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ENREGIS-News’in değerli okuyucuları ,
2008/2018 - 10 YILLIK ENREGIS - 10 YILLIK BAŞARI
İhtiyaçlarınızı karşılamak ve desteğinizle birlikte çalışarak son 10 yılda, sadece modern yağmur
suyu yönetimi pazarını olumlu yönde etkilemedik, aynı zamanda sektörde önemli kriterler belirleyerek, yeni bir teknolojinin - hepsinden önemlisi güvenlik standartların oluşturulması konusunda katkıda bulunduk.
Siz olmasaydınız, ENREGIS bugün ne olurdu? Tüm yönleriyle ortak yağmur suyu yönetimi temamız,
merkezi temizlik temamız ve yüksek derecede kirlenmiş yağmur suyu drenajlarının arıtılmasının yanı
sıra, su temini ve sanitasyon gerekliliklerini daha bütüncül ve kavramsal olarak değerlendirmek gittikçe
önem kazanmaktadır. Hizmetimiz, sizin için saf ürün yelpazesinin çok ötesine geçiyor.
Belirtilen hedefimiz, karmaşık projelerinizin ve görevlerinizin gelişiminde zaten size bütünsel çözümler
göstermeye ve uygulama sırasında size mümkün olan
en iyi tavsiyeyi sağlamaya ve ileriye dönük, güvenli
sistem teknolojisini desteklemeye devam etmeyi
sürdürüyor. Burada içme suyu temini, atık ve atık su
yönetimi ve elbette, sulama ve drenaj meselesinin
hedeflenen değerlendirmesi ya da tanımladığımız
(dediğimiz) gibi „Green Infrastructure“ („Yeşil
Altyapı“) gibi konular faaliyetlerimizin (eylemlerimizin) odak noktasına girmektedir.
Bizden alıştığınız üzere, aynı zamanda, sahadaki sistemlerin uygulanmasını veya kurulmasını da içermektedir. Yani, sadece çok yönlü ENREGIS kusursuz paket.

İnsanlarla ve doğa ile saygı içerisinde olan bir
tutumla, geleceğin projeleri için çok mutluyuz.
Bizi talep edin! Tüm ENREGIS Ekipi adına
Andreas P. Amft
ENREGIS GmbH Katılımcı Ortağı

CEO ENREGIS GmbH
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Yağmur suyu Yönetimi

Trafik ve çatı alanlarının drenajı. Yağış suyu filtreleme / arıtma tesisleri. Tutma ve sızma sistemleri

Yeşil Altyapı (Green Infrastructure)

Çatı ve yüzey sulama / drenaj. Depolama. Yeşil çatı alanları. Ağaç ve maden ocağının çıkarılması. Sulama sistemleri

Kaynak su / içme suyu sistemleri

Kaynak geliştirme. Kaynak suyu arıtma. İçme suyu depolaması. İçme suyu dağıtımı

Sizi, gelecekte sorumlu bir şekilde su yönetimi ile ilgili önemli görevleri bizimler birlikte geliştirmek ve
ortak ağımızı daha da güçlendirmek için davet ediyoruz. Aşağıdaki sayfalarda, sizinle birlikte nasıl bir
gelecek hayal edebileceğimizi ve ağımızı sizin için nasıl kurduğumuzu ve genişlettiğimizi görün.

Atıksu teknolojisi

Yüksek oranda kirlenmiş yağmur suyu / gri su (Bulanik su) / atık su akıntıları için sistem çözümleri
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Yağmur suyu Yönetimi
Trafik ve çatı alanlarının drenajı. Yağış suyu filtreleme / arıtma tesisleri. Tutma ve sızma sistemleri

ENREGIS®/Brain Version 4.0

(Versiyon 4.0)

Projeye özgü, maliyet açısından optimize edilmiş kombine yağmur suyu sızma ve
çökeltme suyu arıtma tesislerinin tasarımı için hesaplama yazılımı (ATV-DVWK-A 138 /
DWA-M 153‘e göre).
•
•
•
•
•

ENREGIS/Vivo® Çökeltme ve ayırma tesisleri

Hesaplama % 100 projeye özgü ve maliyet optimize edilmiştir
Tanımlanmış servis ömürlerini mümkün kılar ve bakım maliyetlerini düşürür
Bir planlama kanıtı olarak detaylı değerlendirme
Şimdi eksiksiz ürün seçimi ve miktar doğrulaması ile
Ücretsiz Yazılım Teslimi ve Güncelleme Servisi

Yer üstü sularının korunması için yoğun olarak kullanılan trafik ve çatı alanlarının yanı sıra akış aşağı tutma ve
sızma sistemlerinin bağlanması için merkezden uzak yağış suyu arıtma tesisleri.

ENREGIS/Vivo® Clean CRC

ENREGIS/Vivo® Clean ASFS

ENREGIS/Vivo Pipe®

Entegre birleşme hafif sıvı ayırıcılar ile
iki veya üç aşamalı arıtma tesisleri

Merkezi paslanmaz çelik teneke kutu dolgulu iki aşamalı arıtma tesisleri ENREGIS /
Vivo® Clean sistemleri, mükemmel bir fiyat / performans oranı ile karakterize edilir.

Yüksek verimli sedimantasyon tesisleri - merkezi yağmur suyu havzaları RKB‘ye
alternatif olarak test edilmiştir (NRW-uygun)

ENREGIS / Vivo® CRC sistemleri, mevcut sokak girişlerinin, yeni sokak
girişlerinin yanı sıra 5‘e kadar birleşme hafif sıvı ayırıcılı merkezi baca
yapılarının güçlendirilmesi için de teslim edilebilir [NRW- uygun].

