KONTAJNEROVÉ NADZEMNÉ
ČERPACIE STANICE
POHONNÝCH HMÔT

VÝHODY

ČERPACích STANíc POHONNÝCH HMÔT
• Plne certifikovaný produkt
• Nízke prevádzkové náklady
• Neporovnateľne nižšia cena oproti stacionárnym čerpacím staniciam
• Ľahká premiestnitelnosť
• Vhodné pre výrobné podniky, priemyselné zóny, železnice…
• Rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky
• Možnosť vybavenia samoobslužným výdajným stojanom
na bezkontaktné čipové karty
• Možnosť prenosu dát cez USB alebo WiFi

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica
Kontajnerové nadzemné čerpacie stanice pohonných hmôt spoločnosti Menert s.r.o. predstavujú jednoduché, mobilné riešenie v zásobovaní pohonnými hmotami pre dopravné prostriedky
v podnikoch verejného alebo súkromného sektoru. Ponúkajú komplexné riešenie na skladovanie,
evidenciu a výdaj pohonných hmôt a môžu tak plnohodnotne nahradiť klasickú čerpaciu stanicu.
Nadzemné riešenie konštrukcie čerpacích staníc má zároveň výhody v podobe nižších investícií
a možnosti jednoduchého a rýchleho premiestnenia na iné miesto. Dvojplášťová nádrž môže byť
delená v akomkolvek pomere a tak umožňuje skladovanie dvoch produktov, motorovej nafty
a bezolovnatého benzínu, súčasne.

Typy čerpacích staníc
Jednoproduktová alebo dvojproduktová (1P alebo 2P)
S výdajným stojanom v bočnej stene V1
S výdajným stojanom na ostrovčeku V2
S výdajným stojanom v zadnej stene V3

v1

v2

v3

Ukladanie a prenos informácií
Cez USB kľúč
Cez WiFi
Cez dátový kábel

Dátový kábel
Wifi

USB Kľúč

Typy Kontajnerov
P.Č.

TYP KONTAJNERA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O TYPE KONTAJNERA
OBJEM NÁDRŽE

ROZMERY KONTAJNERA Š x V x D

ZÁKLADNÁ JEDNOTKA

(L)

(mm)

