KONTAJNEROVÉ NADZEMNÉ
ČERPACIE STANICE
POHONNÝCH HMÔT

VÝHODY
ÝHODY
• 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 p
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
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O TYPE KONTAJNERA
P.Č.

TYP 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 bude vybavená:
Indikáciou tesnosti medziplášťového priestoru, protipožiarnou poistkou, signalizáciou naplnenia nádrže plniacimi, meracími a sacími prvkami, stáčacími čerpadlami, elektrorozvádzačom
400 V.
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.
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.

POZOR

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA
Pokyny pre bezpečnosť pri práci
Montáž tohto zariadenia musia vykonávať kvaliﬁkovaní a oprávnení pracovníci podľa
príslušných noriem, nariadení, predpisov, miestnych omedzení a podľa tohto návodu.
V bezprostrednom okolí výdajného stojanu je zakázané fajčiť a manipulovať
s otvoreným ohňom a používať mobilný telefón počas tankovania.
Vždy dodržujte opatrenia pre manipuláciu s benzínom a naftou.
Sledujte možné netesnosti na stojane a potrubí . Ak dôjde v dôsledku netesnosti
k úniku paliva, odpojte prívodné napätie a kontaktujte servisnú organizáciu,
alebo spoločnosť MENERT.
Elektrická inštalácia musí byť vykonaná kvaliﬁkovanýmí pracovníkmi.
Uistite sa, či je dostupný správne funkčný hasiaci prístroj.
Pri manipulácii so zariadením používajte vhodné ochranné prostriedky.

Voľba miesta
Kontajnerovú čerpaciu stanicu treba umiestniť na otvorenom teréne, stabilnom a hladkom povrchu, ďaleko od koncentrovaných zdrojov tepla a zápalných látok.
Povinnosťou užívateľa je, aby vopred a dôkladne preskúmal prípadné nebezpečenstvá spôsobujúce výbuch, skontroloval podmienky prostredia a prevádzkovania a urobil všetky také opatrenia,
pomocou ktorých sa možno vyhnúť vytvoreniu situácií spôsobujúcich výbuch.
Zabezpečiť aby bola plocha obklopujúca kontajnerovú čerpaciu stanicu dostatočne veľká na
to, aby sa dopravné prostriedky, ktoré sa majú naplniť, mohli pohybovať bez prekážok a bezpečne, takisto aby sa nebránilo osobe, vykonávajúcej plnenie, v pohybe.
V 3 metrovom bezpečnostnom okruhu kontajnerovej čerpacej stanice by nemali byť rastliny,
resp. také predmety, látky, ktoré sa môžu zapáliť, resp. v prípade požiaru môžu byť zdrojom
nebezpečenstva.
V prípade, že plnenie bude potrebné vykonať aj vo večerných resp. nočných hodinách, treba
bezprostredné okolie kontajnerovej čerpacej stanice primerane osvetliť takým spôsobom, aby
boli viditeľné všetky prvky , ovládací a rozdeľovací panel a aby piktogramy obsahujúce upozornenia boli viditeľné a čitateľné.
Kontajnerovú čerpaciu stanicu možno dopravovať výlučne v prázdnom stave.
Možno použiť akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý vie bezpečne odviezť náklad
o hmotnosti deklarovanej na výrobnom štítku a náklad je vhodným spôsobom pripevnený
na korbe dopravného prostriedku. Pripevnenie kontajnera ku korbe dopravného prostriedku,
vhodnými upevňovacími prostriedkami je zodpovednosťou osoby ktorá vykonáva dopravu.

Manipulácia s kontajnerovou čerpacou stanicou sa vykonáva vyslovene len za pomoci žeriavu. Na uchyteniu hákov
na lanách autožeriavu slúžia 4ks horných ISO prvkov. Je zakázané dvíhať kontajnerovú čerpaciu stanicu vysokozdvižným vozíkom. Túto skutočnosť pripomínajú aj dve samolepiace nálepky (piktogramy) umiestnené na obidvoch bočných stenách kontajnera. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spodného opláštenia nádrže a tým znehodnoteniu
dvojplášťovej nádrže.
Výdajný stojan sa prepravuje osobitne a do kontajnera sa montuje až po osadení kontajnerovej čerpacej stanice na
mieste používania. V prípade použitia iných prostriedkov pri manipulácii, MENERT s.r.o. neručí za vzniknuté škody.

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.

UPOZORNENIE
Všetky elektrické káble musia byť odolné proti benzínovým parám a musia mať dobré izolačné vlastnosti, pretože
sú dlhodobo vystavené agresívnemu výbušnému prostrediu. Pre tieto účely výrobca výdajného stojanu odporúča
používať káble typu CMSM a CMFM .

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.

VAROVANIE

KONTAJNEROVÁ NADZEMNÁ ČERPACIA STANICA

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
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