• Teğetsel akış nedeniyle optimum sedimantasyon özellikleri

• EN858 standardına göre test edilmiştir

• Entegre hafif sıvı ayırma

• 2500 m2‘ye kadar olan bağlantı alanları için

• Baca yükseklikleri esnek, geniş,
değişken bir oturtma yeri

Rastgele olmayan entegrasyon için kompakt, HD-PE boru versiyonunda
ENREGIS / Vivo Pipe® sedimantasyon tesisleri, 3, 6, 9 m uzunluklarında, NRW ayırma
işlemine (LANUV) göre test edilmiş (üretim) serisi, isteğe bağlı olarak 14 m‘ye kadar
tedarik (teslim) edilebilir,

• 2200 m2‘ye kadar olan bağlantı
alanları için

• Büyük değişken çamur hacmi

• 30.000 m²‘ye kadar bağlantı alanları için, kompakt sistemler DN 1000, (15 l / sha‘da
RKB‘ye doğrudan veya 100 l / sha‘da 4.500 m²‘ye kadar yapılan karşılatırmada)
• En yüksek biriktirme oranları - AFS>% 99, ASA% 93‘e kadar% 93, MKW>% 99,
DWA-M153‘e göre penetrasyon değerleri D 0.2

• İsteğe bağlı olarak ağır metal adsorpsiyon
aşaması ile (ENREGIS / Vivo® CRCSorp)

• Sertifikalı (Denetlenmiş) entegre akış dağıtıcı, bölme ve büyük yağ çamur odası
• Standart olarak DN 1000 geçmeli bağlantı miliyle de tedarik (teslim) edilebilir

• Daha büyük yüzey alanları için sistemler bkz.
ENREGIS / Atıksu ENREGIS / Vivo® TRP

ENREGIS/Vivo Plant
®

Yıkama ve kontrol mili
Yönlendirme

yüzey akış kontrolü

Merkezi ekstraksiyon borulu veya lamel arıtıcı tasarımlı betonarme sedimantasyon tesisleri
ENREGIS / Vivo® Tesisi, kompakt monolitik veya çok parçalı konstrüksiyonda
BBodSchV ve su kalitesi LAWA‘ya uygun merkezi olmayan arıtma tesisleri. Ani bir
arıza (Arıza, bozukluk) durumunda, büyük miktarda hafif sıvılar güvenle tutulur
(dizginlenir). Böylece, suların ve yeraltı sularının sürdürülebilirmesinde bir
rahatlamasına sağlanmış olmaktadır.

Yağmur suyu arıtma

• 9.800 m²‘ye kadar bağlantı alanları için DN 5000‘e kadar kompakt sistemler
(36.000 m²‘ye kadar çok parçalı büyük kaplar)
Depolama / saklama sistemi

• DWA-M153‘e göre geçiş değerleri D 0.2
• Örneğin akış distribütörü, dalış bölmesi,
geniş çamur odası gibi kapsamlı donanım

Kanal / deşarj

„Tirol şaft“
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Sponsored by:
Federal Ministry for
Economic Affairs
and Technology

on the basis of a resolution of
the German Bundestag

Yönlendirme

teknolojisi,
Altyapı Çevre Teknolojisi
Enstitüsü, Innsbruck / Tirol
Üniversitesi tarafından test
edilmiş ve projeye özel olarak
izlenmiştir.

ENREGIS / substrat proses

ENREGIS®/Drain - Drenaj

ENREGIS/Vivo

®

ATV & Kurallar DWA uyarınca yorumlama
Sağlam konstrüksiyonları, iyi kimyasal direnci ve geniş ekipman yelpazesi
sayesinde, ENREGIS® / Drenaj ürünleri hemen hemen her uygulama için projeye
optimize edilmiş bir şekilde monte edilebilir (EN 1433‘e uyarınca sertifikalı A15 F900 yük sınıfları).

Yıkama ve kontrol mili

ENREGIS Vivo Pipe –serisi, NRW
LANUV - ayırma işlemi uyarınca test
edilmiştir

Örnekleme mili

Ön filtrasyon

Canlı (İşlek) toprak bölgesine alternatifler (Oluk)

Sofistike ENREGIS / proses teknolojisi ile birlikte en yenilikçi biyofiltrasyon ve adsorpsiyon substratları / teknik filtreler.
Alışveriş merkezleri, otoyollar, havaalanları vb. Gibi çok sık kullanılan otopark ve trafik alanlarının kullanımı için idealdir.

Tutma / FirstFlush

Ağır metal adsorpsiyonu

Orijinal!

Yeni!
ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 VT

ENREGIS/Vivo Channel® - DIBt (Alman İnşaat Tekniği Kurumu)

veya ÖNORM (Avusturya standartları)

Yüzey sızdırmazlığı ve çökeltme suyu arıtımı - benzersiz, şimdi organik yüklerin
arıtılması için entegre biyofiltrasyon işleviyle.
Canlandırılan toprak bölgesi / oluğu artık doğrudan sürülebilir! Yüksek performanslı ENREGIS / Biocalith® MR-F1 veya F2 malzeme substratlarla ile donatılmış sistemler, çökeltme
suyunun sel veya toprağa ya da sırada bekleyen toprağa, merkezi infiltrasyon veya ön
filtreye veya kanala doğrudan deşarj imkanı vermektedir. ENREGIS / Vivo® ActivStart
aşılama kültürleri ile bağlantılı olarak en başından itibaren tam performans garantisi
sağlamkatadır. ÖNORM, IUT Innsbruck veya DIBt Berlin tarafından test edilmiş veya
onaylanmış sistemler veya malzemeler.
DWA-M 153, ATV, ÖNORM B 2506-3 ve ÖWAV –
kuralları 45, 1: 250‘ye kadar en yüksek bağlantı oranları
uyarınca, % 100 oluk. Versiyon2)‘ye bağlı olarak 100 m2‘ye
kadar bağlanabilir yüzey / lfm kanal yolu (Oluk).
Ön filtre kademesi ayrıca kılıfı olan / olmayan teknik
filtre (A15 ila E600 veya F900).

Dikey teknolojide / teknik filtrede merkezi olmayan
sertifikalı yağış suyu arıtması

tek bir sistemde ağır metal adsorpsiyon ve biyofiltrasyon, kompakt,
düşük maliyetli, proje ile ilgili donanım, düşük veya yüksek seviye
musluğu (yükseklik ofsetsiz) ile ÖNORM B 2506-3‘e göre test edilmiştir,
en yüksek bağlantı sınıfı 1: 250. Ø 1000 - 2200 mm arası uygulama.
• Tüm yüzey tipleri için (F1 - F51) ÖWAV – kurallar 45‘e göre
kullanılabilir teknik filtre.

