
NOWATORSKIE ROZWI ZANIA
W ZAKRESIE
MAGAZYNOWANIA BIOPALIW



WYPOSA ENIE
STANDARDOWE

zbiornik dwup aszczowy 5000 l
(zbiornik zewn trzny ma 110% obj to ci zbiornika
wewn trznego)

zbiornik wykonany jest z polietylenu redniej g st ci, co
zapewnia ca kowit  odporno  na zmienne warunki
atmosferyczne oraz chroni jego zawart  przed szkodliwym
promieniowaniem UV

az rewizyjny w zbiorniku wewn trznym o rednicy 140 mm

linia nape niaj ca:
- z cze TODO, chroni ce przed wyciekami

 jest cz ci  mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta firmy  wy-
znacza standardy w zakresie bezpiecznego sk adowania i wewn trznej dystrybucji m.in.
oleju nap dowego, biopaliw, AdBlue®, a tak e magazynowania substancji chemicznych,
wody deszczowej i spo ywczej czy artyk ów ywno ciowych.
Wieloletnia obecno Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania tren-
dów kszta tuj cych si  w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj  na wysok  jako , no-
woczesny design produktów oraz ci e poszerzanie oferty.
Firma jest europejskim liderem w zakresie stosowania technologii formowania obroto-
wego. Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w Polsce oraz oddzia y w wielu
krajach Europy.
W celu uzyskania szczegó owych informacji o pe nej ofercie produktowej, za-
praszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.orome.pl lub do
skontaktowania si  z biurem OROME.

tank
ZBIORNIKI NA BIODIESEL

- SpillStop – mechaniczne zabezpieczenie
  przed przelaniem zbiornika

czujnik poziomu WatchmanPlus - z wy wietlaczem oraz
zintegrowanym czujnikiem przecieku mi dzy p aszczami
- sonda umieszczona w zbiorniku po czona jest z nadaj-
nikiem, nadajnik wysy a sygna  radiowy do odbiornika
umieszczonego w dowolnym gniazdku 230V w odleg ci
do 1000 m od zbiornika, na w wietlaczu pokazuje si  ak-
tualny poziom biodiesla w zbiorniku, w skali 10-stopniowej
pompa o wydajno ci 50l/min, AC 230 V do pompowania
olejów o du ej g sto ci z mo liwo ci  pracy w cyklu
by-pass

przep ywomierz cyfrowy, kalibrowany

specjalny filtr biopaliw usuwaj cy wod

zabezpieczenie zbiornika wewn trznego
przed nadmiernym spadkiem temperatury poprzez
jego zaizolowanie i zastosowanie ta my grzewczej, stero-
wanej termostatem

 wydawczy 6 metrów  z automatycznym nalewakiem

króciec umo liwiaj cy usuwanie gliceryny,
która gromadzi si  na dnie zbiornika wewn trznego
skrzynka elektryczna z w cznikiem g ównym
i zabezpieczeniami pr dowymi poszczególnych ur dz

Z UK ADEM DYSTRYBUCYJNYM

NOWO  !
az rewizyjny

NOWO  !

Obudowa dystrybutora

Kod produktu Pojemno
[l]

ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

WYPOSA ENIE
OPCJONALNE

 o d ugo ci 10 m

zwijad o w a z automatyczn  blokad

opcja zabezpiecze  kodowych dla 50 u ytkowników

mo liwo  przenoszenia danych do komputera
oraz drukowania

BBT01200GN/DF 1200 1,90 1,22 1,85
BBT02500GN/DF 2500 2,46 1,46 1,85
BBT03500GN/DF 3500 2,80 2,18 1,94
BBT05000GN/DF 5000 2,70 2,23 2,38

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.
Gwarancja na zbiornik 5 lat, na wyposa enie 1 rok.
Gwarancja obejmuje produkt u ytkowany zgodnie z zaleceniem producenta.

tank, jest to zbiornik dwup aszczowy, przeznaczony do sk adowania i wewn trznej

dystrybucji biodiesla. Zbiorniki tank zostay zaprojektowane i wykonane, aby by y mo liwie

trwa e, niezawodne i nie wymaga y zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Zbiorniki Biotank fi rmy  charakteryzuj  si  wysoka odporno ci  na substancje chemiczne.
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