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Veiligheidsafstanden.
Ondergrondse tank.
Op zoek naar een veilige, efficiënte, milieuvriendelijke en comfortabele energieoplossing
op maat? Propaangas van Primagaz is het antwoord op je energiebehoefte voor verwarming,
koken en sanitair. Wij bieden je al het goede van gas, ook als je niet kan aansluiten op het
aardgasnetwerk.

Ondergrondse tank
Ontdek op deze fiche hoe onze oplossing met een ondergrondse tank er concreet uitziet. Onze ondergrondse tank “Interterra”
wordt volledig ingegraven en vormt de meest discrete oplossing voor aangelegde tuinen. Enkel het groene deksel blijft
zichtbaar boven de grond.

VOORDELEN
•

Geen zichtbare
aanwezigheid van de tank

•

Uitermate kwalitatief dankzij
de extra epoxy-laag

•

Scherpe prijs

•

Dubbele coating en dieper
in de grond voor maximale
veiligheid

•

Mogelijkheid tot grote
stockage waardoor er
minder frequent moet
worden gevuld

Inhoudsmeter of geautomatiseerde telemetrie
Controleer zelf de inhoud van je tank met een inhoudsmeter op je
tank of een afstandsmeter in huis. Of kies voor een volledig comfort
en laat het beheer van de inhoud van je tank helemaal over aan het
geautomatiseerde systeem van Primagaz.
De chauffeur komt tijdig langs om de tank te vullen en jij kan op
je beide oren slapen.

•

Groter mangat waardoor
eventuele interventies
gemakkelijker kunnen
verlopen

•

Controle bij levering en
daarna jaarlijkse controle
door een onafhankelijke
organisatie

•

Vijfjaarlijkse controle van de
installatie

•

Compacte tank; de ruimte
wordt optimaal benut

Minimale veiligheidsafstanden
(voor tanks ≤ 3m³)
Voor de plaatsing van de tank gelden er
wettelijk bepaalde veiligheidsafstanden.
De volgende tabel en kaart geven je een
overzicht.

vrije doorgang rond het mangat

1m

vanaf de tank tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg

2,5 m

vanaf de klep of vulmond tot:
• eigendomsgrens
• elke openbare weg
• brandbaar materiaal (hout, tuinverlichting, ...)

3m

vanaf de klep of vulmond tot:
• opening woonlokaal
• opening lokaal zonder openvuurverbod
• toegang tot een kelder
• opening verbonden met lokalen (aanzuigopening
ventilatiesysteem)

5m
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Contact
Voor vragen over onze energieoplossingen
kan je altijd contact nemen met:
• je Primagaz-expert
• de Primagaz klantendienst: 013 61 82 00

Meer algemene info en de meest recente
gasprijzen vind je op www.primagaz.be.

