  ESAF 
- optimálny systém, riešiaci individuálne 
požiadavky praxe.

Jadrom systému určeného k fi ltrácií ťažkých kovov 
ENREGIS/ESAF je (pre tento účel) špeciálne vyvinutý 
adsorbčný substrát ťažkých kovov, umiestňovaný do 
čistiaceho stupńa fi ltra. Adsorbčný stupeň pracuje na 
princípe iónovej výmeny a využíva efekt stúpajúceho 
prúdu vody (zdola nahor).
Fyzikálno – chemický základ očistného proces spočíva v 
prechode znečistenej dažďovej vody cez špeciálny 
substrát – jemný granulát, špeciálne vyvinutú látku 
Biokalit K, na ktorý sa účinne adsorbčne viažu vo vode 
prítomné rozpustené ťažké kovy. Doterajší stav - 
splavovanie rozptýlených čiastočiek ťažkých kovov z ciest 
(ktoré zvlášť v zimnom období sa naväzujú na rozpustenú 
posypovú soľ), neposkytovalo doteraz účinnú možnosť 
očisty ťažkými kovmi znečistenej vody. 
Systém splavovania ťažkých kovov do odparovacích prie-
kop, či splavovanie do podložia cez vsakovacie muldy od-
poruje dnešným požiadavkám ochrany životného prostre-
dia. Systém ENREGIS/ESAF je cielene určený na 
adsorbciu ťažkých kovov zo znečistenej dažďovej vody. 
Systém pracuje trvalo a spoľahlivo - nenáročne na obslu-
hu a údržbu, nezávisle od vonkajšej teploty.

Výhody na prvý pohľad
• Stupeň odstránenia ťažkých kovov zodpovedá 

požiadavkám BbodSchV  (i pre meďené a 
pozinkované strechy)

• Garantovaná očista vody (mechanický  + usadzovací 
+ adsorbčný stupeň)

• Vysoko účinný substrát typ Biocalith K - adsorbcia 
ťažkých kovov

• Životnosť fi ltra individuálne nastaviteľná
• Výmena  substrátu bez vysokých nákladov 
• Ľahká pripojiteľnosť na jestvujúcu dažďovú 

kanalizáciu
• Bezplatný výpočtový software
• Dlhodobý vývoj, výskumné zprávy výskumných 

pracovísk , vysoká účinnosti čistenia
• V príprave certifi kát Nemeckého inštitútu pre 

stavebnú techniku (DIBt)

Extrémne zaťažiteľný, jedinečne fl exibilný

ENREGIS/Permavoid® 38 
ENREGIS/Permafi lter® Biomat 38 
Vsakovacie systémy určené pre očistu 
vody a extrémne plytké vsakovanie

ENREGIS/Permavoid a ENREGIS/Permafi lter boli vyvi-
nuté pre lokality s najvyššími požiadavkami na únosnosť.
Všeobecne patria k najpevnejším výrobkom svojho druhu. 
Vyznačujú sa fl exibilným spôsobom použitia.
ENREGIS/Permavoid a ENREGIS/Permafi lter sú 
totožné výrobky. Rozdiel spočíva u typu   ENREGIS/Per-
mafi lter iba v bloku integrovanej absorbčnej geotextílie 
typ Biomat, ktorá pri prítoku znečistenej vody na hladine 
pláva a do seba absorbuje ľahké ropné látky. Tieto po čase 
biologicky odbúrava.   
Príklady použitia: plytký, podpovrchový vsak,  drenáž, 
hĺbkové vsakovanie, roznášanie, vyľahčovanie, náhrada 
cestného betónu, očista vody.
Možnosť zvýšenia očistného účinku -  v kombinácií s pôd-
nym fi ltračným substrátom ENREGIS/ Biocalit MR.
Použitie v oblastiach so zvlášť prísnymi požiadavkami na 
dočistenie dažďových vôd.

Výhody na prvý pohľad
• vysoká zaťažiteľnosť: 715 kN/m2

• extrémne vysoký akumulačny objem (cca 92%)
• plošný akumulačný faktor <= 150L/m2

• zaťažiteľnosť SLW 60 pri 15 cm prekrytí
• patentovaný olej/STOP systém
• odbúravanie ropných olejov  priamo v zariadení

Rozmery (Š x V x Hĺ): 354 mm x 150 mm x 708 mm

vanin einiee

mafi lterr bobolili

ENREGIS/Permachannel®

Cestný odvodňovací žľab s predčistením a 
integrovaným odlučovačom ropných látok
Pre lokality s možným prítokom znečiste-
ných vôd ropnými olejmi.
Od olejov predčistená voda sa z cestného 
žľabu priamo odvádza do vsakovacieho 
zariadenia.