Klasik!

Yeni!
ENREGIS/Vivo® Treat MR-F2 HT

Merkezileşmemiş çok aşamalı yağış suyu sedimantasyon / ayırma /
yatay teknolojide arıtma tesisi (HT) / biyofiltrasyon fonksiyonlu teknik filtre.
Güçlendirilmiş ENREGIS / Biocalith substrat malzemesine dayanan çökeltme, ağır metal adsorpsiyonu ve
biyofiltrasyon, sistemde kompakt / düşük maliyetli, ağırlıkça optimize edilmiş, proje ile ilgili ekipman,
ÖNORM B2506-3‘e göre test edilmiş yüksek performanslı substrat, en yüksek bağlantı sınıfı 1: 250, 8.000
m2‘ye kadar (veya kişisel olarak planabilir ve kombine edilebilir, 450 m2 / lfm), alçak veya yüksek seviye
musluğu ile (yükseklik ofsetsiz).
Teknik filtre malzemesi: ENREGIS / Vivo® Treat MR-F2 VT gibi uygulamalar,
sertifikalandırma ve uygulama alanları, Ø 1500 ila 2200 mm versiyonları

ENREGIS/Vivo® Sorp ESAF
Belediye ve endüstriyel kullanım için drenaj sistemleri.

HAğır metal adsorpsiyonu, bireysel, proje ile ilgili
tasarım sayesinde uygun maliyetli.
Ø 1000 - 2200 mm versiyonunda

• Kanıtlanmış yüksek performanslı adsorpsiyon substratı
ENREGIS / Biocalith® K temizleme performansı>% 99.9

• Yer üstü ve yer altı kullanımı için ideal

• Sürekli tutma: AFS, MKW, PAK, çözünmüş ve partikül ağır metaller

• Ek maliyet olmadan yüzey değişikliği

!

Mevcut drenaj milleri için ÖNORM‘a uygun olarak iyileştirme kiti
olarak kullanılan teknik filtre malzemesi; Büyük kaplar veya açık
oyuklar için dökme ürünler.

• Tam oluk değişimi / alan kaybı olmadan
• En yüksek iyonik adsorpsiyon kapasitesi

• Sertifikalı serpme veya yol tuzu direnci

!

Yağmursuyu drenajında organik kirliliğin sürdürülebilir bir şekilde
giderilmesi için rejeneratif biyofiltrasyon aşaması
ENREGIS/Biocalith® MR-F1 and F2

• Filtrenin servis ömrü ayrı ayrı ayarlanabilir

ENREGIS / Vivo® ActivStart aşılama
kültürleriyle birlikte baştan itibaren
tam performans garantisi.

ENREGIS/Vivo® Biocalith

• BBodSchV taleplerine göre ayrıca bakır ve çinko çatılar için

• Organik yüklerin arıtımı için, şimdi entegre biyofiltrasyon
fonksiyonu ile (ENREGIS / Biocalith)

• Ön filtre sistemleri ENREGIS / Vivo® CRC ile birlikte de idealdir (Tirol
kılavuzunun şartlarına uygundur)

Bio filtrasyon/ süzme aşaması

• Temizleme performansı test edilmiştir: IUT Innsbruck2),
BOKU Viyana2), TU Darmstadt ve LGA Würzburg2)

• geniş kapsamlı fonksiyonel ve kalite belgeleri

• ENREGIS / Vivo® Sorp ESAF veya ENREGIS / Vivo® CRC Sorp
serisinin ağır metal emme aşamaları ile birlikte ideal
• Mikroplastik desteği iıspat edilmiştir

• Uzun süreli sınavını (10 yıl) başarıyla geçmiştir
• ENREGIS / Vivo® Biocalith - Biyo filtrasyon
kombinasyonuyla ideal

ENREGIS / Vivo® ActivStart tohum kültürleriyle birlikte baştan
itibaren tam performans garantisi.

teknolojisi,
Altyapı Çevre Teknolojisi
Enstitüsü, Innsbruck / Tirol
Üniversitesi tarafından test
edilmiş ve projeye özel olarak
izlenmiştir.

ENREGIS / substrat proses
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ENREGIS/Vivo ActivStart
®

Şimdi maksimum performans için, başlangıçtan itibaren teknik filtre!
teknolojisi,
Altyapı Çevre Teknolojisi
Enstitüsü, Innsbruck / Tirol
Üniversitesi tarafından test
edilmiş ve projeye özel olarak
izlenmiştir.

ENREGIS / substrat proses

Yapı denetimi tarafından denetlenmiştir
(Kontrol edilmiştir)Z-84.2-15

teknolojisi,
Altyapı Çevre Teknolojisi
Enstitüsü, Innsbruck / Tirol
Üniversitesi tarafından test
edilmiş ve projeye özel olarak
izlenmiştir.

ENREGIS / substrat proses

ENREGIS / Vivo® Biocalith biyofiltrasyon sistemlerinin ilk çalıştırılmasından itibaren,
tam kuruma, kuru dönemlerden sonra veya ani bir arıza sonrası,
hızlı bir şekilde yeniden etkinleştirme aşıları.

Yeni boyut: „ENREGIS®-Sınıfı“
Misyon 2028
Neredeyse rakipsiz fiyat / performans oranıyla, ağır yük yağmur suyu tutma / sızma sistemi ‚ENREGIS / X-Box®‘
ve ‚ENREGIS / Controlbox®‘ son 10 yılda tüm sektörün bir ölçütü haline gelmiştir.
Sonuç olarak, ENREGIS, önümüzdeki on yılda, ileriye dönük yağmur suyu tutma ve sızma sistemi teknolojisindeki
bir sonraki evrimsel adımı geliştirmektedir.
„ENREGIS Sınıfının“ nihai ölçütü, aşağıdaki 4 temel yenilikten oluşmaktadır:

!

