KONTENEROWY
punkt dystrybucji paliwa
POMAROL S.A. jest producentem zbiorników jedno i dwupłaszczowych przeznaczonych do
magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Działalność tą prowadzimy już ponad 40 lat. Długoletnia
tradycja i doświadczenie w tym zakresie jest gwarancją wysokiej jakości, konkurencyjnych cen i
elastyczności w dopasowaniu się do potrzeb odbiorców w zakresie typów zbiorników i terminów dostaw.
Konstrukcja zbiorników dwupłaszczowych łącznie z monitorowaniem przestrzeni międzyściankowej
gwarantuje wysokie bezpieczeństwo przechowywania cieczy szkodliwych dla środowiska. Kontenerowe
Punkty Dystrybucji Paliwa wytwarzane są na bazie dwupłaszczowych stalowych zbiorników naziemnych
w szerokim zakresie pojemności od 5 ÷ 30 m3.
WARUNKI WYTWARZANIA
Pomarol S.A. posiada uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nr UC-15-59-W/1-02 do
wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe,
spełniające wymagania przepisów metrologicznych.

Zbiorniki wytwarzane są:
- zgodnie z dokumentacją zakładową. Procedury
wytwarzania oraz dokumentacje zatwierdzone są
przez UDT
- z atestowanych stali węglowych w gatunku
St3SAl, S235JRG2 przez wykwalifikowany
personel;
Badanie budowy oraz próby szczelności
prowadzone są pod nadzorem UDT.
Pokrycie zewnętrzne wykonane farbą epoksydową.
GWARANCJA
Na Kontenerowe Punkty Dystrybucji Paliwa
udzielamy 5 lat gwarancji.
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KONTENEROWY PUNKT DYSTRYBUCJI PALIWA
LEGENDA:
1- zbiornik paliwowy
2- dystrybutor (nie
wchodzi w skład
wyposażenia
podstawowego).
3- zawór odcinający
4- pomost obsługowy z
drabinką i barierą
ochronną
5- zbiornik kontrolny
cieczy detekcyjnej
**

Wykaz Króćców
K1 - Króciec pomiarowy 4”
K2 - Króciec pomiarowy 2” (pomocniczy)
K3 - Króciec oddechowy z zaworem
K4 - Króciec zlewowy
K5 - Króciec ssący
K6 - Króciec odwodnienia
K7 - Króciec kontroli przecieków (odpowietrzenia)
K8 - Właz
K9 - Króciec detektora przecieków

Zbiorniki występują również w wykonaniu
dwu i trzykomorowym.
Po uzgodnieniu istnieje możliwość
wykonania zbiorników na innych
średnicach nominalnych.
Oferujemy różnorodne sposoby zabudowy
dystrybutorów.

* ) masa dotyczy zbiorników jednokomorowych (nie
uwzględnia masy dystrybutora)
** ) wymiar uzależniony od wymiarów dystrybutora.
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