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Tyverisikring 

• Solid galvaniseret stålkuppel placeret over mandekarm

• Alle tankens tilslutninger er effektivt beskyttet

• Leveres med udskæringer til rør 

• Aflåses med hængelås 

 

Antihævertventil 

• Kan leveres i 1½” eller 2” 

• Monteres på top af tank øverst på sugerøret

• Forhindrer hævert effekt ved utæthed på suge

 

 

EX sikret magnetventil: 

• Benyttes som beskyttelse mod lækage fra utæt 

sugeledning. Ventilen åbner først når der er strøm på 

pumpen. 

 

 

Nedført påfyldning 

• Ført fra top af tank til betjeningsniveau

• Udføres i 2”, 3” eller 4” 

• Kan leveres komplet med påfyldningskobling og ventiler

 

Tag over pumpe / stander 

• Buet tag i forlængelse af tanken 

• Beskytter pumpe og andet udstyr mod direkte regn m.m.

• Males i samme farve som tanken 

 

 

Platform til pumpe 

• Placeret i forlængelse af tanken. 

• Laves i forskellige størrelser afhængig af behov

 

 

Lukket pumpeskab 

• Stort og rummeligt pumpeskab 

• Placeret i forlængelse af tanken 

• Let adgang via 2 døre. Kan aflåses.

• Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke
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Solid galvaniseret stålkuppel placeret over mandekarm 

Alle tankens tilslutninger er effektivt beskyttet 

Monteres på top af tank øverst på sugerøret 

Forhindrer hævert effekt ved utæthed på sugerør 

Benyttes som beskyttelse mod lækage fra utæt 

ning. Ventilen åbner først når der er strøm på 

Ført fra top af tank til betjeningsniveau 

Kan leveres komplet med påfyldningskobling og ventiler 

Beskytter pumpe og andet udstyr mod direkte regn m.m. 

 

Laves i forskellige størrelser afhængig af behov 

Let adgang via 2 døre. Kan aflåses. 

Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke 



 

__________________________________________________________

 

CGH Nordic A/S · DK

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 
Nordic A/S · DK-7160 Tørring · Denmark · Tel +45 75 71 20 04 · CVR 27 96 54 90

 

El-skab 

• Tilpasses det enkelte projekt mht. størrelse og design

• Kan leveres med indbygget udstyr til lækageovervågning

• CE godkendt 

 

Fyldeskab 

• Aflåselig med hængelås 

• Integreret opsamling og tilslutning til dræn

• Udført i kraftige materialer 

• Males i samme farve som tanken  

 

Pumpeskab til mindre pumper 

• Aflåselig  

• Integreret opsamling af spild 

• Udført i kraftige materialer 

• Males i samme farve som tanken 

 

 

Gas-retur kobling Stage 1 

• Indbygget flammespærre 

• 3” gevind for tilslutning til tank 

• 3” eller 4” Camlock for tilslutning til tankbil

 

Udluftningshætte med flammespærre og tryk/vakuum ventil

• Hus i aluminium, øvrige dele i rustfrit st

• + 30 mbar / - 10 mbar 

• Kan leveres i 2” 

 

Udluftningshætte med flammespærre og tryk/vakuum ventil

• Udført i rustfrit stål AISI 316 

• + 30 mbar / - 5 mbar 

• Kan leveres i 2” 

 

Flammesikring af påfyldning 

• Udført i aluminium 

• Kan leveres i 3” og 4” 
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Tilpasses det enkelte projekt mht. størrelse og design 

Kan leveres med indbygget udstyr til lækageovervågning 

Integreret opsamling og tilslutning til dræn 

 

 

3” eller 4” Camlock for tilslutning til tankbil 

Udluftningshætte med flammespærre og tryk/vakuum ventil 

Hus i aluminium, øvrige dele i rustfrit stål og messing 

og tryk/vakuum ventil 
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Sprængplade 

• Ekstra sikkerhedsforanstaltning 

• Til montage mellem flanger 

• Kan leveres i forskellige materialer, tryk, vakuum m.m. 

 
 

Flydende sug 

• Bruges primært i tanke til flybrændstof 

• Udført i aluminium 

• Leveres i størrelserne DN50, DN80 og DN100 

• Inkl. checkwire til kontrol af funktion 

  
 

Brandslukker 

• 12 kg pulverslukker 

• Kunststofskab for montage på tankanlæg 

 
 

Papirholder 

• Til papir og handsker 

• Udført i rustfrit stål 

 
 

Skraldespand 

• Stor rummelig model, volumen 110 liter 

• Udført i polyethylen 

• Kan leveres med beslag for montage på væg / stolpe 

 

 

 

 

 
 

Lamper 

• Til belysning af tankningsområde 

• Forskellige modeller efter behov 

• Kan også leveres i EEX godkendt udførelse 

 
 

Flagstang 

• Glasfiberstang inkl. vippebeslag 

• Lagerføres i 5 m højde 
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Loading pumpe 

• Til påfyldning af EX væsker hvor der ikke er pumpe på 

tankbilen 

• Kapacitet efter behov, typisk fra 500 l/min.

 

 

El-varme 

• Opvarmning med varmekabler udvendigt

• Termostat til styring af temperatur i tank

• El opvarmning kan også laves med varmepatroner 

monteret i gevind / flange 

 

Indvendige varmerør 

• Til varmt vand eller damp 

• Udføres i sort stål eller rustfrit stål efter behov / medie

 

Isolering 

• Standard isoleringstykkelser 100 og 200 mm

• Dækplade i aluzink, aluminium, søvandsbestandig 

aluminium og rustfrit stål 

 

 

 

Spildbakke – lille model 

• Model med 20 cm kant til opsamling af let spild

• Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke

• Kan også laves på specialmål 

• Males som standard i samme farve som tanken

 

Spildbakke – stor model 

• Model med høj kant til opsamling af 100 %

• Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke

• Kan også laves på specialmål 

• Males som standard i samme farve som tanken
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Til påfyldning af EX væsker hvor der ikke er pumpe på 

500 l/min. 

med varmekabler udvendigt 

Termostat til styring af temperatur i tank 

El opvarmning kan også laves med varmepatroner 

Udføres i sort stål eller rustfrit stål efter behov / medie 

Standard isoleringstykkelser 100 og 200 mm 

Dækplade i aluzink, aluminium, søvandsbestandig 

Model med 20 cm kant til opsamling af let spild 

Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke 

Males som standard i samme farve som tanken 

kant til opsamling af 100 % 

Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke 

Males som standard i samme farve som tanken 