YENİ

1) Son derece yakın yüzeye montaj için
mükemmel çözümler

ENREGIS/Vivo® Control-X

2

Tam entegre, iç sedimantasyon / filtre kademesi, serbest bilya geçişi> DN 500

2) Genişletilmiş sistem ızgarası boyutları sayesinde
daha esnek planlama seçenekleri

KAYITLI PATENT

3) Maks. 1.200 kN / m2‘ye kadar patlama basıncı
4) Sistem Mükemmelliği - YENİ: Eşsiz yüksek performanslı
iç mekan sedimantasyon aşaması
5) Başından beri PVC-U içermez- çevre dostudur

ENREGIS/X-Box®
DDIBt onaylı ağır yük depolama sistemi (DIBt onay numarası Z-42.1-509) 2) 5 - 60 cm (5
cm ızgara) standart yapı yükseklikleri, dikey / yatay olarak 600/200 kN / m² (ENREGIS /
Eco versiyonu için) yüzeye yakın kurulum: Dikey 1200 kN / m², ayrıca bkz ENREGIS / Yeşil
Altyapı). ENREGIS / Controlbox programı ve ENREGIS / Vivo® Control-X şaft sistemi ile
tam uyumludur, montaj yüksekliği 25 cm’den itibaren, entegre inceleme, yıkama kanalı,
kontrol kanalı Ø 180, Ø 300 veya Ø 500 mm olarak tedarik edilebilir (Teslim edilebilir).

ENREGIS/X-Box® SP
Standart uygulamalar için dizayn, ağırlık optimize edilmiş bir model, 10 ila 60 cm
(10 cm ızgara) standart yükseklikler, dikey / yatay 350/120 kN / m² patlama basıncı
yükü, kamyon ile taşınabilir.

BEST OF CLASS
*

**

audited board of works Z-84.2-15

ENREGIS/Vivo®
Control-X 200

ENREGIS/Controlbox®

ENREGIS/Vivo®
Control-X 600

DIBt onaylı yüksek yük depolama elemanı (DIBt onay numarası Z-42.1-509) 2), ayrı
olarak veya ENREGIS / X-Box® sistemine ek olarak, kontrol, temizleme ve çökeltme /
çökeltme kanalı olarak kullanım için ideal. YENİ - 600 x 600 mm versiyonuna ek olarak,
ayrıca 400 x 600 ve 400 x 400 modellerinde mevcuttur, yüksek bağlantı esnekliği DN
100 ila DN 500 (Jumbo), son derece yüksek yanal stabilite durumu. DIN 19526 uyarınca,
yüksek basınç ile yıkanabirliği kanıtlanmıştır (>170 bar)

ENREGIS/Vivo Control-X
®

Yeni!

ENREGIS/Controlbox®
600/600 (L/W)

En son ENREGIS neslinin tam entegre, yüksekliği ayarlanabilir bağlantı, inceleme ve
geri yıkama kuyusu. Sahadaki tesis boru şebekesiyle, doğrudan bağlantıyı kolaylaştırır
(DN100 - DN 500 serbest top geçişi) ve ENREGIS / Controlbox® sisteminin iç sedimantasyon / sedimantasyon bölgelerine engelsiz, çok yönlü erişim sağlar. Sistem değişken
yüksekliği, projeye özgü uyarlanabilir.

ENREGIS/X-Box®Channel
600 /600 (L/W), yükseklik değişkeni:
250 - 600 mm

ENREGIS/Sistem
Bir süzme sistemi, kaynaklı tutma sistemi veya su deposu (örneğin; yangın söndürme suyu) olsun,
„ENREGIS sınıfı“ aşağıdakilerde yeni boyutlar kazandırmıştır:
• İşlevsellik: YENİ - şimdi nihai entegre sedimantasyon / filtreleme aşaması ile
•

Esneklik: geometrik tasarımda maksimum özgürlük

•

Güvenlik: statik olarak tanımlanmış sistem bileşenleri, en yüksek yük kapasitesi

•

Verimlilik: Ekipman yelpazesi, kısa kurulum süreleri, optimize edilmiş bakım / işletme maliyetleri
ENREGIS/Controlbox®
400/600 - 600/400 (L/W)

Yeni!

ENREGIS/Controlbox®
400/400 (L/W)

2

Yeşil Altyapı Green Infrastructure

Çatı ve yüzey sulama / drenaj / depolama. Yeşillendirme. Ağaç ve bitki çukurlarının kaldırılması. Sulama sistemleri

Sürekli artan alan gereksinimi ve gelişim ve trafik altyapısı önlemlerinin neden olduğu
sızdırmazlık derecesi nedeniyle, her türlü yeşil alanın, aynı zamanda sokak ve cadde
ağaçlarının da, kentsel planlama önemi, trafik alanındaki yaşamsal unsurlar olarak
giderek artmaktadır.
Sürdürülebilir bir “Yeşil Altyapı” stratejisinin tutarlı bir şekilde uygulanması, ziyaretçiler
ve sakinler için estetik açıdan yeşil bir şehir manzarasına katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda kent merkezlerinde uzun süreli yaşam için temel ön koşuldur.
Genel refah, yaşam kalitesi, büyük ölçüde hava saﬂığına, iklim koşullarına ve bir şehrin
genel cazibesine bağlıdır. Özellikle modern dünyamızın hızla büyüyen mega
şehirlerinde, bu ‘Yeşil Altyapı’ genellikle ‘doğayı’ deneyimlemenin tek yoludur!
ENREGIS, bir süredir sadece ‘Yeşil Altyapı’ nın yağmur suyuyla ilgili yönlerini geliştirmek
için çalışmakla kalmadı, aynı zamanda konuyu genel sorumlulukla gittikçe daha fazla
ele alıyor. Ticaretimiz, sulama / drenaj, her türlü yeşil ve / veya bitki alanlarının (çatı /
yüzey) niteliği, temizlik ve büyüme substratlarının geliştirilmesi ve çok çeşitli yüzeylerin
ve toprakların hedeﬂi havalandırma ve iklimlendirme kavramlarına odaklanmaktadır.

