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vejafvanding.
ENREGIS/Vivo®

Kære læser af ENREGIS-nyhederne,
verden og naturen er i forandring. Vand bliver til en mere og
mere dyrebar ressource – men også til en opgave!
Der, hvor vand optræder massivt og utilregneligt, eller er
forurenet og belastet, får vi brug for løsninger på helt nye
udfordringer og opgaver i de kommende år.
ENREGIS tager udfordringen op og arbejder med succes
i segmenterne regnvandshåndtering, afvandingsteknologi,
Green Infrastructure og relaterede services.
Fremtidens løsninger er vores mission. Udfordr os! Med venlig hilsen, General Manager Denmark Lars Knudsen.

Water Management Fremtid og mission
Regnvandshåndtering
Drikke-/kildevandssystemer
Kloak- og spildevandshåndtering
Green Infrastructure
Vision og fremtid

ENREGIS/Eco TreeBox-system
Det kontinuerlig stigende arealbehov og forseglingsgrad fører til,
at grønne arealer får en stadig større betydning i byplanlægningen.
Vej- og allétræer som dynamisk element udgør en vigtig
del af planlægningen, men vækstbetingelserne for urbane
træer er ofte mangelfulde.
Plantehullet er den vigtigste forudsætning for sund trævækst.
Det tager det nye ENREGIS/Eco TreeBox-system højde for,
i kombination med træplantnings- og rensningssubstratet
ENREGIS/Eco Habitat, der er optimeret til anvendelsen.

Vision og fremtid

ENREGIS/Vivo® TRP
Dræning af industriarealer, motorvejsbroer, lufthavne og andre
trafikområder med tusindvis af kvadratmeter overflade stiller ekstremt høje krav til behandlingen og rensningen af overfladevand.
Med sin nominel effekt på op til 450l/s er ENREGIS/Vivo® TRP
et sikkert alternativ eller den optimale udvidelse af
regnvandsrensningsanlæg.

ENREGIS/Vivo®

Bundfældnings- og separationsanlæg

Decentrale behandlingsanlæg tilslutning af stærkt belastede traﬁkﬂader samt tag / facade ﬂader, for
at beskytte overjordiske vandmiljøer samt efterfølgende tilbageholdelses i nedsivningsanlæg.

ENREGIS®/Brain Version 2.0
Beregningssoftware til projektspecifikt og omkostningsoptimeret design af kombinerede
regnvandsnedsivnings- og regnvandsbehandlingsanlæg.
•
•
•
•
•
•

100% projektspecifikt og omkostningsoptimeret
muliggør defineret henstand og reducerer omkostninger for vedligeholdelse
detaljeret analyse som planlægningsbevis
nu med fuldstændig produktudvalg og mængdebevis
gratis levering af software og update-service
beregning i henhold til ATV-DVWK-A 138/DWA-M 153

ENREGIS/Vivo® Clean

ENREGIS/Vivo® CRC

ENREGIS/Vivo Pipe®

To- eller tretrins behandlingsanlæg med integreret
udskiller til letter væsker

To- eller tretrins behandlingsanlæg med integreret
udskiller til lette væske

Høj-effektive bundfældningsanlæg – godkendt alternativ til
centrale regnvands-klarebassiner

ENREGIS/Vivo® Clean systemer er kendetegnet ved
deres excellente kvalitet for prisen.

ENREGIS/Vivo® CRC systemer kan leveres til eftermontering
af eksisterende vejindløb, nyt anlæg eller også som central
brøndkonstruktion.

