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Innovatieve oplossingen van Kingspan
De Kingspan Groep
De Kingspan Groep is een dynamisch, veelzijdig bedrijf met
een wereldwijd bereik, een uitgebreid assortiment producten,
ontwikkeld met het oog op milieubescherming, en de
ambitie om een wereldleider in energiebesparende systemen
te worden.
De Groep bestaat uit vijf operationele divisies.
De organisatie heeft 101 fabrieken over de hele wereld,
verkoopt in meer dan 93 landen en heeft ruim 10.000
medewerkers.
De Kingspan Groep biedt een wereldwijd distributienetwerk
van ervaren verkoopen technische teams die een volledig
bereik van klantenservicediensten verlenen, waaronder
leveringsplanning, advisering en aanwijzingen voor
installatie.

Oplossingen
van Kingspan Environmental
Sinds meer dan 40 jaar ontwikkelt en produceert Kingspan
innovatieve oplossingen op het gebied van veilige opslag en
distributie van diesel, stookolie en vele andere substanties.
Kingspan Environmental is een toonaangevende
onderneming op het gebied van milieuvriendelijke tanks
in een gesloten bak voor de opslag van vloeistoffen. Een
ruime ervaring en grondstoffen van topkwaliteit die
gebruikt worden bij de productie laten ons bedrijf de positie
van marktleider en trendzetter behouden.
De producten van Kingspan worden gemaakt van
hoogwaardig gecertificeerd staal of kunststoffen en
zijn verkrijgbaar in de capaciteiten van 200 tot 100.000 liter.
De oplossingen van Kingspan Environmental worden
toegepast in landbouw, wegtransport, mijnindustrie en
bouw.
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Ervaring en knowhow
De jarenlange analyses van klantenbehoeften, marktonderzoeken en de specialistische kennis van
Kingspan Environmental maken de meest professionele oplossingen voor opslag van AdBlue® mogelijk.
Sinds 10 jaar biedt Kingspan Environmental een veilige en geslaagde manier van opslag en distributie van
AdBlue®.
De BlueMaster®-serie van opslagtanks wordt niet alleen gekenmerkt door een breed scala aan
verkrijgbare capaciteiten maar ook door de mogelijkheid van diverse uitvoeringen van het product.
Onze producten onderscheiden zich door een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en
verkrijgbaarheid over de hele wereld. BlueMaster® tanks zijn ontworpen en vervaardigd conform de
nationale en internationale voorschriften en normen.
De BlueMaster® producten garanderen het behoud van de zuiverheid en kwaliteit van opgeslagen
AdBlue®. De oplossingen van Kingspan Environmental voldoen aan de strenge eisen voor opslag
van AdBlue® in verband met zijn chemische eigenschappen. BlueMaster® tanks zijn beschikbaar
in de capaciteiten van 2500 tot 9000 liter. Een uitgebreid scala van uitvoeringen vergemakkelijkt
productmanagement door de multifunctionaliteit van de tank te bevorderen.

Ervaring
Tank
stations
Transport

Landbouw
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Intelligente opslag- en
doseeroplossingen voor AdBlue®
Beschikbare capaciteiten van 2.500 tot 9.000 liter.
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Beschikbare capaciteiten

BM2500

De aangegeven afmetingen kunnen
verschillen met +/- 1%.
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Capaciteit

2500 liter

Lengte

2460 mm

Breedte

1460 mm

Hoogte

1860 mm

BlueMaster®

Modern
design

40 jaar
ervaring

Garantie**

10
JAAR

BlueMaster® en
BlueMaster PRO® zijn
tanks in een gesloten bak
voor opslag, distributie en
bescherming van AdBlue®.

BlueMaster® tanks garanderen zuiverheid
en een hoge kwaliteit van AdBlue®
gedurende de hele opslagperiode.
De volgende elementen zorgen
voor de perfecte staat van AdBlue®:

Een gesloten
circulatiesysteem
van AdBlue®
Producenten van AdBlue® bevestigen
dat een gesloten en goed controleerbaar
systeem voor opslag van AdBlue® de beste
oplossing is om de zuiverheid van AdBlue®
te behouden.

Productspecificatie
1. Dompelpomp.
2. Isolatie van de binnentank.
3.	Overvulalarm - TMS (druksensor
niet zichtbaar op de tekening)
4.	Verwarming tussen de wand
van de tank.
5. Ventilatie van de tank.
6. Tank in een gesloten bak.
7. Pompkast.
8. Automatisch pistool Piusi.
9.	Pistoolhouder met automatische
pomp aan/pomp uit schakelaar.
10. Afgifteslang EPDM, 6 m.
11.	Tankbewakingssysteem - TMS standard.
12. 2" vulleiding met droogkoppeling.
13. Verwarming in pompkast.
14. Verlichting.