ENREGIS/Eco TreeBox® Progra
Ulusal / uluslararası kuralları uyarınca, optimize edilmiş yük transferi
ile ağaç ve bitki kuyuların kapatılması
Özellikle, ENREGIS / Eco Treebox® programı, en zor trafik koşullarında bile
doğaya yakın ağaç ve bitki konumlarının tasarlanmasını mümkün kılmaktadır
Sadece kök sistemini korumakla kalmaz, aynı zamanda optimum gelişmesini
sağlar. Kök alanın sulama ve drenajının yanı sıra türlere uygun oksijen ve besin
kaynağına da, önemli katkı sağlamaktadır.
Ustalıkla yürütülmüş ağaç ve dikim çukuru yapısı daha sonra Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung ve Landschaftsbau e.V.‘ye (FLL( Kılavuzlar
hazırlayan disiplinler arası çalışma grupları, eylem önerileri ve yeşil sanayi,
peyzaj ve peyzaj geliştirme için uzman raporları içeren bir Alman araştırma
şirketidir.)) göre optimize edilmiş hazır karışımlar ile yapısal olarak stabil, aşırı
büyütülebilir ENREGIS / Vivo® Habitat bitki alt tabakaları ile ideal olarak
doldurulur. Substrat, optimum gaz değişimi ve yüksek geçirgenliğe sahip yüksek
gözenek hacimlerine (su ve besin özellikleri) sahiptir - ENREGIS iş ünitesi ‚yağmur
suyu yönetimi‘ ile birleştirilmiş - sadece ENREGIS sistemleri için de, idealdir.

Yeni!
ENREGIS/Vivo® Stone flex

DDWA / ATV veya ÖNORM uyumlu,% 100 karşılaştırılabilir oluk, yağış suyu arıtma ve
yüzey sızdırmazlığı - bir sistem
Canlı (İşlek) toprak bölgesi / oluğu artık doğrudan sürülebilir! Yüksek performanslı yüzeyler ENREGIS / Biocalith® MR-F1
veya F2 malzemeleri2) ile donatılan sistemler, çökeltme suyunun toprağa doğrudan girmesine / sızmasına izin vermektedir.
ÖNORM, IUT Innsbruck veya DIBt Berlin tarafından test edilmiş veya onaylanmış sistemler veya malzemeler. DWA-M 153,
ATV, ÖNORM B 2506-3 ve ÖWAV – kuralları 45 uyarınca %100 oluk, en yüksek bağlantı derecesi, 1: 250‘ye kadar.

ENREGIS/Eco TreeBox® HD 800
Statik olarak optimize edilmiş ağaç ve bitki çukurunun kaldırılması, optimum yük transferi ve 2. jenerasyonun
kök temizliği - benzersiz değişken - benzersiz stabil.
HD 800 sistem çeşidiyle, hem boyut hem de yük kapasitesi açısından projeye özgü gereksinimlerle
en iyi şekilde eşleştirilebilecek bir sistem mevcuttur.
• Tek adımda yukarıdan montaj işlemi gerektirmeden kolay, doğrudan doldurulabilir
• Optimize kök rehberliği

• Yağmur suyu arıtma ve alan sızdırmazlığı doğrudan geçirgen

• Yağmur suyunun doğrudan yere deşarjını sağlar

• Esnek ebatlar, sistemin yüksekliği / genişliği 200 ila 800 mm arasında kademesiz olarak ayarlanabilir

• Modüler yapı sayesinde en yüksek esneklik

• Ağır metal tutma>% 99 *
(Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd gibi)

• Projeye özgü 800 kN / m²‘ye kadar yük sınıfları

• Değişken yükseklik 10 cm‘lik aralıklarla seçilebilir

• Yol tuzu direnci>% 98 *

• Prefabrik, montajı optimize edilmiş modüller
• Optimize edilmiş taşıma, tek elemanlarda da mevcuttur
(yaklaşık 400 m³ / kamyon)

• Tasarım cilası olarak yüksek kalitede paslanmaz
çelikten yapılmış, son derece işlevsel başlangıç
kenarı koruması

• ENREGIS / Vivo® Habitat bitki sübstratı ile birlikte ideal
• ENREGIS / Eco AirBox® ve ENREGIS / RoofBox® sistemleri ile tam uyumlu

ENREGIS/Vivo® Stone heavy traﬃc
Yağmur suyu arıtma ve yüzey sızdırmazlığı - bir sistem!
ENREGIS / Vivo® Stone flex gibi, ancak çelik
elemanların yapımında, kamyon (SLW 60) ile
üzerinden geçilebilir, Park & Ride otoparklarında,
kamyon parkında ve park alanlarında veya yoğun
trafikli yolların yük alanlarında kullanım için idealdir.
Karayolları, havaalanlarındaki pistler vs.

Yeni!
ENREGIS/Eco TreeBox® 500
Şimdi standart olarak 300 ve 500 kN / m² versiyonunda temin edilebilir (Teslim edidlebilir)
500 kN / m²‘ye kadar yük taşıyıcı statik olarak, optimize edilmiş sistemin eklenmesiyle ENREGIS, performans açısından kanıtlanmış ENREGIS / Eco TreeBox® standart
kök koruma programını da tamamlar.

Yeni!

Yeni!

ENREGIS/Eco RoofBox®

ENREGIS/Eco AirBox®

Multi-function construction element for all types of ‘Green infrastructure’
Applications in and on buildings

Mevcut sokak ağaçları için optimum oksijen temini ve sulama

Binalardaki ve binalardaki her türlü „Yeşil Altyapı“
uygulamaları için çok işlevli bileşen Çatı drenajı, çatı
depolaması ve ayrıca bitki yüzeylerinin çatı veya yüzey
yeşillendirmesi için doğrudan alınması için, ağırlık ve
malzeme için optimize edilmiş, saklama (Depolama)
elemanı. ENREGIS / Geogrid ve ENREGIS /
folyo ürünleri ile birlikte hemen hemen
tüm çatı depolama geometrileri
yeniden üretilebilir.

Mevcut sokak ağaçları için optimum oksijen temini ve sulama (50 mm,
65 mm, 80 mm yükseklikte). Temel katman değiştirilmeden ve
mevcut kök yapılarını kısaltmadan / zarar vermeden ağaç kökleri
için yeni yaşam. Geçirgen zemin kaplamaları ile birlikte,
kök ağı besinler, su ve oksijenle yeterince beslenir tüm sistem, ağacın en zorlu koşullarda bile uygun
türler geliştirmesini sağlamaya yardımcı olur.
ENREGIS / Geogrid PAG 30 ile birlikte,
sistem ayrıca yeraltının geniş kapsamlı
stabilizasyonunu sağlar.