ENREGIS/Vivo Pipe® Bundfældningsanlæg i kompakt,
HD-PE rørmodel til integration uden fald, godkendt if.
”Trennerlass NRW” (LANUV)

• testet i henhold til EN858 standard

• kompaktanlæg DN 1000 til tilslutningsflader op til 30.000 m²
(direkte sammenlignet med RKB ved 15 l/sha hhv. 4.500 m² ved 100 l/s ha)

• optimale bundfældningsevner pga.
tangentiel strømning
• til tilslutningsflader op
til 2200 m2

• til tilslutningsflader op til 1000 m2

• integreret udskillelse af
lette væsker
• fleksibel brøndbygningshøjde
stor bundfældningsbeholder

• stor mudder-volumen

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

• optionel med tungmetal
adsorptionsfase (CRCplus)

• godkendt integreret strømningsdistributør, spunsvæg samt
beholder til olie og mudder

ENREGIS/Vivo® Plant
Stålbeton-bundfældningsanlæg med centraludtagningsrør
eller i lameludskiller-version
ENREGIS/Vivo® Plant Behandlingsanlæg if. BBodSchV
und „Gewässer-LAWA“, kompakt monolitisk konstruktion
eller i flere dele. Tilbageholder store mængder lette
stoffer i tilfælde af havari (olieudslip). Velegnet til
bæredygtig aflastning af vandmiljøer og grundvandet.
• kompaktanlæg op til DI 5000 til tilslutningsflader
op til 9.800 m² (store beholder i flere dele op til 36.000 m²)
• Passageværdier D 0,2 if. DWA-M153
• omfattende tilbehør såsom
strømningsdistributør, spunsvæg
og beholder til mudder

ENREGIS/X-Box®
ENREGIS/Controlbox®
ENREGIS/Eco-AirBox
Testet sikkerhed – enestående stabilitet
Med sin næsten uovertruffen pris for kvaliteten sætter Heavy
ENREGIS / X-Box® nye standarder. Alene eller i kombination
med det succesfulde ENREGIS / ControlBox® program kan
systemet tilpasses kundens behov i utallige variationer mht.
størrelse, geometri og funktionalitet. Hvis dette ønskes, endda
med en DN 160 eller DN 500 inspektions- og rensningskanal.
ENREGIS / X-Box® systemer som ENREGIS/Eco AirBox,
ENREGIS/Eco RoofBox og ENREGSI/Eco StreetBox kan leveres
i højder på 5/6, 5/8/10/20/30/40/50 og 60 cm og fremstilles
derudover efter kundens ønsker i højdetrin á 5 cm.

ENREGIS /Vivo Pipe® Baureihe geprüft
gemäß Trennerlass-NRW LANUV
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ENREGIS®/Drain
Advancing’s design if. ATV & ”Regelwerk DWA”

BEST OF CLASS

ENREGIS/Vivo

®

ENREGIS®/Drain produkter kan med deres robuste design, god kemisk
bestandighed og det omfattende tilbehør tilpasses stort set hvert projekt
og brugstilfælde.

Alternativer til det biologiske jordﬁlter (naturlig terrænfordybning)

**

***

Innovative bioﬁltrerings- og adsorptionssubstrater kombineret med avanceret ENREGIS/procesteknik.

audited board of works Z-84.2-15

• til næsten alle belastningskategorier A15 til F900
• certificeret if. EN 1433

Systemet betyder maksimal fleksibilitet i designet for planlæggeren
og er derfor også velegnet til brug ved højt grundvandsniveau.
ENREGIS/X-Box® systemer er optimeret til høj belastning.
Besparelser pga. reducering af den krævede udgravning gør
systemet økonomisk rentabel. Regnvandshåndtering der udfordrer
det urbane miljø til fremtidstænkning sammen med Team Enregis.
• DIBt-Godkendelses-Nr. Z-42.1-509
• meget høj belastningsevne, testet ved › 600 kN/m2 -900 kN/m2
• leveres i højdetrin af 5 cm
• fuld kompatibel med ENREGIS/System-Controlbox®

ENREGIS®
Drænsystemer

ENREGIS/Vivo Stone ﬂex

ENREGIS/Vivo Channel

ENREGIS/Vivo Sorp ESAF

ENREGIS/Vivo
Vivo Treat

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

Tungmetaladsorption, lave omkostninger pga. individuelt,
projektspeciﬁkt design

Afvandingssystem til kommunal
og industriel brug

ENREGIS/Biocalith® MR-F1 materialet er i næsten to årtier
blevet anvendt til behandling og rensning af vand i vidt forskellige
applikationer, som f.eks. i regnvandshåndteringen og
rensningsanlægsteknologi.