1

MEN 7 1P V2

7000

2438x2631x2591

2

MEN 10 1P V1

10000

2438x2631x3048

3

MEN 10 1P V2

10000

2438x2631x3048

4

MEN 10 1P V3

10000

2438x2631x3048

5

MEN 15 1P V1

15000

2438x2631x4572

6

MEN 15 1P V2

15000

2438x2631x4572

7

MEN 15 1P V3

15000

2438x2631x4572

8

MEN 20 1P V1

20000

2438x2631x6058

9

MEN 20 1P V2

20000

2438x2631x6058

10

MEN 20 1P V3

20000

2438x2631x6058

11

MEN 25 1P V1

25000

2438x2631x7620

12

MEN 25 1P V2

25000

2438x2631x7620

13

MEN 25 1P V3

25000

2438x2631x7620

14

MEN 10/10 2P V1

10000 + 10000

2438x2631x6058

15

MEN 10/10 2P V2

10000 + 10000

2438x2631x6058

16

MEN 10/10 2P V3

10000 + 10000

2438x2631x6058

17

MEN 12/12 2P V1

12000 + 12000

2438x2631x7010

18

MEN 12/12 2P V2

12000 + 12000

2438x2631x7010

19

MEN 12/12 2P V3

12000 + 12000

2438x2631x7010

20

MEN 15/15 2P V1

15000 + 15000

2438x2631x7620

21

MEN 15/15 2P V2

15000 + 15000

2438x2631x7620

22

MEN 15/15 2P V3

15000 + 15000

2438x2631x7620

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica
Kontajnerová nádrž:
Nádrže osádzame výdajnými stojanmi podľa potrieb zákazníka. Verejný výdaj, vnútropodnikový výdaj alebo viacero užívateľov. Výdajný stojan, značky – TATSUNO Benč so stáčacím
čerpadlom (700 l/min), elektronickým meraním stavu PHM v nádrži a pod.
Nádrž je vybavená indikáciou tesnosti medziplášťového priestoru, protipožiarnou poistkou,
signalizáciou naplnenia nádrže plniacimi, meracími a sacími prvkami, stáčacími čerpadlami,
elektrorozvádzačom 400 V.
Použitie nádrže na skladované látky:
Nádrž je určená ako súčasť ostatnej technológie a príslušenstva pre nasledovné použitie:
sklad pohonných látok na verejných čerpacích staniciach
sklad pohonných látok na neverejných čerpacích staniciach
sklad použitých látok na neverejných čerpacích staniciach
ako súčasť technologických celkov podľa STN 65 0201
sklad pohonných látok vo vnútri stavebných objektov
Nádrž je určená na skladovanie a výdaj nasledovných látok:
automobilové benzíny podľa STN 65 6505
motorová nafta podľa STN 65 6506
iné horľavé kvapaliny I, II, III, IV, triedy nebezpečnosti a s bodom vzplanutia nad 250˚C
podľa STN 65 0201, ktoré vytvárajú plyny a pary triedy citlivosti od 2 do 5 podľa STN 33 2030.

Dómová šachta
Nádrž, resp. komora delenej nádrže je vybavená dómom a vekom s prírubami pre osadenie
technologických armatúr v súlade STN 65 0201 s uzamykateľným krytom. Svojou konštrukciou
tvorí aj záchytnú nádržku pre prípadný únik skladovanej látky pri porušení tesnenia alebo potrubia.
Nádrže kontajnerovej čerpacej stanice typu MEN 10/10 2P V1 2x10 m3 sú vybavené dvoma
dómami s uzamykateľným krytom v súlade STN 65 0201.
Prielez má štandardne rozmer DN 600. Je možné na požiadanie vyhotoviť prielez aj s DN 800.
Vŕtanie veka dómu je univerzálne, pre inštaláciu povinného príslušenstva nádrže. Na veko sa
osádzajú príslušné technologické potrubia podľa technologického projektu:
Merná armatúra s príslušným uzatvorením s mernou tyčou odkaľovacia armatúra s príslušným
uzatvorením
Plavákový ovládač Site Sentinel – nastavený pre max. plnenie 90% a havarijné naplnenie
95% podľa litrovacích tabuliek
Koleno pre odvetrávaciu armatúru ukončené prírubou , sacia armatúra ukončená prírubou.
Pri požiadavke na iný počet otvorov, priemeru otvorov vo veku a rozmeru dómov sa táto
podmienka musí stanoviť objednávateľom pri technickej konzultácii zákazky.

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica
Protiexplozívne poistky
Na streche nádrží sa nachádzajú protiexplozívne poistky, ktoré sa používajú k zabráneniu
prechodu plameňa do chránenej časti zariadenia. Nachádzajú sa tu potrubné rozvody uskladňovaných látok, jímacie tyče, zvody bleskozvodu. Nachádzajú sa tu aj všetky dôležité
snímače jednotlivých prístrojov potrebných k chodu tohto zariadenia ako aj jednotlivé odberové miesta pre výdaj, plnenie pohonných hmôt odvetrávanie, odkalenie nádrže, rekuperačné
odbery. Priestor je zakrytý a uzamykateľný a dá sa k nemu dostať po rebríku umiestnenom na
dverách z vnútornej strany technologickej bunky (strojovne).

Technologická bunka
V prednej stene kontajnera sa nachádza uzamykateľný priestor – bunka (strojovňa) o rozmere
864x689mm.
Nádrž, resp. komora nádrže je vybavená plniacimi čerpadlami typ EBARA jedno čerpalo pre
benzín a jedno čerpadlo pre naftu , prípadne jedným spoločným čerpadlom pre obidva produkty s plniacim potrubím DN80 ukončeným prírubou. Plniace čerpadlá slúžia pri stáčaní jednotlivých produktov z auto cisterny. Ovládanie čerpadiel bude ručné, umiestnené v technologickej bunke , prípadne s možnosťou automatického ovládania. Čerpadlá svojou konštrukciou
vyhovujú požiadavkám elektrického krytia IP. Technologická bunka svojou konštrukciou tvorí
aj záchytnú nádržku pre prípadný únik skladovanej látky pri porušení tesnenia. Tu sa nachádzajú aj uzatváracie ventily a spätné klapky, prípojky nasávacej a plniacej rúry, potrubia rekuperácie, ovládacie jednotky čerpadiel, osvetlenia, havarijné tlačidlo a uzemňovacie prípojky.