• Doğrudan aşırı inşa edilmiş ve geçirgen
• Düşük hidrolik akış direnci

• Yüzeye son derece yakın

• Patlama kuvveti> 900 kN / m²

• Patlama basıncı> 1200 kN / m²

• Esnek 50 - 200 mm yükseklikte tedarik edilebilir

• 10 cm üst üste binen pasajlı kamyon

• Yüksek ve yer altı garajlarındaki drenaj işleri için de, idealdir.

• ENREGIS / Eco TreeBox® sistemiyle bağlantılı olarak da ideal

• Cam elyaf takviyeli ağır iş tipi
• Yüzeye yakın kurulum
• Benzersiz, 500 kN / m2‘ye kadar
yatay yük kapasitesi
• Yan yana trafik alanından optimum güç aktarımı
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Kaynak su / İçme suyu sistemleri
dağıtımı.
Kaynakları açma. Kaynak suyunu arıtma. İçme suyu depolaması. İçme suyu dağıtı
mı.

Her bir ünite, kendi içinde nispeten küçük bir yatırımı temsil etse de, ENREGIS, sistemin tasarımında uzun vadeli bir bakış açısıyla işletme maliyetlerini
de, dikkate almaktadır. Bu durum ise, daha sonra binanın yüksek kalite, bakım
ve çalışma konforunda yansıtılmaktadır.

Yağmur suyu yönetimi, yeşil altyapı ve atık su teknolojisine ek olarak,
“Su Yönetimi” görevimizi mantıklı bir şekilde genişleten kaynak ve içme suyu
sistemleri konusunda başka bir pazar alanı daha işgal etmekteyiz.
Kaynak ve içme suyu yönetimi durumunda, merkeze uzak olan talep, çok sayıda
küçük, bireysel tesis aracılığıyla tüm içme suyu tedarikine zaten önemli bir katkı
sağlamaktadır. Her bir sistem, kaynaktan, kaynak odasından, kollektör ve valf
şaftından içme suyu deposuna, en yüksek su hijyeni ve kalitesi anlamında, en kaliteli malzemelerle mükemmel bir şekilde tasarlanmalı, uyarlanmalı ve işlenmelidir.

Tüm sistemlerin ön montajı mümkün olduğu sürece, inşaat aşaması mümkün
olduğu kadar kısa tutulabilir.
Kuyu odası, kuyu şaftı, vana şaftı veya içme suyu depolaması - her müşteriye
özel sistemin isteğe bağlı her elemanı, sertifikalı uzmanlar tarafından
bireysel gereksinimlere optimum şekilde uyarlanmıştır. Yapıya giriş
sayısından bağımsız olarak, tüm kaynak kayıtları ayrı ayrı kontrol edilebilir ve
gerektiğinde tamamen boşaltılabilir.

Uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip kanıtlanmış bir uzman olarak, Avusturya
Walter Winkler ve Tirol merkezli bir şirket olan WWET, bu alanda zaten bilinmektedir. Ticari faaliyetlerin ENREGIS ile birleşmesi, Alpler bölgesindeki ve ötesindeki
içme ve kaynak suyu sistemleri konusuna başarılı bir şekilde giriş yapılmasını
garanti eden yetkinlikleri bir araya getirmektedir.

Dalgalanma savakları veya elektronik temassız taramalar, performans verilerinin toplanmasının yanı sıra diğer parametrelerin iletilmesini sağlar, örneğin
bulanıklık. Ani bir arızanın (Aksaklık) ortaya çıkması durumunda, münferit
kaynaknaklar, kullanımdan ayrılması zorunludur.

© ENREGIS

Bu şekilde, ENREGIS müşterileri, planlamadan bitime kadar - teknik olarak ve teknik
olarak mükemmel bir çözüm elde etmek için - elbette kurulum yerinde geçerli olan
tüm ülkeye özgü standartlar, kurallar ve yasaları göz önünde bulundurarak - her
zamanki gibi güvenebilirler örneğin ÖVGW veya DVGW ile uyumludur.

Her ENREGIS / Pure (Saf) sistemi, özel olarak tasarlanmış benzersiz bir parçadır
Extensive experience enables implementation, even under difficult logistical
and installation conditions.

Kaynak havalandırma (Havanın boşaltılması) odası

© ENREGIS

Dikey (VT dikey teknoloji) veya yatay (HT yatay teknoloji) kurulumda, sistemin
ve kontrollerin iyi erişilebilirliği ve çalışabilirliği her zaman verilir. Güvenlik,
normal şartlar altında yetkisiz kişilerin erişiminin engellenebilmesi için öncelikli olarak verilmiştir.
Ayrı kontrol edilebilir, kaynak kayıtlarına sahip kaynak / kuyu odası

© ENREGIS

Kapsamlı deneyim, zorlu lojistik ve kurulum koşullarında bile gerçekleştirmeyi
sağlamaktadır. Sistemlerin nispeten düşük ağırlığı, yüksek dağlarda bile saha
içi işler için muazzam taşıma ve maliyet avantajları sunmaktadır. PE-HD malzemesinin yüksek etkisi ve elastiği, çökelme ve donma çatlaklarını ve böylece
sızıntıların yanı sıra yabancı cisimlerin nüfuz etmesini önlemektedir. Ayrıca,
halihazırda en düşük gömme kapsamı ve yüksek trafik kabiliyetine sahip
kompakt sistemlerin kurulmasına izin vermektedir.

Armatür şaftı kolayca erişilebilir ve çalıştırılabilir

© ENREGIS

Kaynak havalandırma odası

Proje planlamasından tamamlanmaya kadar mükemmel tasarlanmış çözümler

ENREGIS/Pure
(Saf) içme suyu depolama
ENREGIS / Pure (Saf) sistemlerinin kapsamlı ön montajı nedeniyle, kısa inşaat aşaması

ENREGIS / Pure (Saf): Maksimum güvenlikte iyi erişebililirlik

© ENREGIS

© ENREGIS

Sistem avantajları: İçme suyu onaylı yüksek kaliteli PE-HD malzeme, düşük ağırlık, yüksek darbe ve elastikiyet,
düşük toprak örtüsü ile yüksek geçirgenlik, yerleşme ve donma çatlak ve sızıntıları ihtimal dışı, 70m3‘e kadar komple sistemler, veya hatta her
boyutta modüler sistemler temin edilebilir (Teslim edilebilir) (Ø 1000 - 2500 mm, uzunluk 1 - 14 m)

© ENREGIS

Kompakt veya modüler tasarımda bireysel çözümler

İdeal olarak en zor şartlar altında bile helikopter ile temin / transfer edilebilir.
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Atıksu teknolojisi
Yüksek oranda kirlenmiş yağmur suyu / gri su (Bulanık su) / atık su akıntıları için sistem çözümleri

Endüstriyel atık su

Bütünsel bir su yönetimi için, çevreye boşaltılmadan önce, her türlü atık suyun güvenilir bir
şekilde işlenmesi en önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle, ENREGIS‘in bu teknoloji
alanını, şirkete entegre edimesi ve Prof. Dr.-Müh. C. Schuster yönetimi altında, Steinbeis-Transferzentrum (Transfer Merkezi) Meschede ile yapılan stratejik işbirliği ile atık suyun
arıtılması için, proses konseptleri ve sistemleri geliştirmek ve sunmak için mantıklı bir adımdır.

Endüstriyel atık su, farklı bileşenlerin çeşitli kombinasyonlarından kaynaklanan çoğunlukla yüksek yüklerle
karakterize edilir. Bu nedenle, ortaklarımızın uzun yıllara dayanan deneyimleriyle birlikte laboratuar
testleri temelinde proseslerin geliştirilmesi, atık su arıtma tesislerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve
dolayısıyla karmaşık atık su akışlarının arıtılması için bir önkoşuldur. ENREGIS‘in odağı, çok çeşitli
endüstrileri kapsayan çok çeşitli uygulamalara odaklanmaktadır.

Steinbeis Transfer Merkezi Meschede, Stuttgart‘ta teknoloji transferi için Steinbeis GmbH and
Co. KG‘nin bir parçası olup, su arıtma ve atık su arıtmada yenilikçi proseslerin geliştirilmesine
odaklanmaktadır. Bu aktivitenin temeli, çalışanların onlarca yıllık deneyimine ve bu bilginin
süreçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesinde uygulanmasına dayanmaktadır.

Hizmetler
• Analizler yapmak ve atık su verilerini toplamak

• Tasarım Planlama / Temel Mühendislik

• Kendi pilot tesislerinizle deneyler yapmak

• Uygulama planlaması / detay mühendisliği

• Danışmanlık ve konsept geliştirme

• Yatırım ve işletme maliyetlerinin belirlenmesi

• Süreç geliştirme

• Ekipman teslimi ve komple sistemler

• Mevcut tesislerde proses optimizasyonu

• Kurulum denetimi ve devreye alma

Klasik standart yağmur suyu arıtma sistemleriyle uyumlu yüzey akışları, örn. çökeltme tesisleri, lamel kanalizasyon arıtma tesisleri ve hatta standart substrat çözeltileri, yüksek veya çok özel yükler nedeniyle temizlenemez veya
işlenemez, bu ise, iş alanının odak noktasıdır. Bu tür bir yük, çoğunlukla, aşırı yüklü alanlardan, örneğin sınai mülkler, kirlenmiş alanlar, çöp depolama alanları, yeşil atık kullanım alanları veya kirlenmiş tarım arazilerinden (silaj)
kaynaklanmaktadır. Burada, sadece şiddetli yağmur olaylarında, çoğu zaman maddelerin çözünmesi ve yüzeysel akışla birlikte kanalizasyona veya alıcı suya girmesi sıkça yaşananan bir olaydır.

ENREGIS/Vivo® TRP

Kimyasal Sanayi

Gıda Endüstrisi

• İlaç endüstrisi ve kozmetik

• Sıvı yağlar ve yağlar

• Plastikler ve dispersiyonlar

• İçecek endüstrisi

• İnorganik üretim

• Mezbaha ve et işleme

• Yüzey aktif maddeler ve temizlik maddeleri

• Petrol rafinerisi

• Bitki koruma ürünleri

• Şarküteri ve konserveler

• Renkler ve pigmentler

Çökeltme ve ayırma tesisleri

© ENREGIS

Yüksek oranda kirlenmiş yağmur suyu akışı

Petrol çıkarma ve rafinerileri

© ENREGIS

© ENREGIS

Bunlar, daha sonra su ve kanalizasyon örneklerine göre modern bir laboratuar kullanılarak
doğrulanır. Bu temelde, ENREGIS, proses geliştirmeden planlama, teslim ve inşaattan anahtar
teslim tesislere kadar her türlü atık su arıtma tesisini gerçekleştirmektedir.

• Süt ve süt ürünleri üretimi
Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi

Endüstriyel alanların, otoyol köprülerinin, havaalanlarının veya diğer trafik
alanlarının drenajı, yüzeysel akıntıların arıtılması ve arıtılması için son derece
yüksek talepler getirmektedir.

Biyofiltrasyon sistemleri için aşılama kültürleri

Gri su arıtma

ENREGIS yüksek performanslı substrat proses teknolojisi gibi biyolojik prosesler kullanılarak atıksuların arıtılması ve arıtılması, birçok uygulama alanında en son teknolojiye
sahip bir teknoloji haline gelmiştir. Çevremizin mümkün olan en yüksek şekilde korunması için, bu biyolojik arıtma sistemlerinde substratların tam performansı, ilk kullanım
anından itibaren ve ayrıca yeniden etkinleştirme sırasında mümkün olan en kısa sürede sağlanmalıdır. Biofiltrasyon sistemleri için ENREGIS / Vivo® ActivStart aşılama kültürleri,
ilgili ENREGIS / Biocalith® substratları için optimum şekilde tasarlanmıştır ve ilk çalıştırmada, kuru dönemlerde veya bir kazadan sonra, örneğin uygun olmayan maddelerin
girmesiyle tetiklenen mümkün olan en yüksek verimi garanti eder. Temizleme, çözücüler vb.

