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Praktiskt, enkelt
 
och smidigt
 

Allt fler väljer en oljetank av plast. 
Fördelarna jämfört med att svetsa en plåtttank på 

plats är flera. Plast väger mindre och rostar inte. En 
l 000 liters Werittank väger bara 34 kilo och går in 
genom en vanlig dörrr (endast 72 cm bred). 

Plasttankarna levereras monteringsfärdiga - du 
slipper svetsning och krånglig rördragning. Instal
lationen blir därför enklast möjlig. Det gör också att 
du far en betydligt lägre installationskostnad än för 
andra system. 

5 ÅRS GARANTI. 

Tankarna finns i tre storlekar: l 000, l 500 och 
2000 liter. Du kan enkelt koppla ihop tankar inom 
respektive storlek, till exempel två l 000 liters tankar 
till sammanlagt 2 000 liter, osv. På så vis kan du få 
ihop exakt så mycket du har behov av eller som det 
finns plats för. 

Tankarna tillverkas av sk högmolekylär lågtrycks
polyetylen. Det är ett material med utmärkta hållfast
hetsegenskaper. Tankarna är godkända av Det Norske 
Veritas. 

Genom att alla öppningar för såväl påfyllning som 
avtappning finns på ovansidan far du en garanterat 
läckagefri tank. 

Werit är en beprövad produkt. Den första tanken 
tillverkades för 50 år sedan i Tyskland. Vi lämnar 5 
års garanti. 

KRAV PÅ UTRYMME. 

Utrymmet du ska förvara bränslet i måste uppfylla 
vissa krav. Det första kravet är att du i bostadshus 
bara får förvara bränsle i källare eller bottenplan. 

Där far du förvara upp till 5 000 liter i ett s k 
brandhärdigt rum (lägst brandteknisk klass B30). 
Rummet får enbart användas för förvaring av brand
farlig vätska klass 3 som till exempel villaolja. Rum
met ska ha en minst 10 cm hög invallning av form
beständigt, obrännbart material. 

Mer än 5 000 liter måste förvaras i ett s k cistern
rum. 

Vid förvaring i lagerbyggnad, garage eller förråd 
gäller gränsen 10 000 istället för 5 000 Ii ter. 

Skrl/\'{/ ihop hriins/er/ir (58), l/ilning (48) 

(Jch seXkllnl/llll/ler (49), 



Skri/m i sfofJfil'OfJfi (.N) (lcll 
SeXkal/fl/lII((!'r (49). 
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Mått, vikter och detaljer.
 
RSK nr Volym Längd Bredd Höjd (mm) Uppställnings- Vikt 

(I) (mm) (mm) utan med yta (m 2) (kg) 
tiiibehör 

5624000 1000 l 050 720 1660 l 860 0,76 34 

56240 al l 500 l 500 720 1660 l 860 1,08 53 
5624002 2000 2000 720 1660 l 860 1,44 74 

TILLBEHÖR.	 563 5220 Grundbyggsats (komplett sats för användning). 
563 52 21 Forrsättningssats (för att utöka systemet). 

Detaljftrteckning. 25 Kopplingsmutter 5 100 x 8. 
36 Anslutningsarmatur med sug

PÅFYLLNINGSLEDNING. slang och gränsvärdesindikaror. 35 5lutlock för ventilation. 
37 Anslurningsarmarur med 54 T-stycke för ventilation kom

12 Komplett T-stycke för sugslang. plett R l 112" med innergänga. 
påfYllningsrör. 38 T-stycke med sugslang. 55 T-stycke för ventilation 

17 Kopplingsmutter 588 x 5. 39 5toppropp. R l 1/2" (komplett).
18 Lock för på1}rllningsrör. 48 Tätning 15 x la x 5. 57 Ventilationsrör. 
33 Komplett påfYllningsrör. 49 5exkantmutter M 18 x 1,5. 
41 5tålanslutningsstycke R 2"	 TILLBEHÖR.53 Bricka 15 x la x 2. 

(innergänga) . 58 Bränslerör. 
310 Distanselement. 
56 Komplett anslutningsarmatur, ~ FÖRSLUTNING. 

består av kopplingsmutter (25), 
15 Bricka 80 x 66 x 3. gränsvärdesarmatur (36) och 
22 Gränsvärdesgivare (ej med i bild). bricka (l5) ...
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