
ZBIORNIKI
NA OLEJ OP OWY

System bezpiecznego sk adowania
oleju opa owego.

NAJWY SZEJ JAKO CI WYROBY
DLA OCHRONY RODOWISKA



Zbiorniki jednop aszczowe

- bateryjne

ORP01000DG ORP01500DG

- standardowe

OHP00600DG OHP01200DG OHP02500DG

Standardowe wyposa enie zbiorników jednop aszczowych:
az rewizyjny 4” (140mm),
az rewizyjny 16” (tylko w zbiornikach 5000 litrów),

króciec wlewowy gwintowany zewn trznie 2”,
dwa kr ce gwintowane wewn trznie 2” (do zainstalowania np. czujnika poziomu i uk adu poboru),
jeden króciec gwintowany wewn trznie 2” z zainstalowanym odpowietrznikiem.

OVP05000DG

Wy po sa e nie opcjonalne:
uk ad poboru oleju ze zintegrowan  sond  czujnika maksymalnego poziomu (zabezpieczenie
przed przelaniem),
czujnik poziomu z bezprzewodowym odbiornikiem,
pakiety A (podstawowy) i B (rozszerzaj cy) do czenia zbiorników w baterie,
ta ma grzewcza z termostatem do zabezpieczenia oleju przed nadmiernym wych odzeniem,
mo liwa jest modyfikacja wyposa enia na specjalne yczenie klienta.

Wy po sa e nie opcjonalne
Kod produktu Pojemno

[ m3 ]
ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

OHP00600DG 600 1,23 0,72 1,04

ORP01000DG 1000 1,95 0,62 1,23

OHP01200DG 1200 1,70 1,05 1,15

Pakiet A Pakiet B ORP01500DG 1500 2,10 0,75 1,38

OHP02500DG 2500 2,25 1,27 1,35

OVP05000DG 5000 rednica 2,01 2,20

Sygnalizator poziomu i
przecieku oleju

T ma grzewcza
Wymiary produktów mog  si  rózni  w zakresie +/-1%.



Zbiorniki dwup aszczowe

Zbiorniki dwup aszczowe:
Oprócz ca kowitej ochrony przed przeciekiem, zapewnianej przez podwójne cianki, przestrz  pomi dzy p aszczami zbiornika pe ni równie  funkcje
izolacyjne, chroni c magazynowany olej przed ekstremalnymi temperaturami zarówno latem, jak i zim  – efekt jest podobny do podwójnych szyb
okiennych. Pomaga to utrzyma  stabilne warunki sk adowania oleju przez ca y rok – zarówno w zbiornikach zainstalowanych na zewn trz, jak i wewn trz
budynków.

Zbiorniki dwup aszczowe instalowane na zewn trz budynku mog  by  opcjonalnie wyposa one w samoreguluj ce ta my grzewcze, chroni ce olej
przed nadmiernym wych odzeniem.

Podwójna cianka zapewnia wytrzyma  mechaniczn  i tym samym bezpiecze stwo sk adowania oleju.

Zbiorniki dwup aszczowe nie musz  by  wyposa ane w dodatkowe wanny wychwytuj ce, co znacznie upraszcza i przyspiesza instalacj .
(W przypadku zbiorników dwup aszczowych drugi p aszcz zbiornika pe ni funkcj  wanny wychwytuj cej).

BHP00200DG BHP00600DG BHP01200DG

Standardowe wyposa enie zbiorników dwup aszczowych:
az rewizyjny w zbiorniku zewn trznym 16”,
az rewizyjny w zbiorniku wewn trznym 16” (tylko w zbiornikach 5000 litrów),
az rewizyjny 4” (140mm) w zbiorniku wewn trznym,

króciec wlewowy gwintowany zewn trznie 2” w zbiorniku wewn trznym,
króciec gwintowany wewn trznie w zbiorniku wewn trznym 2”
(do zainstalowania uk adu poboru),
odpowietrznik w zbiorniku wewn trznym,
bezprzewodowy czujnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku.

Wy po sa e nie opcjonalne:
uk ad poboru oleju ze zintegrowan  sond  czujnika maksymalnego poziomu
(zabezpieczenie przed przelaniem),
ta ma grzewcza z termostatem do zabezpieczenie oleju przed nadmiernym wych odzeniem,
mo liwa jest modyfikacja wyposa enia na specjalne yczenie klienta.

BHP02500DG

Kod produktu Pojemno
[ m3 ]

ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

BHP00200DG 200 0,76 0,76 1,30

BHP00600DG /* 600 1,42 0,82 1,25

BHP01200DG /* 1200 1,90 1,24 1,35

BHP02500DG /* 2500 2,53 1,43 1,43

BVP05000DG/* 5000 rednica 2,23 2,38

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/-1%.
*) -/IN - wersja z kr cami przy czeniowymi („do wewn trz”)

BVP05000DG



Powody, dla których warto stosowa
zbiorniki na olej opa owy
fir my Ti tan Eko:

Ekologia - powi kszona grubo  p aszcza zbiornika,
zapobiega przedostawaniu si  zapachu oleju przez
jego cianki. Zbiorniki wykonane s  z surowca ekolo-
gicznego - istnieje mo liw  100% recyklingu zu y-
tych wyrobów i ponownego wykorzystania surowca.

Trw  - mocna i sztywna konstrukcja zbiornika
powoduje,  e nie wymagaj  one dodatkowych, meta-
lowych wzmocnie . Wysokiej jako ci polietylen u yty
do produkcji gwarantuje wysok  odporno  zbior-
nika na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warun-
ków atmosferycznych (barwa nie zmienia si pod
wp ywem promieni s onecznych - s  stabilizowane
UV).

Jako  - zbiorniki produkowane s  zgodnie z najwy -
szymi standardami. Firma Titan Eko posiada certyfikat
ISO 9001.

Bezpiecze stwo - zbiorniki przeznaczone do
instalacji w pomieszczeniach zamkni tych, jak i na
otwartej przestrzeni w zale no ci od dost pnego
miejsca.

Do radz two tech nicz ne – nasz ze spó ds. sprze da y
szyb ko i fa cho wo udziela od po wie dzi na wszyst kie
za py ta nia klien tów.

Gwa ran cja* – na zbiorniki jednop aszczowe wynosi
5 lat, na dwup aszczowe 10 lat, wyposa enie 1 rok.

Akcesoria do zbiorników Titan Eko

Pakiety po czeniowe do zbiorników bateryjnych
Oprzyrz dowanie do zbiorników bateryjnych R 1000 i R 1500 – pozwala na czenie zbiorników w
jednorz dowe baterie sk adaj ce si  maksymalnie z pi ciu zbiorników.

Do czenia zbiorników w baterie stosowane s  pakiety:A
– pakiet podstawowy dla pierwszego zbiornika;
B – pakiet rozszerzaj cy dla drugiego i k dego nast pnego zbiornika.

Pakiety zawieraj  kompletne wyposa enie dla instalacji nape niania, poboru i odpowietrzania. Uk ady
poboru oleju pakietów A i B mog  by  wyposa one w ta my grzewcze.  Pakiet A jest standardowo
wyposa ony w czujnik maksymalnego nape nienia. Zapewniaj  one atwy i pewny monta .

Mo liwe jest równie czenie w baterie zbiorników innych ni  typu R. W przypadku pojawienia si
takiej konieczno ci, prosimy skontaktowa  si  z dzia em handlowym Titan Eko.

Uk ad do pomiaru poziomu oleju opa owego wraz z zintegrowanym czujnikiem
przecieku
Ur dzenie umieszczane standardowo we wszystkich zbiornikach dwup aszczowych. Zintegrowany z
czujnikiem przecieku sygnalizator poziomu oleju sk ada si  z sondy umieszczonej w zbiorniku,
niewielkiego nadajnika zasilanego bateri  i odbiornika  z  w wietlaczem podaj cego aktualny
poziom oleju.
Odbiornik mo e by  umieszczony w k dym gniazdku o napi ciu 230V, w odleg ci do 1000 m od
zbiornika. Komunikacja pomi dzy nadajnikiem na zbiorniku i odbiornikiem odbywa si  drog  radiow
- nie ma potrzeby stosowania kabli po czeniowych.
Elektroniczny sensor umieszczony na dnie pomi dzy ciankami zbiorników, wykrywa ewentualn
nieszczelno  zbiornika wewn trznego.

Zalety sk adowania oleju opa owego na
zewn trz budynków:

Ogromna oszcz dno  przestrzeni w domach
z piwnic .

W domach niepodpiwniczonych istnieje mo liw
wykonania instalacji grzewczej olejowej.

atwy monta .

Eliminacja zagro enia wycieku oleju w Twojej piwnicy.

Nie ma potrzeby montowania zbiornika w budynku
- wi ksze bezpiecze stwo przeciw po arowe  w Twoim
domu.

atwiejszy dost p do zbiornika przy dostawach oleju.

Stosuj c zbiorniki o du ych pojemno ciach unika si
konieczno ci stosowania kosztownych i k opotliwych
baterii sk adaj cych si  z mniejszych zbiorników.

Zbiorniki  zewn trzne posiadaj  estetyczny kszta t. Maj
ciemnozielony kolor, dzi ki czemu nie szpec  otoczenia
Twojego domu.

Ta ma grzewcza
Jest to idealne rozwi zanie dla zbiorników ustawianych na zewn trz budynków lub w pomieszczeniach,
gdzie temperatura w zimie spada poni ej +5oC. Samoreguluj ca, pó przewodnikowa ta ma o niskim
poborze energii, umo liwia utrzymanie oleju w odpowiedniej temperaturze i g st ci. Poziom poboru
energii uzale niony jest od temperatury otoczenia. T ma grzewcza mo e by  zintegrowana z uk adem
poboru lub mo e by instalowana niezale nie. Mo e by wyposa ona w termostat precyzyjnie
reguluj cy wydatek ciep a.

Przyk adowe schematy
instalacji

Instalacja wewn trz budynku

Opcjonalnie zbiorniki mog  by  wyposa one w energo-
oszcz dne, samoreguluj ce ta my grzewcze, utrzymu-

ce temperatur  oleju na odpowiednim poziomie.

Wszystkie zbiorniki s  odporne na d ugotrwa e dzia a-
nie niekorzystnych czynników atmosferycznych  - silne
nagrzewanie promieniami onecznymi, ekstremalnie
niskie temperatury zim , promieniowanie UV.

 Nowoczesny system monitoruj cy umo liwia
bezprzewodow  kontrol  poziomu oleju w zbiorniku
w promieniu do 1000 m.

Maksymalna obj to  pojedynczego zbiornika 5000 l.

* Gwa ran cja do ty czy wy ro bu y wa ne go w spo sób
zgod  ny z in struk cj pro du cen ta.

Instalacja na zewn trz budynku - opcja II

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

Instalacja na zewn trz budynku - opcja I
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