MACK
OVAN JORD

Användningsområden:
Glesbygd och stormarknad
Åkeri- och bussdepå
Industrianläggning
Båtmack
Tillfällig/provisorisk tankning

1. Dubbelmantlad

2. Bakparti

Cisternen är dubbelmantlad liggande i
stål, typgodkänd för Etanol, ED95, E85,
bensin, diesel, HV0 och RME med 12 års
besiktningsintervall. Cisternen kan delas,
max fyra fack.

Cisternens bakparti är förlängt ca 60
cm och utgör påfyllningsanordningen
(CPF) som rymmer minst 150 l i händelse av spill och läckage.

Helplastad invändigt med Vinylester och
utvändigt lackerad med rostskydd och
täckfärg i två lager i valfri kulör. Stående på två svetsade pallben behandlade
i samma färg och kulör. Cisternens dubbelmantling utrustas med elektroniskt
läckagelarm i händelse av sabotage eller
läckage som varnar optiskt och akustiskt,
kan även vidarekopplas till larmnummer.

4. Invändigt dragna rör
Samtliga rör är förlagda invändigt i cisternen för att minimera stöld, åverkan
och läckage avslutade med flänsförband
för yttre installationer.

Här finns även plats förberett för ev
inmatningspump 300 l/min. CPF:en är
täckt med låsbar lucka samt avtappningsventil.

3. Kundvänlig framsida
Cisternens framsida är förlängd ca 2
m och utgör pumpuppställning med
installationsutrymme under, täckt med
lackerad durkplåt.

Cisternen utrustas med stege och gångbrygga med räcke för manuell pejling
och service på cisternens ovansida samt
invändig stege från manluckor för invändig service.

Cisternens ovansida förlängs lika mycket och utgör tak/regnskydd över pumpuppställningen tillsammans med två
glasväggar efter båda sidor, ca 2100 x
500 mm i lamellglas som dekaleras enligt önskemål. Effektiv LED-belysning i
tak.

5. Tydlig info

6. Drivmedelsrörinstallation

Alla erforderliga varnings- och upplysningsskyltar samt väldokumenterad informations- och handhavandeskyltar.

Drivmedelsrörinstallationen består av
2” påfyllningsrör med droppfri koppling
typ Todo, gasretur steg I och II, avluftning 2” som avslutas 6 m ovan mark
utrustad med flamskydd. 2” sugledning
till pump med rostfri flexslang samt 1”
blockretur, uttag för manuell pejling och
automatpejling.

Provtryckning, installationskontroll och
upprättande av kontrollrapport. Komplett relationsunderlag innehållande bl.a
alla intyg för cisterner, rör och elinstallationer, potentialutjämning mm. Alla
erforderliga ritningar såsom klassningsplan, konstruktioner etc. Myndighetsdokument, materialdokument, handhavandeinstruktioner mm.
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Vidare utrustas anläggningen dels med
tanktoppventil på sugledning som förhindrar att cisternen töms i händelse
av läckage eller sabotage på pump och
sugledning dels med pumpstyrd magnetventil.

Ovanjordanläggning

Steg för steg hur vår anläggning blir till och är utrustad till en nyckelfärdig mack.
7. Överfyllnadsskydd
Anläggningen utrustas med dubbla
överfyllnadsskydd för högsta säkerhet,
ett elektroniskt som reagerar först genom att bryta bort tankbilen. Skulle
detta inte fungera finns ett mekaniskt
skydd monterat på påfyllningsröret inne
i cisternen som vid överfyllnad förhindrar vidare inflöde och tillbud.

9. Dekalering

8. Brandvägg
Mellan själva cisternen och pumpuppställningen finns en brandsäker vägg EI
90, här bakom placeras rör, ventiler mm
till pumpar åtkomlig via brandklassad
lucka, väggen lackeras lika som cisternen.

Dekalering av cisternens båda långsidor med företagsnamn, produkt enl
önskemål. Skydd och dekorationsplåtar
efter cisternens långsidor ca 1400 mm
hög som dels förhindrar skräp under cisternen, dels skydd mot åverkan. Profileras enl önskemål.

10. El och Säkerhet
12. Leveranssäkrad &
klar för leverans

1. Komplett el- och kommunikationsinstallation av i anläggningens alla ingående delar från elcentral IP 65 placerad
på väggen mellan cisternen och pumpuppställningen utanför klassat område,
innehållande all erfoderlig utrustning.
Matas med 3x400 V 16 A.
2. Komplett potentialutjämningssystem
ink. tankbilsanslutning.
3. Anläggningen levereras med ett
brandräddningsskåp monterat vid pumpuppställningen innehållande brandsläckare, saneringsmedel, brandhandskar,
brandfilt mm.
4. Automatisk pejling som visar aktuell
volym, ev vatten i cisternerna, temperatur, leveransrapport m.m.

11. Pump och Terminal
Valfri drivmedelspump levereras och
monteras. Pump där två kunder kan
tanka samtidigt.
Betalterminal som tar de flesta bankoch kreditkort med möjlighet till egna
kort. Förberedd att kopplas upp mot
valfritt inlösenföretag. Ex. CNS.
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Anläggningen levereras fritt inkl avlyft på plats. Montage, installation och
uppstart på plats samt handhavandeinstruktioner, myndighets- och slutbesiktning.
Alla arbeten och konstruktioner utföres
på ett yrkesmässigt och av myndigheterna godkänt sätt med material av välkänt fabrikat.

Snart dags att börja tanka...
Asfaltsytan

Så här kan det se ut när marken är förberedd med spillzoner, påkörningsskyd och asfalt. Klart för uppställning.

Nu står den på plats, påfylld och idrifttagen.

P-rutor. Så här stor
plats går det åt.

Ca mått och vikt:
20 m3		

L 8000		

B 2510		

H 2870 		

Kg 5000

30 m3		

L 10 000

B 2510		

H 2870		

Kg 7500

40 m3		

L 11 500

B 2510		

H 2870		

Kg 9500

50 m3		

L 13 000

B 2810

H 2870		

Kg 11000
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