Monitorovací systém palivovej nádrže
Na monitorovanie nádrže a proti preplneniu nádrže počas stáčania pohonných hmôt z auto
cisterny je zabudovaný monitorovací systém palivovej nádrže zo snímačmi hladiny pohonných
hmôt a zo snímačmi monitorujúcimi únik uhľovodíkov do medziplášťového priestoru nádrže.
V prípade poruchových resp. havarijných stavov monitorovací systém upozorňuje, prípadne
blokuje technológiu a tieto stavy sú indikované svetelnou a zvukovou signalizáciou.

Rozvádzač elektro
Na zadnej strane kontajnera je umiestnený rozvádzač elektro pre technológiu a rozvádzač
s elektrickým ohrevom pre monitorovací systém. Ďalej sa tu nachádza výstražné červené svetlo a siréna pre svetelnú a zvukovú signalizáciu poruchových a havarijných stavov
a havarijné tlačidlom núdzového odstavenia.

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica
Mechanické pripevnenie výdajného stojana

Elektrické pripevnenie výdajného stojana

Výdajný stojan sa pripevňuje na mieste osadenia spojovacím materiálom priloženým
k stojanu od výrobcu tohto zariadenia a aj
s podrobným užívateľským manuálom ako
pripojiť jednotlivé vetvy potrubia. V bočnej
stene kontajnera je pripravená vaňa s rozmermi , ktoré sú totožné s rozmermi základne výdajného stojana.

Pre elektrické pripojenie výdajného stojana je
treba vykonať ochranu pred dotykovým napätím. Výrobca výdajného stojanu zapojenie
podrobne opisuje v inštalačnom a užívateľskom manuáli. Je dôležité aby všetky zariadenia na čerpacej stanici boli navzájom prepojené
uzemňovacím vodičom. Ako uzemňovací vodič
je možné použiť vodič s prierezom najmenej
4mm² , alebo špeciálny pásový vodič.

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica
Vybavenie meracou technikou
Vybavenie meracou technikou je variabilné, a možno ho zostavovať podľa požiadaviek
zákazníka.
Nádrže sú opatrené radom meraní. Integrovaný monitorovací systém je určený na nepretržité sledovanie stavu palivových nádrží. Pomocou zariadenia je možné priebežne sledovať stav paliva
(množstvo, teplota), taktiež stav medziplášťového priestoru, či palivového potrubia, úniky paliva
do pôdy, alebo hladinu spodných vôd v okolí nádrží. Hladina v nádržiach je sledovaná magnetostrikčnou sondou, ktorá meria aj hladinu vody na dne nádrže. Z údajov meranej teploty je korigovaný objem paliva v nádrži.
Výdajné stojany môžu byť podľa želania zákazníka jednoproduktové jednostranné, alebo dvojproduktové obojstranné.
Môžu byť dodané aj samoobslužné výdajné stojany umožňujúce tankovanie na bezkontaktné identifikačné karty v 24 hodinovom režime. Pripojený softvér zabezpečí skladovú evidenciu, evidenciu
zákazníkov, sledovanie spotreby vozidiel jednotlivých zákazníkov a rad iných funkcií podľa želania
zákazníka. Prenos informácii do počítača môže byť pomocou bežného sieťového kábla, cez USB
prenos, WiFi, alebo GSM prenosom.

Typové prevedenia
Popis kontajnerovej čerpacej stanice – JEDNOPRODUKTOVÁ, TYP 1P
Typ 1P, vo všetkých objemových prevedeniach je dvojplášťový kontajner, jednoproduktový. Slúži pre
čerpacie stanice PHM a zabezpečuje príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL).
Systém skladovania pohonnej hmoty je realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme podľa typu 7, 10, 15, 20 a 25 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového priestoru.
Kontajner sa ukladá na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej bude ukotvený oceľovými kotviacimi
skrutkami (dimenzia dosky je riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu). Pohonné hmoty
sú vydávané na manipulačnej ploche s jednoproduktovým výdajným stojanom. Použitý je sací systém
výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je navrhnuté s obehovým
čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 – 700 l/min. Navrhnuté technické riešenie zaisťuje funkciu
jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z. 704/2002. Kontajnerová
nadzemná ČS PHM je vybavená monitorovacím systémom typu SITE SENTINEL.
Celá plocha musí byť vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného žľabu
na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladová kapacita:
MEN 7 1P

MEN 10 1P

MEN 15 1P

MEN 20 1P

MEN 25 1P

Komora č. 1 (m3) / Nafta

7

10

15

20

25

Počet výdajných miest

1

1

1

1

1

V1

V1, V2, V3

V1, V2, V3

V1, V2, V3

V1, V2, V3

Prevedenie

Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 ( na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr.2 mm. Zdvojený
plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7. Nádrže sú
konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN 13160-1.
Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených v medzi
priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu MENERT
spol. s r.o. .

