INNOWACYJNE METODY
MAGAZYNOWANIA
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

jest cz ci mi dzynarodowego koncernu Kingspan. Bogata oferta
wyznacza standardy przemys owe w zakresie bezpiecznego magazynowania
m.in. oleju opa owego i nap dowego, biopaliw, substancji chemicznych, wody
deszczowej i spo ywczej, AdBlue® czy artyku ów ywno ciowych, a tak e
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wieloletnia obecno Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów kszta tuj cych si w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj na
wysok jako , nowoczesny design produktów oraz ci e poszerzanie oferty.

WYPOSA ENIE
STANDARDOWE
dwup aszczowa konstrukcja, zbiornik
zewn trzny 110% obj to ci zbiornika
wewn trznego
pokrywa w zbiorniku zewn trznym 16”
i wewn trznym 14”
linia nape niaj ca 2”
króciec wentylacyjny zbiornika wewn trznego

WYPOSA ENIE
OPCJONALNE
pojemno ci 1200, 2500, 3500, 5000 l w ofercie tak e
wersje z nadbudówk , która mo e by przy czona
do zbiornika lub ustawiana oddzielnie
mo liwo umieszczenia prz
w nadbudówce

cza linii nape niaj cej

ultrad wi kowy czujnik poziomu substancji

tank to typoszereg dwup aszczowych zbiorników z polietylenu
redniej g st ci, które gwarantuj bezpieczne magazynowa- nie substancji
chemicznych. Dwup aszczowa konstrukcja zbiornika zapewnia wytrzyma
na uderzenia mechaniczne, jednocze nie stanowi c dodat- kowe
zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanych chemikaliów na
zewn trz. Wysokiej jako ci surowiec u ywany do produkcji, zapewnia zbiornikom odporno na wi kszo substancji chemicznych, a tak e zmienne
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ze wzgl du na liczne zabezpieczenia, zbiorniki chemotank mog b lokalizowane zarówno wewn trz, jak i
na zewn trz budynków.
Stosowanie zbiorników oferowanych przez OROME przeznaczonych do
magazynowania chemikaliów, umo liwia sta y dost p do przechowywanych
substancji, a tym samym zapewnia ci
operacji, w których s one
wykorzystywane oraz komfort pracy.
Wszystkie zbiorniki oferowane przez OROME mo na dostosowa do
indywidualnych wymaga klientów, zarówno w zakresie ich wyposa enia, jak i
magazynowanej substancji.

uk ad steruj cy, który gwarantuje efektyw gospodark
substancjami chemicznymi, zawieraj cy m.in. zabezpieczenia elektryczne i mikroprocesorowy kontroler

tank

w wietlacz poziomu cieczy
sygna alarmowy przy osi gni ciu poziomu
przepe nienia zbiornika

NOWO

pompa do t oczenia, dobierana w zale no ci od typu
chemikaliów

!

mo liwo zainstalowania automatycznego nalewaka
oraz przep ywomierza

az rewizyjny zbiornika

tank

Typoszereg zbiornikiów
Kod produktu

Pojemno
[l]

D ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

BCH00200OR

200

0,76

0,76

1,30

BCH00600OR

600

1,42

0,82

1,25

BCH01000OR

1000

2,17

0,75

1,48

BCH01200OR

1200

1,90

1,22

1,85

BCH02500OR

2500

2,46

1,46

1,85

BCH03500OR

3500

2,80

2,18

1,94

BCH05000OR

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.

Firma jest europejskim liderem w wykorzystaniu technologii formowania obrotowego do produkcji. Posiada najnowocze niejszy zak ad produkcyjny w Polsce
oraz oddzia y w wielu krajach Europy.
W celu uzyskania szczegó owych informacji o ca ej ofercie produktowej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.orome.pl lub do
skontaktowania si z biurem OROME.

W zbiornikach mo na przechowywa wi kszo
popularnych substancji chemicznych.

naj- bardziej

W celu uzyskania informacji na temat substancji nieuwzgl dnionych
na li cie nale y skontaktowa si bezpo rednio z OROME.
Substancja / st enie

Kwas octowy / 80%

Orome
oferuje doradztwo techniczne w zakresie
dobrania odpowiedniej specyfikacji zbiornika do substancji,
która b dzie w nim magazynowana.

Amoniak / 100%
Siarczan glinu i amonu / 100%
Chlorek amonu / nasycony
Wodorotlenek amonu / 28%
Bromek baru

Niezb dne informacje, które nale y dostarcz OROME:
szybko nape niania i cz stotliw

nape niania

temperatura

Chlorek i siarczan wapnia
Azotan wapnia / 50%

karta bezpiecze stwa substancji (MSDS)
3

Kwas chromowy / 50%

)ci ar w ciwy (g st

, kg/m

Alkohol etylowy / 100%

st enie (%)

Glikol etylenowy / 100%

informacje dotycz ce obecnych materia ów/zbiorników

Chlorek elaza (III) / nasycony
Siarczan elaza / nasycony
Chlorek elaza (II) / nasycony
Siarczan (IV) elaza (II) / nasycony
Kwas mrówkowy / 100%
Kwas solny / 35%
Wodór / 100%
Nadtlenek wodoru / 90%
Alkohol izopropylowy / 100%
Alkohol metylowy / 100%
Kwas azotowy / 40%
Kwas fosforowy / 85%
W glan sodu / nasycony
Chlorek sodu / nasycony
Wodorotlenek sodu / 50%
Kwas stearynowy / 100%
Kwas siarkowy / 70%
Mocznik - AdBlue

cych do przechowywania substancji chemicznych.

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl

