AdBlue® Storage and
Dispensing Solutions

SlimLine | Edge
Innowacyjne rozwiązanie w zakresie magazynowania
i dystrybucji AdBlue® o pojemności 4500 litrów.
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Innowacyjne
rozwiązania Kingspan
Kingspan
Grupa Kingspan jest dynamicznym,
zróżnicowanym biznesem o zasięgu
globalnym, posiada szeroki asortyment
produktów stworzonych z myślą
o ochronie środowiska i ambicję,
by stać się światowym liderem
systemów oszczędzania energii.
Grupa składa się z pięciu pionów
operacyjnych. Posiada 101 fabryk
na całym świecie, sprzedaje
w ponad 93 krajach i zatrudnia
ponad 10 000 osób.
Grupa Kingspan dysponuje szeroko
rozwinięta siecią dystrybucji, której
wsparcie zapewnia doświadczony
i wykwalifikowany zespół gwarantujący
kompleksowe i profesjonalne wsparcie
Klienta (w tym: planowanie dostaw,
doradztwo, wskazówki dotyczące
instalacji, etc.).

kingspan.pl/adblue
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Kingspan kreuje
innowacyjność, oferując
wyjątkowe, wydajne,
niezawodne i bezpieczne
produkty.

Niepowtarzalny
design

SlimLine | Edge
Zbiornik SlimLine Edge o pojemności
4500 litrów to wyjątkowo profesjonalne,
trwałe i niezawodne urządzenie.
Unikalna i niepowtarzalna konstrukcja
- rewolucyjny system TriComp, a także
najwyższej jakości komponenty użyte
do produkcji zbiornika gwarantują
zachowanie czystości magazynowanej
substancji. Opływowy i kompaktowy
kształt SlimLine Edge umożliwia
idealne dopasowanie się zbiornika do
standardowych wysepek na stacjach
benzynowych.
Najistotniejsze są różnice.
Wieloletnie analizy potrzeb Klientów,
badania rynku, specjalistyczna wiedza
ekspertów Kingspan Environmental
oraz ponad 10-letnie doświadczenie na
rynku AdBlue® pozwoliły wprowadzić
jedno z najbardziej profesjonalnych
rozwiązań w zakresie przechowywania
i dystrybucji AdBlue® - zbiornik
SlimLine Edge.

Ene rg y St orage Solution s

SlimLine | Edge

SlimLine
Edge
SlimLine || Edge

AdBlue® Storage and
Dispensing Solutions

Wizualizacja
marki

Idealny
wymiar

Indywidualny
branding

Kreacja
marki

Dopasuj właściwy kolor
Kolor jest silnym elementem budowania wizerunku.
Przypisane barwy najlepiej odzwierciedlają tożsamość czy
markę danej firmy.
Zbiorniki SlimLine Edge są standardowo oferowane w pięciu
kolorach, umożliwiając najwłaściwsze dopasowanie się
produktu do Państwa potrzeb.
Kingspan Environmental oferuje kompleksowe wsparcie
w przygotowaniu wybranej przez Państwa innej kolorystyki.

Kreacja projektu
SlimLine Edge to zbiornik, który można
nie tylko idealnie dopasować do swoich
potrzeb, ale i w pełni spersonalizować.
Trwały branding na ściankach zbiornika
umożliwia kreację indywidualnego
wizerunku, czyniąc produkt
niepowatrzalnym.
SlimLine Edge zapewnia nieprzerwaną
promocję marki, a także wyróżnia produkt
na tle innych, dostępnych na rynku
urządzeń.
Firma Kingspan Environmental oferuje
kompleksowe usługi związane z projektem
i oznakowaniem zbiornika.

Idealnie dopasowane do wysepek
na stacjach benzynowych.
Inteligentnie dobrane wymiary
SlimLine Edge pozwalają na łatwy
montaż zbiornika na wysepkach
o standardowej szerokości 1,2 m,
dzięki czemu ruch pojazdów
dookoła obszaru tankowania
nie jest utrudniony.
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Miejsce
na ekspozycję marki.
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TriComp

Precyzja
i dokładność

Unikalna trójwarstwowa konstrukcja
Zaufaj TriComp
Wyjątkowa trójwarstwowa
konstrukcja TriComp gwarantuje
potrójne zabezpieczenie dla
magazynowanej substancji.
Wysoce odporne, polietylenowe
płaszcze zbiornika oraz obudowa
z GRP zapewniają:
1. Ochronę środowiska
Zbiornik zewnętrzny stanowi
110% pojemności zbiornika
wewnętrznego, co eliminuje
nieestetyczne wycieki oraz
zapobiega zanieczyszczeniu
środowiska.