Nafta, objem 10 m3
2438 x 2631 x 3048
(Š x V x D)

7 m3

Nafta, objem 7 m3

2438 x 2631 x 2591mm
(Š x V x D)

Celkový objem

Komora č. 1

Rozmery kontajnera

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,
typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,
typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Site Sentinel

Ukazovateľ stavu hladiny

Plniace čerpadlá PHM

Ochrana proti preplneniu
Site Sentinel

Site Sentinel

Site Sentinel

Výdajný stojan

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou
benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno
Benč

Protiexplozívne poistky,
typ KNPA-DN50, RNPA-DN50 / Metalčík

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou
benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno
Benč

Ochranný systém na zameProtiexplozívne poistky,
dzenie prechodu plameňa do
typ KNPA-DN50, Metalčík
chránenej časti zariadenia

Nadzemná, dvojplášťová,
jednoproduktová

Nadzemná, dvojplášťová,
jednoproduktová

Prevedenie nádrže
10 m3

MEN 10 1P V1

MEN 7 1P V2

Typ

Site Sentinel

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,
typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Site Sentinel

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou
benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno
Benč

Protiexplozívne poistky,
typ KNPA-DN50, Metalčík

2438 x 2631 x 4572mm
(Š x V x D)

Nafta, objem 15 m3

15 m3

Nadzemná, dvojplášťová,
jednoproduktová

MEN 15 1P V1

Site Sentinel

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,
typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Site Sentinel

Nerezové odstredivé
čerpadlo s elektromotorom,typ 3SF4 65-125/1,1/
Ebara

Site Sentinel

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou
benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno
Benč

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou
benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno
Benč
Site Sentinel

Protiexplozívne poistky,
typ KNPA-DN50, Metalčík

2438 x 2631 x 7620mm
(Š x V x D)

Nafta, objem 25m3

25 m3

Nadzemná, dvojplášťová,
jednoproduktová

MEN 25 1P V1

Protiexplozívne poistky,
typ KNPA-DN50, Metalčík

2438 x 2631 x 6058mm
(Š x V x D)

Nafta, objem 20 m3

20 m3

Nadzemná, dvojplášťová,
jednoproduktová

MEN 20 1P V1

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica pohonných hmôt

Pohľad na kontajner a základné časti
12
13
11
9

10

8

1

3

2

14

Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojka na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielez do nádrže
10. Odkalovacia armatúra
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistka odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia pár z tankovacej pištole

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica pohonných hmôt

Pohľad na kontajner a základné časti

7

16

15

17

6

5

Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Dvojdielny rebrík

17. Spätná klapka

Typové prevedenia
Popis kontajnerovej čerpacej stanice – DVOJPRODUKTOVÁ, TYP 2P
Typ 2P, vo všetkých objemových prevedeniach je dvojplášťový kontajner dvojproduktový. Bude slúžiť
pre PHM a zabezpečuje príjem, skladovanie a výdaj motorovej nafty (DIESEL) a automobilových benzínov BA 95 alebo BA 91 UNI podľa dopytu.
Systém skladovania pohonnej hmoty je realizovaný a uskladnený v kontajnerovej nadzemnej dvojplášťovej nádrži o objeme podľa typu 2x10, 2x12 a 2x15 m3 s nepretržitou kontrolou medziplášťového
priestoru, delenej na dve jednotlivé samostatné komory pre dvojproduktový výdaj
Kontajner sa ukladá na základovú železobetónovú dosku, ku ktorej je ukotvený oceľovými kotviacimi
skrutkami (dimenzia dosky je riešená pre konkrétne miesto v stavebnej časti projektu). Pohonné hmoty
sú vydávané na manipulačnej ploche s dvojproduktovým výdajným stojanom. Použitý je sací systém
výdaja PHM typ stojana TATSUNO BENČ rady SHARK BMP 500. Stáčanie PHM je navrhnuté s obehovým
čerpadlom EBARA, s rýchlosťou plnenia 500 - 700 l/min. Navrhnuté technické riešenie zaisťuje funkciu
spätného odvodu benzínových výparov pre I. a II. stupeň a s tým súvisiacu ochranu jednotlivých technologických častí pred detonačnou vlnou a tým sa spĺňa Z.z. 704/2002. Kontajnerová nadzemná ČS PHM
je vybavená monitorovacím systémom typu SITE SENTINEL.
Celá plocha musí byť vybetónovaná vodotesným betónom B20 HW4 a vyspádovaná do zberného žľabu
na jednej strane manipulačnej plochy.
Skladová kapacita:
MEN 10/10

