
UW BRANDSTOFVOORRAAD IN VEILIGE HANDEN 

OPSLAGTANKS VOOR
HUISBRANDOLIE EN DIESEL

 PRODUCTEN VAN HOOGSTE KWALITEIT  
VOOR EEN VEILIG MILIEU!

VLAREM II

GEKEURD



PRODUCT CODE
OHP00200DG

PRODUCT CODE
OHP00600DG

PRODUCT CODE
ORP01000DG

PRODUCT CODE
OHP01200DG

PRODUCT CODE
OVP01300DG

PRODUCT CODE
ORP01500DG

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

200 l
0,54 m
0,54 m
1,01 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

600 l
1,25 m
0,73 m
1,04 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

1000 l
1,95 m
0,62 m
1,23 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

1200 l
1,70 m
1,07 m
1,15 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

1300 l
1,20 m
1,40 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

1500 l
2,10 m
0,75 m
1,40 m

PRODUCT CODE
OHP01800DG

PRODUCT CODE
OVP02500DG

PRODUCT CODE
OHP02500DG

PRODUCT CODE
OVP03500DG

PRODUCT CODE
OVP05000DG

PRODUCT CODE
OVP09000DG

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

1800 l
2,15 m
1,14 m
1,15 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

2500 l
1,65 m
1,50 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

2500 l
2,28 m
1,28 m
1,34 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

3500 l
1,90 m
1,80 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

5000 l
2,01 m
2,30 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

9000 l
2,30 m
2,85 m

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 2 jaar voor lekdichtheid van de tanks, 2 jaar voor de apparatuur.

De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.

OPSLAGTANKS VOOR
HUISBRANDOLIE

VEILIGE OPSLAG VAN HUISBRANDOLIE

VEILIGE EN COMPLETE OLIEVERWARMINGSTANKS
KINGSPAN TITAN

VOORDELEN VAN OLIEOPSLAG BUITENSHUIS

 Mogelijkheid om  een mazoutverwarmingssysteem te installeren in 
huizen met weinig ruimte voor olie-installaties.

 Snel en efficiënt te installeren.
 Veilige opslag, zowel voor binnen- en buitenopstelling.
 Gemakkelijker toegang bij de tank bij olieleveringen.
 Door gebruik van de tanks met een grote inhoud, kan men een grotere 

hoeveelheid stookolie bestellen aan een lagere prijs.
 De buitentanks hebben een esthetische vorm. Ze hebben een  

donkergroene kleur, wat ervoor zorgt dat ze het uitzicht van de  
omgeving niet storen.

 De tanks kunnen optioneel uitgerust worden met energiebesparende, 
zelf aanpassende verwarmingsdraden met een thermostaat om ervoor 
te zorgen de juiste temperatuur en oliedichtheid worden behouden.

 Alle tanks zijn bestand tegen langdurige ongunstige weersomstan-
digheden, zoals sterke opwarming door zonnestralen, extreem lage  
temperaturen in de winter en UV - straling.

 Modern meetsysteem welke toelaat om draadloos het olieniveau in 
de tank te meten binnen een straal van 200m.

MOGELIJKE TOEPASSING

De tanks kunnen geïnstalleerd worden op alle locaties waar huisbrandolie vereist is, zowel binnen als buiten.

Dankzij het ontwerp en de brede waaier aan beschikbare capaciteiten, zijn deze tanks de ideale oplossing voor huizen, industriële en residentiële 
installaties.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN VAN ENKELWANDIGE TANKS



OPTIONEEL

STANDAARD
 4" mangat.

 16'' mangat (alleen capaciteiten 3500, 5000, 9000l tanks).

 2" mannelijke schroefdraad opening met verlengstuk.

 2'' vrouwelijke schroefdraad opening met verlengstuk  
(voor het installeren van niveau brandstofmeter, koppelset, enz.).

 2'' vrouwelijke schroefdraad opening met verlengstuk met een ventilatie-
opening.

 Aanzuigset.

 Elektronische overvulbeveiliging.

 Inhoudsmeter met draadloze ontvanger.

UITRUSTING VAN ENKELWANDIGE TANKS UITRUSTING VAN DUBBELWANDIGE TANKS

STANDAARD

OPTIONEEL

 16'' mangat in de binnentank, toegankelijk alleen na demontage van de 
tank (geldt voor 3500, 5000, 9000l tanks).

 4" mangat in de binnentank.

 16'' afsluitbaar mangat in de buitentank.

 2'' mannelijke schroefdraad opening met verlengstuk in de binnentank.