Gecertificeerde
systemen

KWALITEIT

L eider in de productie van
hoogwaardige tanks voor opslag
van AdBlue®. Kwaliteits- en
zuiverheidsgarantie bij de opslag
van AdBlue®.

HET TERUGVERDIENEN
VAN UW INVESTERING

 dBlue® aankopen in grotere
A
bulk hoeveelheid bespaart tijd en
geld. Opslag van AdBlue® in grote
capaciteiten maakt een effectieve
logistieke planning en strategisch
inkopen mogelijk.

KLANTGERICHTHEID

BlueMaster® tanks voldoen aan
alle internationale normen en standaarden
met betrekking tot opslag van AdBlue®.

Kennis en ervaring

E
 en uitstekende ondersteuning
is voor Kingspan Environmental
prioriteit. Ons bedrijf biedt een snelle
realisatie en levering van orders,
alsook een uitgebreide technische
ondersteuning voor en na de
verkoop.

Sinds ruim 40 jaar biedt Kingspan Titan
innovatieve systemen voor opslag van
vloeistoffen. Een jarenlange samenwerking
met wereldwijde producenten van AdBlue®
maakt systematisch uitvoeren van
innovaties in onze opslagtanks mogelijk.
Daardoor zijn BlueMaster® tanks een
betrouwbare en veilige oplossing voor
opslag van AdBlue®.
* BlueMaster® tanks vallen onder 10 jaar
lekdichtheidsgarantie en 2 jaar garantie op de uitrusting.

BM4000

BM5000

BM9000

Capaciteit

4000 liter

Capaciteit

5000 liter

Capaciteit

9000 liter

Lengte

3900 mm

Lengte

2850 mm

Lengte

3280 mm

Breedte

1150 mm

Breedte

2250 mm

Breedte

2450 mm

2340 mm

Hoogte

2350 mm

Hoogte

2950 mm

Hoogte
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BlueMaster®

De BlueMaster® is verkrijgbaar in twee standaard uitvoeringen

Niet iedere gebruiker van AdBlue®
opslagtanks heeft een volledig
geïntegreerd monitoringssysteem nodig.
De standaarduitrusting van een BlueMaster®
opslagtank bestaat uit:
• Dompelpomp 6 m EPDM slang.
(4 m bij 2500l tank)
• Automatisch pistool.
• 2" vulkoppeling met vulleiding.
• Inhoudsmeter.
• Verwarming in pompkast en/of lekbak.

BlueMaster® opslagtanks met het Tank
Monitoring systeem van Kingspan Sensor
bestaat uit de volgende uitrusting:
•E
 en helder en goed leesbaar LCD
beeldscherm.
•D
 e inhoudsmeter: informatie over het
vloeistofniveau in de tank.
• Flowmeter informatie over de afgifte.
• Pistoolhouder

met automatische pomp
aan/uit schakelaar.
• Lekdetectie alarm.
• Overvulalarm.
• Controle van ventilatie en verwarming
in de tank.
• Informatie over de positie van het pistool.
• Verlichting pompkast.

Specificaties 10

Specificaties 11

Specificaties 18

T ank in gesloten lekbak
Pompkast (klein bij 5000l tank)
Inhoudsmeter
Verwarming in pompkast en/of lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder zonder schakelaar

T ank in gesloten lekbak
Pompkast (klein bij 5000l tank)
Inhoudsmeter
Verwarming in pompkast en/of lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder zonder schakelaar
GOK overvul alarm

T ank in gesloten lekbak
Pompkast (klein bij 5000l tank)
Inhoudsmeter
K24 digitale afgiftemeter AdBlue®
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4 m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder zonder schakelaar

Specificaties 21

Specificaties 30

Specificaties DUO

T MS (Tank Management Systeem)
Tank in gesloten lekbak
Pompkast (groot bij 5000l tank)
Verwarming in pompkast en/of lekbak
Ventilatie in lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder met automatische pomp aan/uit
schakelaar
Verlichting in pompkast
Inhoudsmeting via TMS
Overvul alarm via TMS
Lekdetectie alarm via TMS

T MS (Tank Management Systeem)
Tank in gesloten lekbak
Pompkast (groot bij 5000l tank)
Verwarming in pompkast en/of lekbak
Ventilatie in lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder met automatische pomp aan/uit
schakelaar
Verlichting in pompkast
Slanghaspel zonder rem
Slanghaspel met rem
Inhoudsmeting via TMS
Overvul alarm via TMS
Lekdetectie alarm via TMS

