
خزانات الوقود ذات جدارين
معدات تخزين الوقود
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وصف عام:
يتعلق األمر xرافق برتولية ُمدمجة لتخزين وقود السيارات وتوزيعه. 

وهي مال�ة لرشكات النقل والرشكات الزراعية واألشغال العمومية. التي �لك أسطول شاحنات أو حافالت أو ماكنات ثقيلة.
من السهل نقلها والتعامل معها، تركيبها بسيط ورسيع.

الخصائص:
خزان ذو جدارين تم اختباره واعت�ده وفق املعيار EN12285-2  صنف أ.   •

سياج وقا� ضد الصدمات.  •
ُسلّم.  •

لوحة تحكم كهربائية IP-55 ُمزودة بقاطع تيار تفاضيل وحراري.   •
مجس الترسبات.  •

مجموعتا شفط وتهوية.  •
مؤرش مستوى وجدول املعايرة.  •

ص�م مانع الثعب.  •
ص�م فرط املأل.  •

فوهة الشحن بقطر 3 بوصة ذات نظام إغالق رسيع.  •
.ABC سحوقx .مطفأة 6 كلغ  •

الفتات التثبيت ومطفأة.  •
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مصنوعة وفق املعيار األورو¶ EN 12285-1 صنف أ، مختربة ومعتمدة.  •
سعة ترتاوح ما ب· 1.000 و 120.000 لرت.  •

.SAW لحام ذو جودة عالية بواسطة لحام قويس مغمور  •
مصنوعة من الفوالذ املمزوج بالكربون S235JR EN 10025-2 ذو الخصائص امليكانيكية العالية واملقاومة الكي�وية للمضيفات الحديثة.  •

توريد معياري:
بواسطة فراغ عن طريق مقياس التفريغ  •

فراغ ُمنجز باملصنع  •
توريد اختياري: 

بواسطة سائل وجهاز إنذار  •
بواسطة فراغ وجهاز إنذار  •

خارجي:
تكسية من اليوريتان املتعدد بسمك 800 ميكرون، مقاومة لتيار 6000 فولت  •

طالء مقاوم للهيدروكاربونات وذو خصائص ميكانيكية عالية.  •
داخيل:

نظيف.  •

منفذ لألشخاص بوصالت خاصة وفوهات إضافية.  •
إطار الحجÃة.  •

حيّزات متعددة.  •
قياسات خاصة.  •
تكسية داخلية.  •

صنع من الفوالذ املقاوم للصدأ.  •

خزانات الوقود ذات جدارين
EN 12285-1 خزانات وقود ذات جدارين تحت أرضية

وصف عام:

كشف الترسبات: مادة السطح النها�:

عنارص اختيارية
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السعة
(I)

1.500 1250 1600 600 5 3 3 300 -

2.000 1250 2000 700 5 3 3 300 -

3.000 1250 2800 900 5 3 3 300 1100

4.000 1250 3600 1100 5 3 3 300 1100

5.000 1500 3200 1250 5 3 3 600 1600

6.000 1500 3800 1450 5 3 3 600 1600

8.000 1900 3300 1900 6 3 3 600 2800

10.000 1900 4000 2200 6 3 3 600 2800

12.000 1900 4800 2500 6 3 3 600 2800

15.000 1900 5800 2900 6 3 3 600 2800

22.000 2500 4850 3800 6 5 4 600 5300

27.000 2500 5850 4400 6 5 4 600 5300

30.000 2500 6900 5000 6 5 4 600 5300

40.000 2500 8900 6300 6 5 4 600 5300

50.000 2500 10900 7600 6 5 4 600 5300

60.000 2500 12900 8900 6 5 4 600 5300

80.000 3000 11900 11100 7 5 4 600 8500

100.000 3000 14800 13500 7 5 4 600 8500

Ø القطر
(ملم.)

الطول 
(ملم.)

الوزن
(كلغ.)

السمك الداخيل 
(ملم.)

قطر اسمي ملنفذ 
األشخاص

السعة الدنيا لكل 
(I) حيّز

السمك الخارجي (ملم.)

األسطوانةالقاع

Fig. 1

خزانات الوقود ذات جدارين
خزانات وقود ذات جدارين تحت أرضية EN 12285-1 صنف أ

خزانات من الفوالذ مصنوعة بالورشة. خزانات أفقية أسطوانية ذات جدارين للتخزين التحت أريض للسوائل القابلة لالشتعال وغÃ القابلة لالشتعال امللّوثة لل�ء.   •
.UNE EN 12285 مختربة ومعتمدة وفق املعيار  •

سعة ترتاوح ما ب· 1.000 و 120.000 لرت.  •
تكسية خارجية من اليوريتان املتعدد بسمك 800 ميكرون خايل من الكلوروفلوروكربون (CFC) وُمختربة بواسطة اختبار التيار املرتفع.  •