MEN 12/12

MEN 15/15

Komora č. 1 (m3) / Benzín

10

12

15

Komora č. 2 (m3) / Nafta

10

12

15

Počet výdajných miest

2

2

2

Nádrž tohto typu je nadzemná dvojplášťová netlaková a podľa prevádzkových požiadaviek STN 69 0012
nepatrí k tlakovým nádobám stabilným. Tvar nádrže je obdĺžnikového pôdorysu, má vnútorný plášť
o hrúbke 6mm , obalený s výstuhami a vonkajší plášť je hrúbky 4mm. Vonkajší plášť nádrže je vyhotovený z celistvej konštrukcie podľa požiarnej odolnosti druhu D1 (A) s požiarnou odolnosťou najmenej 120
minút. Nádrže sú zvárané z oceľového plechu 4 a 6 mm, akosti 11 523 a 11 373 (na požiadanie môže byť aj
z nerezového plechu AISI 304). Strecha kontajnera je pokrytá trapézovým plechom o hr. 2 mm. Zdvojený plášť plní funkciu havarijnej nádrže podľa STN 650201. Po obvode a ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne prestupy, armatúry a výstupné otvory. Taktiež dno nádrže je zdvojené a tvorí medziplášťový
priestor kontinuálne spojený s medziplášťovým priestorom u obvodových stien. (viď STN 650201 čl.60).
Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je skúšaná u výrobcu podľa STN EN 13160-7.
Nádrže sú konštruované pre použitie II triedy horľavosti, systému zisťovania netesností podľa STN EN
13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených
v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo skúšaná u výrobcu
MENERT spol. s r.o. .13160-1. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru je založená na snímačoch kvapaliny umiestených v medzi priestore nádrže. Tesnosť a pevnosť medziplášťového priestoru je typovo
skúšaná u výrobcu MENERT spol. s r.o. .

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

400V, 50Hz, 12kW
3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom, typ 3SF4 65-125/1,1/ Ebara

Site Sentinel

Digitálne zobrazenie

400V, 50Hz, 12kW

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

Cca. 700l/min.

Plniace čerpadlá PHM

Ochrana proti preplneniu

Počítadlo

Spotreba elektrickej energie

Počet fáz

Plniaci výkon

Cca. 700l/min.

Digitálne zobrazenie

Site Sentinel

Site Sentinel

Site Sentinel

2438 x 2631 x 7010mm (Š x V x D)

Ukazovateľ stavu hladiny

2438 x 2631 x 6058mm (Š x V x D)

Rozmery kontajnera

Nafta, objem 12 m3

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Nafta, objem 10 m3

Komora č. 2

Benzín, objem 12 m3

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Benzín, objem 10 m3

Komora č. 1

2 x 12 m3

Výdajný stojan

2 x 10 m3

Celkový objem

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

Prevedenie nádrže

MEN 12/12 2P V1

Ochranný systém na zameProtiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
dzenie prechodu plameňa do
RNPA-DN50 / Metalčík
chránenej časti zariadenia

MEN 10/10 2P V1

Typ

Cca. 700l/min.