BlueMaster® Duo with TMS system
TMS (Tank Management Systeem)
Tank in gesloten lekbak
Pompkast (groot bij 5000l tank)
Verwarming in pompkast en/of lekbak
Ventilatie in de lekbak
Isolatie tank
2" vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
2x 6 meter EPDM slang (2x 4 meter 2500l)
2x pistoolhouder met automatische pomp
aan/uit schakelaar
Piusi automatisch pistool
Elaflex ZVA pistool voor lichte voertuigen
Digitale flowmeter met niveau druksensor
& pulse uitgang

Capaciteit en codering:
Capaciteit/
Codering

PRO
Specificaties 5

PRO
Specificaties 9

Specificaties 10

Specificaties 11

Specificaties 18

Specificaties 21

2500 l

0010121

0010591

0010311

0010321

0010271

0010501
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Specificaties 30 Specificaties DUO
0010601

0010511

4000 l

0010123

0010593

0010313

0010323

0010273

0010503

0010603

-

5000 l

0010124

0010594

0010314

0010324

0010274

0010504

0010604

0010514

9000 l

0010125

0010595

0010315

0010325

0010275

0010505

0010605

0010515

BlueMaster PRO®

Belangrijke eigenschappen
XTrack systeem:

Titan Access

met Titan Access Management System

Het Access Management Systeem ondersteunt uitgebreide
management activiteiten door het meten van niveaus en volumes
van AdBlue® tanks. Het systeem biedt volledige controle over
afgegeven en opgeslagen AdBlue® vanaf het moment van levering
tot het moment van gebruik.
Specificaties PRO 5

Specificaties PRO 9

Access Management Systeem XTrack
TMS (Tank Management Systeem)
Tank in gesloten lekbak
Pompkast (groot bij 5000l tank)
Verwarming in pompkast en/of lekbak
Ventilatie in lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4 m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder met automatische pomp
aan/uit schakelaar
Verlichting in pompkast
Inhoudsmeting via TMS
Overvul alarm via TMS
Lekdetectie alarm via TMS

Piusi Multi-User systeem
TMS (Tank Management Systeem)
Tank in gesloten lekbak
Pompkast (groot bij 5000l tank)
Verwarming in pompkast en/of lekbak
Ventilatie in lekbak
2” vulkoppeling met vulleiding
Dompelpomp
6 m EPDM slang (4 m bij 2500l tank)
Piusi automatisch pistool
Pistoolhouder met automatische
pomp aan/uit schakelaar
Verlichting in pompkast
Inhoudsmeting via TMS
Overvul alarm via TMS
Lekdetectie alarm via TMS

• Gebruikers Access Management:
registratie van de getankte
hoeveelheid voor iedere gebruiker
of voertuig.
• Authorisatie via RFID Kaarten.
• H
 et controleren van de locatie
van de tank met ingebouwde GPS.
• Z
 ichtbaarheid en beheer van de tank
en bestuurder toegang, GSM of WIFI
toegang.
• Ingebouwde alarmen: overvul-alarm
en lekdetectie.
• G
 root aantal rapporten en
managementinformatie automatisch
geëxporteerd naar MS Office
programma's.
• Toegang tot TMS controlesysteem.
• L ive streaming van gegevens met
online toegang en controle 24/7.
• Monitoring database tot 20,000
gebruikers.
• Meet de temperatuur van de vloeistof
in de tank.

9000 L

4000 L

2500 L

5000 L
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Bezoek www.kingspan.com voor meer informatie
over onze producten en diensten, in meer dan 40 landen.
UK
kingspan.co.uk
tankinfo@kingspan.co.uk

Frankrijk
kingspan.fr
cuve@kingspan.fr

Ierland
kingspan.ie
tankinfo@kingspan.ie

België
kingspan.be
info@kingspan-env.be

Nederland
kingspan.nl
tank@kingspan.nl

Duitsland
kingspan.de
tank@kingspan.de

Zweden
kingspan.se
tank@kingspan.se

Tsjechische Republiek
kingspan.cz
nadrze@kingspan.cz

Polen
kingspan.pl
zbiorniki@kingspan.pl

Finland
kingspan.fi
tankinfo@kingspan.com

Global Head Office:
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF United Kingdom
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444

European Office:
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Poland
Tel: +48 61 814 44 00

Wij zorgen ervoor dat de informatie in dit document accuraat is op het moment van publicatie, maar
door continue productontwikkeling behoudt Kingspan Environmental zich het recht voor om alle
details in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
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