Systém ENREGIS/Permachannel je koncipovaný ako 
očistný vtokový objekt aj pre tie pre vsakovacie zariade-
nia, ktoré musia byť z dôvodu vysokej hladiny spodnej 
vody umiestnené tesne pod povrchom . Optimálny odvod 
dažďovej vody s minimálnou stratou výšky. 
Cestný odvodńovací systém - je určený predovšetkým pre 
olejmi zaťažené menšie parkoviská a verejné komuniká-
cie. Spĺňuje najvyššie požiadavky pre odvodnenia. Očista 
a vsakovanie dažďových vôd zo znečistených priemysel-
ných plôch a parkovísk.

Rozmery (Š x V x Hĺ): 150 mm x 210 mm x 1000 mm

ENREGIS®/multifunkčný 
vsakovací a očistný systém
Multifunkčný systém slúži zároveň pre 4 
funkcie: odvod znečistenej vody z ciest a 
parkovísk, predčistenia, absorbciu ro-
pných látok a  vsiaknutie dažďovej vody.
Pozostáva z 3 častí:  zberného 
odľučovacieho žľabu, absorbčnej časti 
ropných látok a vsakovacieho zariadenia.
Určený je variantne aj pre extrémne plytké 
- podpovrchové osadenie – najmenšia 
hĺbka osadenia pri najvyššej stabilite.
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ENREGIS/X-Box (Š x V x Hĺ): 600 mm x (voliteľne 100 až 600 mm) x 600 mm
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ENREGIS / výpočtový softvér vychádza z odporúčaní 
smerníc ATV - Výpočet vsakovania dažďovej vody. 
Softvér, pokiaľ to vyžadujú platné predpisy DWA (pre-
dovšetkým DWA-M 153) zohľadňuje aj výpočet a návrh 
čistiaceho stupňa – organického a anorganického 
stupňa dočistenia. Tento stupeň má za úlohu zachytiť 
nie len mechanické nečistoty, ale odstrániť z dažďovej 
vody aj rozpustné škodlivé látky splavované z ciest a 
striech (pozinkované a medené strechy, manipulačné 
plochy v priemyselných parkoch, ťažko zaťažované 
vozovky) do vsakovacieho zariadenioa.
Softvér presne vypočíta a optimalizuje systémové 
komponenty ENREGIS.
Minulosťou je poddimenzovanie, alebo predimenzova-
nie systému.

Výpočet je v súlade s požiadavkami: 
BBodSchV - Spolková vyhláška o ochrane pôdy 
TrinkWV – Smernica “Pitná voda / vodné zdroje” 
LAWA - krajinská pracovná skupina pre vodu
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ENREGIS®/X-Box 
Jedinečne variabilný – extrémne 
zaťažiteľný, presvedčivý v cene a kvalite

ENREGIS/Biocalith® MR
Substrát pre fi ltráciu dažďovej vody. 
Regeneratívny, bezúdržbový  pôdny fi lter

ENREGIS®/priestorové prvky
Optimálne riešenie,  výškovo prispôsobiteľný systém – jedinečne pevný, plne kombinovatzeľný, 
fl exibilné použitie

Obrázky naznačujú len niektoré z mnohých možností kombinácií 
komponentov ENREGIS/ X-BOX a ENREGIS / CONTROLBOX.
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ENREGIS®/ENVIA-CRC/TRP 
Odlučovaco/sedimentačné zariadenie - tak 
pre nové komunikácie, ako i pre doplnenie 
existujúcich cestných vpustov.

Vonkajší priemer Ø 330 mm (dole), 440 mm (hore), výška 600mm

ENREGIS®/výpočtové programy 
Výpočtový softvér pre projektantov – výpočet, vsakovanie, retencia, návrh 
vsakovacích a retenčných zariadení…. Návrhy a odporúčania

Voliteľne: napájací / inšpekčný a čistiaci kanál DN 160, alebo 
DN 500 - optimálny vstup do systému. Ľubovoľne umiestniteľný 
inšpekčný kanál.

Voliteľne: napájací / inšpekčný aa čistiaci kanál DN 160, alebo a č

ENREGIS/ENVIA-CRC – fi ltračná vložka bola vyvinutá 
špeciálne pre požiadavky očisty dažďových vôd privádza-
ných z komunálnych a priemyselných plôch. 
ENREGIS/ENVIA-CRC je účinné separačné a odlučo-
vacie zariadenie určené pre osadenie do kanalizačných 
vpustov pre odvodnené plochy do 500 m2 (nominálny 
prietok 5 – 7 litrov/sec - pri intenzite dažďa 150 l/s/ha). 
Pomocou príslušného adaptéra je zariadenie osaditeľné 
do všetkých, bežne dodávaných cestných kanalizačných 
vpustov. Systém účinne odlučuje mechanické, ropné a 
ahké plávajúce časti.
Systém možno osadiť tak do novorealizovaných, ako aj do 
už existujúcich dažďových kanalizačných systémov.