2. Brak przestojów
Trójwarstwowa konstrukcja
gwarantuje ciągłość
korzystania z produktu nawet
w przypadku naprawy czy
konserwacji zewnętrznej
obudowy z GRP.
Obudowę można wymienić
w miejscu wykorzystania
zbiornika bez przerwy w jego
użytkowaniu.

Czystość AdBlue®
Precyzyjny system dozowania
AdBlue®, w zamkniętym obiegu
przepływu cieczy oraz bezbarwny
polietylen wykorzystany do
produkcji zbiornika wewnętrznego
zapewniają zachowanie czystości
magazynowanej substancji.
Wyposażenie zbiornika jest
kompatybilne z AdBlue® oraz zgodne
z obowiązującymi standardami
w zakresie przechowywania
i dystrybucji cieczy.

Zbiornik
wewnętrzny

5
LAT

Inteligentnie dobrane wymiary
Zbiorniki SlimLine Edge zostały
zaprojektowane w taki sposób, by
idealnie pasować do standardowych
wysepek 1,2 m na stacjach paliw.
Ponadto odpowiednio dopasowane
wymiary SlimLine Edge pozwalają
na zachowanie widoczności na
terenie stacji paliw.

Kingspan to gwarancja wysokiej
jakości i zaufania popartego ponad
10-letnim doświadczeniem
w projektowaniu i produkcji
rozwiązań do przechowywania
i dystrybucji AdBlue®.

3. Ochrona inwestycji
Trzy warstwy zbiornika
w połączeniu z technologią
zamkniętego przepływu cieczy
oraz zastosowaniem bezbarwnego
polietylenu gwarantują zachowanie
czystości przechowywanego
AdBlue®. Zamykana obudowa
chroni wyposażenie, obniżając
ryzyko wystąpienia uszkodzeń
mechanicznych oraz zanieczyszczeń
środowiska.

Gwarancja

Zbiorniki, którym możesz zaufać
Wszystkie zbiorniki SlimLine Edge
spełniają najwyższe normy
(ISO 22241, ISO 9001:2008 oraz
ISO 1400:2008), dzięki czemu
produkty wykazują wysoką odporność
na chemiczne właściwości AdBlue®.

Pokrywa rewizyjna

> Łatwa instalacja - możliwość
użytkowania zaraz po
napełnieniu zbiornika.
> Kompaktowa konstrukcja
zbiornika- pojemność zbiornika
optymalnie dopasowana do
podstawy produktu.
> Pokrywa rewizyjna łatwy dostęp do zbiornika
wewnętrznego
> Zamykana obudowaochrona przed dostępem osób
niepowołanych
> Punkty podnoszenia zapewniają bezpieczny i łatwy
transport za pomocą wózka
widłowego
> Bezpieczeństwo w procesie
użytkowania
> Rozwiązania dla ekstremalnie
niskich temperatur
> System TriComp
> Dostępne warianty ATEX

Zamykana
obudowa

Drzwi
dostępowe

SlimLine | Edg e

Kompaktowa
konstrukcja

Punkty
podnoszenia

Zbiornik
zewnętrzny
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Obudowa
dystrybutora

Obudowa
z GRP

Długość

Szerokość

Wysokość

4500 l

3800mm

1140mm

2500mm

4500 l z podestem

4600mm

1140mm

2500mm
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Zbiornik
do magazynowania
4500-litrowy zbiornik
Slimline Edge do
magazynowania
AdBlue®.

Gwarancja

5
LAT

4500 l
Opis
Zbiornik 4500 l do magazynowania AdBlue®
Zbiornik 4500 l do magazynowania AdBlue® z podestem

Zbiornik ze zintegrownym
systemem do
magazynowania i dystrybucji
4500-litrowy zbiornik
SlimLine Edge
ze zintegrowanym
systemem
do magazynowania
i dystrybucji AdBlue®.
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Zewnętrzna obudowa z GRP
Zbiornik wewnętrzny
Zbiornik zewnętrzny
Pokrywa rewizyjna
Drzwi dostępowe
System zarządzania zbiornikiem
Kingspan
Oświetlenie
Ogrzewanie
Wentylacja
Zamykana obudowa
2” linia napełniania z suchozłączem
Przewód dystrybucyjny EPDM 3/4”
Pompa zatapialna

› Taśma grzewcza
› Izolacja zbiornika wewnętrznego
› Zabezpieczenie ze stali nierdzewnej
przed przepełnieniem
› Podest
› Zestaw do mocowania zbiornika do
podłoża

kingspan.pl/adblue
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Wyposażenie opcjonalne
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Zewnętrzna obudowa z GRP
Zbiornik wewnętrzny
Zbiornik zewnętrzny
Pokrywa rewizyjna
Drzwi dostępowe
System zarządzania zbiornikiem
Kingspan
Oświetlenie
Ogrzewanie
Wentylacja
Zamykana obudowa
2” linia napełniania z suchozłączem
Przewód dystrybucyjny EPDM 3/4”
Pompa zatapialna
Zwijadło na przewód dystrybucyjny
Nalewak automatyczny
Przepływomierz wewnętrzny