كشف الترسبات بواسطة مقياس الفراغ.  •

3x Ø40/50 2 وxØ50/60 :DN300 وصالت منفذ األشخاص وفق معيار
3x Ø40/50 1 وx Ø40/50 ،2x Ø50/60 :DN600 وصالت منفذ األشخاص وفق معيار

خصائص عامة:

حيّزات من أجل تخزين منتجات مختلفة.   •
دعامات بويبات منفذ األشخاص (الرسم 1).  •

.AdBlue تكسية السطح الداخيل تت�ىش مع  •
هيكل مسبق التصنيع للربط والتثبيت عىل بالط الخرسانة.  •

عنارص اختيارية:
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خزانات الوقود ذات جدارين
EN 12285-2 خزانات وقود ذات جدارين خارجية

مصنوعة وفق املعيار األورو¶ EN 12285-2 صنف أ، مختربة ومعتمدة.  •
سعة ترتاوح ما ب· 1.000 و 120.000 لرت.  •

.SAW لحام ذو جودة عالية بواسطة لحام قويس مغمور  •
مصنوعة من الفوالذ املمزوج بالكربون S235JR EN 10025-2 ذو الخصائص امليكانيكية العالية واملقاومة الكي�وية للمضيفات الحديثة.  •

تتوفر عىل دعامات ملحومة وسالليم للولوج إىل منفذ األشخاص.  •

وصف عام:

منفذ لألشخاص بوصالت خاصة وفوهات إضافية.  •
سالليم ومنصات خاصة.  •

حيّزات متعددة.  •
قياسات خاصة.  •
تكسية داخلية.  •

صنع من الفوالذ املقاوم للصدأ  •
BS799-5 2010 خزانات عمودية أو مكّعبة معتمدة وفق املعيار  •

عنارص اختيارية

خارجي:
طلية تحضÃية من الزنك وتكسية باليوريتان املتعدد.  •

داخيل:
نظيف.  •

توريد معياري:
بواسطة فراغ عن طريق مقياس التفريغ  •

فراغ ُمنجز باملصنع  •
توريد اختياري: 

بواسطة سائل وجهاز إنذار  •
بواسطة فراغ وجهاز إنذار  •

مادة السطح النها�: كشف الترسبات:
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3x Ø40/50 2 وxØ50/60 :DN300 وصالت منفذ األشخاص وفق معيار
3x Ø40/50 1 وx Ø40/50 ،2x Ø50/60 :DN600 وصالت منفذ األشخاص وفق معيار

1.500 1250 1600 600 5 3 3 300 -

2.000 1250 2000 700 5 3 3 300 -

3.000 1250 2800 900 5 3 3 300 1100

4.000 1250 3600 1100 5 3 3 300 1100

5.000 1500 3200 1250 5 3 3 600 1600

6.000 1500 3800 1450 5 3 3 600 1600

8.000 1900 3300 1900 6 3 3 600 2800

10.000 1900 4000 2200 6 3 3 600 2800

12.000 1900 4800 2500 6 3 3 600 2800

15.000 1900 5800 2900 6 3 3 600 2800

22.000 2500 4850 3800 6 5 4 600 5300

27.000 2500 5850 4400 6 5 4 600 5300

30.000 2500 6900 5000 6 5 4 600 5300

40.000 2500 8900 6300 6 5 4 600 5300

50.000 2500 10900 7600 6 5 4 600 5300

60.000 2500 12900 8900 6 5 4 600 5300

80.000 3000 11900 11100 7 5 4 600 8500

100.000 3000 14800 13500 7 5 4 600 8500

خزانات الوقود ذات جدارين
خزانات وقود ذات جدارين خارجية EN 12285-2 صنف أ

خزانات من الفوالذ مصنوعة بالورشة. خزانات أفقية أسطوانية ذات جدارين للتخزين فوق األريض للسوائل القابلة لالشتعال وغÃ القابلة لالشتعال امللّوثة لل�ء.   •
.UNE EN 12285 مختربة ومعتمدة وفق املعيار  •

سعة ترتاوح ما ب· 1.000 و 120.000 لرت.  •
تكسية خارجية مكونة من طلية تحضÃية واليوريتان املتعدد من مكّون· أبيض اللون.  •

مصنوعة من الفوالذ املمزوج بالكربون S235JR EN 10025-2 ذو الخصائص امليكانيكية العالية واملقاومة الكي�وية للمضيفات الحديثة.  •
كشف الترسبات بواسطة مقياس الفراغ.  •

وصف عام:

حيّزات من أجل تخزين منتجات مختلفة.   •
.AdBlue تكسية السطح الداخيل تت�ىش مع  •

مشاريع ُمخّصصة xوزع وأنابيب وعنارص وقائية.  •

عنارص اختيارية:

السعة
(I)

Ø القطر
(ملم.)

الطول 
(ملم.)

الوزن
(كلغ.)

السمك الداخيل 
(ملم.)

قطر اسمي ملنفذ 
األشخاص

السعة الدنيا لكل 
(I) حيّز

السمك الخارجي (ملم.)

األسطوانةالقاع