Avrupa standardı 12056-1, gri suyu, duş almak, yıkamak veya yıkamak gibi, aynı zamanda çamaşır makinesinden çıkan ve suya servis veya işlem yapmak için hizmet edebilen, lağımsız, az
kirli atık su olarak tanımlar. Gri su – örneğin s geri dönüşüm sistemlerinin kullanılması ile ikinci bir kullanım için hazırlanır. Kural olarak, temizlik tamamen mekanik olarak biyolojik bir şekilde
yapılır; Son zamanlarda, biyo-membran filtreleri de kullanılmaktadır. Bu şekilde üretilen berrak su hijyenik olarak temizdir. Bahçe sulamalarında, ev temizliğinde ve tuvalet temizliğinde
kullanılabilir. Avrupa‘da olduğu gibi, banyo suyunun kalitesi işlenirse, çamaşırlar bile güvenle yıkanabilir. 4-5 kişilik bir ev idaresi için, f yılda yaklaşık 90 m³ su tasarrufu sağlamaktadır. Hava
koşullarına bağlı yağmur suyunun aksine, arıtılmış endüstriyel su her zaman kullanıma mevcuttur.

Bu nedenle, ENREGIS / Vivo® AktivStart aşılama kültürlerinin ve ENREGIS / Biocalith® substratlarının güçlü kombinasyonu halihazırda aşağıdaki alanlarda kendini kanıtlamıştır:
PARTNERSHIP DEVELOPMENT

Yeni!

ENREGIS/Vivo® Biotreat VT
Substrat bazlı kompakt gri su sistemleri

Hafif kirlenmiş gri su akışlarının arıtılması / işlenmesi için kompakt tesisler.
Kanıtlanmış ENREGIS yüksek performanslı yüzey işleme teknolojisine
dayanan biyolojik ve mekanik işlemlerin kombinasyonu.
Günde 0,5 ile 60 m³ arasında değişen güç için kompakt sistemler.

• ENREGIS / Vivo® Sistem Teknolojisi ile yağış suyu arıtma
ENREGIS / Vivo® Yağış Su Arıtma Sistemleri ile donatılmış yüksek performanslı substratlar,
başlangiçtan itibaren, ENREGIS / Vivo® ActivStart aşılama kültürleriyle birlikte tam performans elde etmektedir.
• ENREGIS/Vivo® Biotreat VT ile Gri Su arıtma
Özellikle biyolojik ve mekanik işlemlerin birleşimi ile birlikte kompakt tesisler ENREGIS / Vivo® ActivStart aşılayıcıları ile
destek için mükemmel şekilde uygundur.
• Biyolojik atık su arıtma tesisleriyle deniz atıksu arıtma teknolojisi
Deniz uygulamaları alanında biyolojik arıtma teknolojisi, eski membran sistemlerinin yerini almaktadır. Küresel olarak daha
katı boşalma sınırları, bir yarışta olduğu gibi, yeni ve daha yenilikçi çözümlerin sürekli olarak geliştirilmesini gerektirir. Örneğin,
besin maddelerinin girişinin azaltılması ve nitratların ve fosfatların arıtılması için gereklilikler, özellikle özel alanlarda yolcu
taşımacılığında, biyolojik arıtmalar yoluyla. Baltık Denizi, IMO MEPC‘ye göre 227 (64) 4.2 maddesi. Önde gelen deniz atıksu
arıtma tesisi üreticileri, mümkün olan en iyi sonuçlar ve çevremizin mümkün olan en yüksek düzeyde korunması için
ENREGIS / Vivo® ActivStart aşılama kültürlerine güvenmektedir.
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ENREGIS / Vivo® TRP ayrıca organik bileşenlerin etkin bir şekilde arıtılması
için, ENREGIS biyofiltrasyon substrat teknolojisi ile birlikte idealdir.

© ENREGIS

!
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Nominal çıkışı 450 l / s‘ye kadar olan ENREGIS / Vivo® TRP, bu gereksinimler
için güvenli bir alternatif veya merkezi ve merkezi olmayan yağmur
suyu havzalarının (RKB) optimal bir uzantısıdır. Bireysel olarak
veya paralel olarak birkaç sisteme paralel olarak
bağlanmış iki veya üç aşamalı bir arıtma sistemi
olarak, sadece yeni tesisler için değil aynı
zamanda mevcut havzaların veya yağmur suyu
havzalarının iyileştirilmesi için on binlerce metrekarelik
alanlar güvenle ele alınabilir.

Teknolojiler
Fizikokimyasal işlemler
Yağış, topaklanma, nötralizasyon
Mekanik ayırma işlemleri
Tarama, sedimantasyon, yüzdürme,
filtreleme,santrifüjleme
Membran ayırma prosesleri
Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon,
nanofiltrasyon, ters ozmoz
Biyolojik atıksu arıtma
Kompakt atık su arıtma tesisleri, yüksek reaktörlü
aerobik bitkiler, ön arıtma için anaerobik bitkiler
Daha fazla kanalizasyon arıtma
Aktif kömürle adsorpsiyon, UV ile dezenfeksiyon
ve ozonlama
Çamur arıtma işlemi
Çamur ön arıtımı, kalınlaşma ve drenaj
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Yağmur suyu Yönetimi

Yeşil Altyapı

4

Teknik değişiklikler, hatalar ve baskı hataları hakkı saklıdır • Açıklayıcı resimler • * ENREGIS / X-Box® 300 mm, ** ENREGIS / Controlbox®. 1) Resmi onay yetkisi dairesi ile varılan mutabakattan sonra, F3 ve F5 alan tipi. 2) Bireysel testlerin / onayların gruplandırılması /
gereklilikleri (Talepleri) / uygulama limitleri için dokümanlara bakınız
Yayınlama tarihi 03.2019

Atıksu teknolojisi

ENREGIS® Sistemleri- Modern su yönetimi için vazgeçilmez. Size misyonumuzdan ilham vermek için ENREGIS
ağına bağlanmanız için veya ağımızın bir parçası olmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin!
our planet . our water . our mission

ENREGIS GmbH
Lockweg 83
D-59846 Sundern

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