Wyposażenie opcjonalne
› Taśma grzewcza
› Izolacja zbiornika wewnętrznego
› Zabezpieczenie ze stali nierdzewnej
przed przepełnieniem
› Zestaw do mocowania zbiornika
do podłoża

LAT

Opis
Zintegrowany zbiornik 4500 l - dystrybutor na przedniej ścianie zbiornika
Zintegrowany zbiornik 4500 l - dystrybutor z prawej strony zbiornika
Zintegrowany zbiornik 4500 l - dystrybutor z lewej strony zbiornika

SlimLine | Edge

Specyfikacja techniczna

5

4500 l

Zintegrowany zbiornik 4500 l - dystrybutor z obu stron zbiornika

Specyfikacja techniczna

Gwarancja
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Zbiornik z legalizowanym
systemem dystrybucyjnym
MID

Szeroki wybór
dystrybutorów AdBlue®
wiodących marek oraz
możliwość wyboru
konfiguracji pompy
i rozwiązań grzewczych.

4500-litrowy zbiornik
SlimLine Edge
do magazynowania
i dystrybucji AdBlue®
ze zintegrowanym
systemem
dystrybucyjnym MID.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
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Wyposażenie opcjonalne
› Taśma grzewcza
› Izolacja zbiornika wewnętrznego
› Zabezpieczenie ze stali nierdzewnej
przed przepełnieniem
› Zestaw do mocowania zbiornika
do podłoża
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Zewnętrzna obudowa z GRP
Zbiornik wewnętrzny
Zbiornik zewnętrzny
Pokrywa rewizyjna
Drzwi dostępowe
System zarządzania zbiornikiem
Kingspan
Oświetlenie
Ogrzewanie
Zamykana obudowa
2” linia napełniania z suchozłączem
Pompa zatapialna
Przewód dystrybucyjny EPDM 3/4”
Szeroki wybór dystrybutorów AdBlue®
wiodących marek
Podest

Zewnętrzna obudowa z GRP
Zbiornik wewnętrzny
Zbiornik zewnętrzny
Pokrywa rewizyjna
Drzwi dostępowe
System zarządzania zbiornikiem Kingspan
Oświetlenie
Ogrzewanie
Wentylacja
Zamykana obudowa
2” linia napełniania z suchozłączem
Pompa zatapialna
Przewód dystrybucyjny EPDM 3/4”
Komercyjny system zarządzania z
certyfikatem MID
› Zwijadło na przewód dystrybucyjny
› Nalewak automatyczny
Wyposażenie opcjonalne:
› Taśma grzewcza
› Izolacja zbiornika wewnętrznego
› Zabezpieczenie ze stali nierdzewnej
przed przepełnieniem
› Zestaw do mocowania zbiornika
do podłoża

Gwarancja

5
LAT

4500 l
Opis
Zbiornik 4500 l typu MID ze zintegrowanym wyposażeniem pomiarowym
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Zbiornik z zewnętrznym
dystrybutorem MID

Gwarancja

AdBlue® Storage and
Dispensing Solutions
Odwiedź stronę www.kingspan.pl, aby dowiedzieć się więcej o produktach i usługach Kingspan Environmental
w ponad 40 krajach. Aby uzyskać informacje na temat SlimLine Edge w swoim języku, odwiedź:

Zjednoczone Królestwo
W: www.kingspan.co.uk
E: tankinfo@kingspan.co.uk

Francja
W: www.kingspan.fr
E: cuve@kingspan.fr

Irlandia
W: www.kingspan.ie
E: tankinfo@kingspan.ie

Belgia
W: www.kingspan.be
E: info@kingspan-env.be

Holandia
W: www.kingspan.nl
E: tank@kingspan.nl

Niemcy
W: www.kingspan.de
E: tank@kingspan.de

Szwecja
W: www.kingspan.se
E: tank@kingspan.se

Republika Czeska
W: www.kingspan.cz
E: nadrze@kingspan.cz

Polska
W: www.kingspan.pl
E: zbiorniki@kingspan.pl

Finlandia
W: www.kingspan.fi
E: tankinfo@kingspan.com

Siedziba główna firmy
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF
Zjednoczone Królestwo
T: +44 (0) 28 3836 4444

Oddział w Europie
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica,
Poland
T: +48 61 814 44 00

kingspan.pl/adblue

Australia
Kingspan Environmental Pty Ltd
8 Bessemer St, Blacktown
Sydney, NSW 2148
T: +61 (0) 2 8889 5400
USA
726 Summerhill Drive
Deland | FL 32724
T: +1 (954) 260-1079