3 fázy L1, L2, L3, stredný vodič – N,
ochranný vodič – PE

400V, 50Hz, 12kW

Digitálne zobrazenie

Site Sentinel

Nerezové odstredivé čerpadlo s elektromotorom,typ 3SF4 65-125/1,1/Ebara

Site Sentinel

Dvojproduktový, jednostranný s rekuperáciou benzínových pár,
TYP BMP 522/Tatsuno Benč

Protiexplozívne poistky, typ KNPA-DN50,
RNPA-DN50 / Metalčík

2438 x 2631 x 7620mm (Š x V x D)

Nafta, objem 15 m3

Benzín, objem 15 m3

2 x 15 m3

Nadzemná, dvojplášťová, dvojproduktová

MEN 15/15 2P V1

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica pohonných hmôt

Pohľad na kontajner a základné časti

12
8

1

2
10

3

14

11
13
9
Obrázok 1 – Dóm benzín

Obrázok 2 – Dóm nafta

Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
1. Základný kontajner
2. Dvojplašťová nádrž
3. Výdajný stojan
4. Výrobný štítok
5. Guľové ventily
6. Prípojky na prečerpávanie PHM
7. Plniace potrubie

8. Rozvádzač elektro a monitorovacieho zariadenia
9. Prielezy do nádrže
10. Nepriebojné protiexplozívne poistky (armatúry)
11. Monitorovací systém so snímačmi hladiny a čidlami úniku
12. Poistky odvetrania
13. Sacie potrubie
14. Rekuperácia benzínových pár I. a II. stupňa

Kontajnerová nadzemná čerpacia stanica pohonných hmôt

Pohľad na kontajner a základné časti

7

7

16

5

18

6

17

14

15

18

6

Kontajnerové zariadenie pohonných hmôt pozostáva z nasledujúcich častí:
15. Čerpadlo s elektromotorom 1
16. Čerpadlo s elektromotorom 2

17. Dvojdielny rebrík
18. Spätné klapky

Kontajnerová nadzemná
čerpacia stanica pohonných hmôt
Projekčné podklady STN a súvisiace predpisy
STN EN ISO 12 100

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie
a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

STN 65 0202

Horľavé kvapaliny. Plnenie a stáčanie. Výdajné čerpacie stanice

STN 650201

Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady

STN EN 13160-1

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 13160-7

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Všeobecné požiadavky a skúšobné
metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou
vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými pláštami

STN EN 228(65 6505)

Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy

STN EN 590+A1 (65 6506)

Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy

STN 33 2030

Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

STN 03 8260

Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosférickej korózii. Predpisovanie,
vykonávanie, kontrola kvality a údržba

Z.z. 704/2002

MŽP SR s ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky,
prevádzkovania používaných na skladovanie, plnenie a prevádzkovanie benzínu

Z.z. 364/2004

O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Z.z. 478/2002

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (Zákon
o ovzduší)

Z.z. 436/2008

NV SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tech. požiadavkách a postupoch 		
posudzovania zhody na strojné zariadenia

706/2002 MŽP SR

O zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

508/2009 MPSVaR SR

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vy hradené technické zariadenia

STN 33 0110

Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN 33 0120

Normalizované napätia IEC

STN 33 0360

Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na
elektrických predmetoch

STN 33 2000-1

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie
všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-46

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-4-473

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.
Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Kontajnerová nadzemná
čerpacia stanica pohonných hmôt
Projekčné podklady STN a súvisiace predpisy
STN 33 2000-5-51

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.
Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických
zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických
zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2130

Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

STN 33 2000-6

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

STN EN 60439-1

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané
rozvádzače

STN EN 60439-3+A1

Rozvádzače nn. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na
miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice

STN EN 61439-1

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá

STN EN 60529

Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

STN EN 60721-3-0

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov
prostredia a ich stupňov prísnosti. Úvod

STN EN 60721-3-3

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov
prostredia a ich stupňov prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach
chránených proti poveternostným vplyvom

STN EN 60721-3-4

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov
prostredia a stupňov ich prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach
nechránených proti poveternostným vplyvom

STN EN 60947-7-1

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-1: Pomocné zariadenia.
Svorkovnice pre medené vodiče

STN EN 61293

Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na
elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť

STN EN 60079-14

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

STN ISO 3511-1

Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie.
1. časť: Základné značky

STN 34 1610

Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných
prevádzkach

STN 33 2190

Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických strojov a pohonov
s elektromotormi

STN EN 62305-1

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2

Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

STN EN 62305-4

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

Osvedčenia

Osvedčenia

Sídlo MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika
Tel.: + 421 31 771 46 48
Fax.: + 421 31 770 57 95
E-mail: menert@menert.sk

Divízia strojárstva
Puškinova 1504/13
924 46 Galanta
Slovenská republika
Tel.: + 421 31 780 42 50
Fax.: + 421 31 780 54 74
E-mail: ds@menert.sk
www.menert.sk