Muliggør direkte infiltration i jorden, indledning i nedsivningsanlægget eller recipienten.
Ideel til brug på stærk belastede parkerings- og trafikarealer som f.eks. indkøbscenter,
motorveje, lufthavne etc.

ENREGIS/Vivo® CRC systemer kan leveres til
eftermontering af eksisterende vejindløb, nyt anlæg
eller også som central brøndkonstruktion.

• regnvandsbehandling baseret på avanceret, multilevel, certificeret høtydende substrateknologi

• if. kravene i BBodSchV også til kobber og zinktagflader

ENREGIS/Biocalith® MR-F1 materialet er i
næsten to årtier blevet anvendt til behandling
og rensning af vand i vidt forskellige
applikationer, som f.eks. i regnvandshåndteringen
og rensningsanlægsteknologi.

• muliggør direkte indledning af nedbør i jorden
(100 % biologisk jordfilter if. ATV M 153)

• tilbageholdelse af tungmetaller › 99 %* (som f.eks. Pb, Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd), strøsalt resistens › 99,99 %

• høj-effektiv adsorptionssubstrat ENREGIS/Biocalith® K
med rensningsevne › 99,9%

®

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

• variabel byggehøjde, kan vælges i 10, 20 oder 30 cm (1, 2 eller 3 lag)
• kan leveres til overlast som ENREGIS/Vivo® Stone heavy traffic
• tilbageholdelse af tungmetaller › 99 %* (f.ek Pb,Cu, Ni, Zn, Sn, Cr, Cd)
• strøsalt resistens› 98 %*

®

• godkendt af TÜV Rheinland og det Tyske Institut for Byggeteknik (DIBt)
• certificeret renseevne

®

®

• ideal til brug over og under jorden
• fuldgyldigt alternativ til det biologiske jordfilter

• filterens ståtid kan tilpasses individuelt
ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft
und projektspeziﬁsch überwacht durch die

• strøsalt resistent
• udskiftning af substrat uden ekstra-omkostninger

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik

• intet overjordisk areal tab
• maksimal adsorptionsevne
• certificeret og testet renseevne

• omfattende funktions- og kvalitetscertificeringer
national og international

ENREGIS / Substratverfahrensechnik geprüft
und projektspeziﬁsch überwacht durch die

Universität Innsbruck/Tirol
Institut für Infrastruktur
Arbeitsbereich Umwelttechnik

• optimeret skylle-/revisionskanal › 500 mm
• tilløbe: DN 100 bis DN 500 (Jumbo)
• German Engineering & Production

ENREGIS®-produkter er uundværlige i moderne, decentral vand- og miljøhåndtering. Vi sammensætter projektspecifikke løsninger alt efter behov og hjælper
med planlægningen, designet og beregningen af regnvandsrensnings-, regnvandsbehandlings-, regnvandsopsamlings- og nedsivningsanlæg i alle størrelser.
Kontakt os for eventuelle spørgsmål eller forslag!

Telefon: +45 70 13 17 13
lk@enregis.dk
www.enregis.dk
CVR: 36 47 82 17
ENREGIS® International
Baltiske lande, Belgium, Canada, Sverige, Germany,
Finland, Frankrig, GCC, Luxembourg, Norge, Østrig, Polen,
Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Syd-Korea, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA

ENREGIS®/Protect
Monitoreringssystem til kontinuerlig,
automatisk fjernovervågning af komplekse
anlæg til regnvandsforsyning.
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Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og trykfejl. Billederne er kun eksempler.
*Angivelserne refererer til afstrømning fra parkeringspladser med tung trafik og med defineret fyldstof.
** ENREGIS/X-Box® 300 mm
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