
UNIWERSALNY ZBIORNIK LPG O POJEMNOŚCI OD 600 DO 1000 LITRÓW
CHEMET S.A., europejski lider w zakresie urządzeń ciśnieniowych, wprowadza na rynek użytkowników gazu płynnego propan-
butan (LPG) zupełnie nową rodzinę uniwersalnych zbiorników, stanowiących połączenie zalet butli gazowej oraz zbiorników 

stacjonarnych. 

Podstawowe dane techniczne:
Zbiorniki są produkowane zgodnie z dyrektywą europejska ciśnieniową TPED 2010/35/WE (spełniają przepisy ADR/RID, EN 
14208:2004 oraz EN 13445) oraz oznakowane znakiem Π.
Temperatura eksploatacji: -20/+50oC; ciśnienie maksymalne 30 bar. 
Tankowania systemem wagowym oraz objętościowym (autocysterna).
Podnoszenie i transportowanie zbiornika napełnionego: dźwigiem; wózkiem widłowym lub wózkiem paletowym.

Zastosowanie 
Uniwersalne zbiorniki LPG produkowane przez CHEMET S.A. 
przeznaczone są do transportu i magazynowania gazu LPG 
wykorzystywanego głównie w gospodarstwach domowych, obiektach 
gastronomicznych i usługowych. Nadają się idealnie jako zbiorniki 
magazynujące gaz, wykorzystywany do celów: 

a) gotowania w domu oraz wszelkiego typu obiektach   
     gastronomicznych,
b) podgrzewania ciepłej wody ,
c) instalacji klimatyzacyjnych oraz chłodniczych,
d) instalacji służących w rolnictwie do ekologicznego
     wypalania chwastów.
e) ogrzewania małych i dogrzewania dużych obiektów 
     budowlanych.
f)  tymczasowych oraz sezonowych zastosowań 
g) do testowania, serwisowania i w awaryjnych sytuacjach 
     na potrzeby instalacji LPG  

 
Szerokie zastosowanie zbiorniki znajdują̨ również ̇we wszelkiego rodzaju 
instalacjach, gdzie gaz jest stosowany w celach technologicznych. 
Przykładem tego są fermy drobiu, suszarnie produktów rolnych czy 
zakłady produkcyjne. 

Konstrukcja:
Podstawowa konstrukcja zbiorników jest zgodna z dyrektywą TPED 
2010/35/EC oraz normami zharmonizowanymi. Są one wykonane jako 
pojemniki poziome o średnicy 800 mm, z blach ze stali węglowej, 
pokrytej wysokiej jakości  powłoką malarską w kolorze białym .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność m3 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Maksymalne napełnenie procentowe 80%

Maksymalne napelnenie wagowe kg 252 294 326 378 420

Ciężar pustego zbiornika kg 317 342 366 390 409

Gabaryty transportowe    mm
H 910 x W 800 x L=

1607 1817 2017 2227 2427



TECHNICAL SPECIFICATION

Volume m3 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Maximum filling 80%

Maximum filling kg 252 294 326 378 420

Weight of empty vessel kg 317 342 366 390 409

Transport dimensions  mm
H 910 x W 800 x L=

1607 1817 2017 2227 2427

UNIVERSAL LPG TANK – FROM 600 TO 1000 LITERS
CHEMET S.A., the European leader in design and manufacture of pressure equipment, introduces a brand new product family  
of universal LPG tanks, which combine advantages of both small LPG cylinders and stationary LPG bulk tanks.

Basic Technical Data 
Universal tanks are manufactured in accordance with the Transportable Pressure Equipment Directive TPED 2010/35/EC (they meet 
the requirements of ADR/RID, EN 14208:2004 and EN 13445) and are Π-marked. Operational conditions: temperature: -20oC /+50oC; 
max. working pressure: 30 bar. 

Two ways of refueling: by weight or by volume (from a road tanker).
Lifting and transport of the full tank: crane, forklift truck or pallet truck.

Applications 

Universal LPG tanks manufactured by CHEMET SA are designed for 
transportation and storage of LPG and have been optimized for 
domestic applications, restaurants, small service and production shops. 
They are an ideal solution for the following applications:

a) cooking at home and in all types of restaurants,
b) water heating,
c) air-conditioning and refrigeration installations,
d) ecological weed burning in agriculture,
e) small seasonal house heating (huts, cottages),
f) additional heating systems for buildings already equipped 
    with e.g. heating pumps, solar panel etc.,
g) other seasonal or temporary applications,
h) testing, servicing and emergency application at other LPG 
     installations.

 
The wide scope of applications of the universal tanks can also be found 
in different installations where LPG is only used for technological pur-
poses, e.g.: at the chicken farms, drying plants for agricultural prod-
ucts.

Design 
The basic design of universal tanks conforms the TPED 2010/35/EC and 
the harmonized standards. They are manufactured as horizontal ves-
sels with 800 mm diameter