 Draadloze olieniveaumeter met een geïntegreerde lekdetector.

 Elektronisch overvulbeveiliging (uitgezonderd 200l versie).

 2 externe vulopeningen van 2".

 Ontluchting.

 Optitank label.

 Verwarmingsdraden met een thermostaat voor het voorkomen van  
buitensporige olieafkoeling.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN  
AFMETINGEN VAN DUBBELWANDIGE TANKS

PRODUCT CODE
BPP02300DG

PRODUCT CODE
BHP02500DG

PRODUCT CODE
BVP03500DG

PRODUCT CODE
BSP04000DG

PRODUCT CODE
BVP05000DG

PRODUCT CODE
BVP09000DG

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

2300 l
2,50 m
0,90 m
2,80 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

2500 l
2,46 m
1,46 m
1,52 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

3500 l
2,20 m
1,93 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

4000 l
3,17 m
1,15 m
2,34 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

5000 l
2,23 m
2,34 m

Capaciteit
Diameter

Hoogte

9000 l
2,45 m
2,95 m

PRODUCT CODE
BHP00200DG

PRODUCT CODE
BHP00600DG

PRODUCT CODE
BHP01200DG

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

200 l
0,76 m
0,76 m
1,25 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

600 l
1,44 m
0,85 m
1,25 m

Capaciteit
Lengte

Breedte
Hoogte

1200 l
1,90 m
1,24 m
1,37 m

FUNCTIES VAN DUBBELWANDIGE TANKS

 De dubbelwandige tanks zijn eenvoudig en snel te installeren. Ze  
garanderen een lange levensduur en een volledige bescherming tegen 
lekkages. Hun isolerend effect vermindert geuroverlast en beschermt 
de mazout tegen extreme buitentemperaturen zowel in de zomer 
als in de winter. Zo geniet u van stabiele opslagomstandigheden het  
ganse jaar door, zelfs buiten.

 De Titan dubbelwandige tanks kunnen buitenshuis geïnstalleerd wor-
den uitgerust met optionele verwarmingstapes met een thermostaat, 
die de olie beschermen tegen extreme koude.

 Dubbelwandige tanks vereisen geen extra opvangbakken, die de  
installatie veel gemakkelijker en sneller laten verlopen (de buitentank 
werkt als een opvangbak).

 De dubbelwandige tanks zijn conform de Optitank eisen.

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 2 jaar voor lekdichtheid bij dubbelwandige tanks, 2 jaar voor apparatuur. 

De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.
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ACCESSOIRES VOOR TITAN TANKS

WATCHMANSONIC PLUS
Alle dubbelwandige Titan tanks zijn uitgerust met de Watchman Sonic Plus. Dit is een elektronische niveausensor met geïntegreerde lekdetector. Deze 
bestaat uit een sonde aangebracht in tank en de zender wordt gevoed door een standaardbatterij. De ontvanger heeft een display waarop grafisch het olie-
niveau op te lezen is, alsook het lekdetectie alarm. De ontvanger werkt op netstroom en heeft een maximum bereik van 200m. Het signaal wordt draadloos 
overgebracht via radiogolven. De elektronische sensor gelegen op de bodem, tussen de wanden van de tank, fungeert als lekdetectie.

VERWARMINGSDRADEN 
Een ideale oplossing voor tanks geïnstalleerd buiten of binnen, waar de temperatuur in de winter onder de +5° C daalt. Een zelfinstellende, halfgelei-
der  met laag energieverbruik zorgt ervoor dat de juiste temperatuur en oliedichtheid worden onderhouden. Het energieverbruik is afhankelijk van de  
omgevingstemperatuur. De verwarmingsdraad wordt uitgerust met een nauwkeurige warmte-regulerende thermostaat.

 WatchmanSonic Plus  Verwarmingsdraden 
met thermostaat

 Elektronische  
overvulbeveiliging

VOORBEELDEN INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN

 Montage binnen in een gebouw Montage buiten via een kelderput - optie I  Montage buiten - optie II

Verdeler:

De kleurtinten van de producten in de folders kunnen verschillen van de werkelijke kleur.  
Dit is te wijten aan de druktechniek.

De specificaties van de producten kunnen lichtjes gewijzigd worden. Gelieve het bureau van Titan of de dichtsbijzijnde 
verdeler te contacteren om informatie over de recentste uitrustingsversie van het product aan te vragen.

Kingspan Environmental | Ter Reigerie 11 bus 7 | 8800 Roeselare | België
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