Manual de instalação e operação
FLEX TANK

TANQUE AÉREO ROTOMOLDADO COM CONTENÇÃO
SECUNDÁRIA METÁLICA
CONFORME A ABNT NBR 16443 /2015
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TANQUE AÉREO COM CONTENÇÃO SECUNDÁRIA
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto inovador e com a qualidade ARXO. Obrigado por
escolher nosso produto.
Neste manual você encontra as informações para a sua segurança durante o uso adequado do seu
equipamento. Leia todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
futuras referências. Em caso de dúvidas, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Consulte também nosso site na Internet em www.arxo.com. Nele você poderá encontrar
informações sobre outros produtos ARXO, como tabelas de arqueação teóricas, manuais e catálogos de
toda nossa linha de produtos.

(47) 2104 - 6755
Sac@arxo.com
IMPORTANTE
Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço
Autorizado ARXO.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 FINALIDADE DESTE MANUAL

Fornecer ao instalador/ operador as instruções necessárias a instalação, operação e
segurança de forma correta do FLEX TANK.

2 FUNÇÕES
Otanque aéreo com contenção secundária destina-se ao armazenamento de fluidos como
Diesel, Biodiesel, (outros sob consulta)de forma segura e sustentável.
3CONJUNTO TANQUE E BACIA DE CONTENÇÃO
O tanque aéreo com contenção secundária contempla os seguintes componentes:
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a. Tanque rotomoldado em polietileno de alta densidade;
b. Tampada boca de visita rotomoldada em polietileno de alta densidade;
c. Bacia de contenção ou Contenção secundária; construída em aço A36jateada e
revestida com primer e acabamento em epóxi.
d. Bocal de descarga de 4Pol:
a. Realizar a descarga do produto.
b. Realizar o equilíbrio da energia estática do combustível com o meio. O
instalador usuário deve realizar o aterramento conforme item 5.1 deste manual).
e. Bocal de sucção de 2Pol;
f.

Olhal de içamento/transporte;

g. Placa de identificação do produto;
h. Suporte de espera para Skid de abastecimento;
i.

Local de leitura do indicador de nível;

j.

Respiro do tanque;

k. Sapata de aterramento/transporte.
l.
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Local de permanência do Indicador de nível conforme imagem abaixo.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DIMENSIONAIS
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5. INSTALAÇÃO

Seu equipamento foi projetado para distribuir a carga em todo o fundo do equipamento,
portanto fica terminantemente proibido a instalação sobre sapatas, dormentes ou superfícies
concentradoras
de tensão,a
não observância
deste item
caracteriza
a perda imediata
Antes de instalar
o equipamento,
assegure-se
de que
toda a embalagem
tenha da
sido
garantia.
removida. Verifique cuidadosamente se houve algum dano no transporte e assegure que todas as
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Errado

Certo

5.1 ATERRAMENTO
O aterramento do equipamento deve ser realizado por profissional habilitado para tais fins,
seja instaladora ou empreiteira.Abaixo figura representando local pré-definido para aterramento do
equipamento.
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6.SKID
6.1 PRO – Somente diesel ou biodiesel.
O Skid é um item opcional e destina-se ao abastecimento e o recebimento do caminhão
tanque caso este não possua bomba para realizar a transferência.
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O Skid é composto pelos seguintes itens:
a. Válvula V1.
b. Bomba de engrenagem.
c. Motor Weg a prova de explosão. (Tensão configurável conforme tabela A1).
d. Caixa a prova de explosão (painel elétrico).
Tem como função controlar o equipamento de forma segura e funcional, alternando
entre as opções de trabalho “Automático”, “Manual” e “Desligado”. A caixa de comando
deve ser alimentada em uma rede elétrica trifásica (que pode ter sua Tensão 220V,
380V ou 440V trifásica). Esta contém componentes que monitoram e operam o
equipamento, enviando comandos à moto bomba e demais componentes elétricos.
e. Engate Rápido para Descarga de 4 polegadas em alumínio.
Tem como finalidade acoplar o skid ao caminhão que fará a descarga de combustível
para o tanque, ou seja, quando o equipamento for recarregado.
f.
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Bloco Medidor Volumétrico:

O sistema de medição contempla um medidor totalizador de volume com indicação
perpétua e resetável para a vazão máxima (90lpm). Está instalado na saída do
conjunto de linha de abastecimento, antes do bico abastecedor (possui um erro de 1%,
portanto é proibido o uso para comercialização ou controle fiscal).
g. Bico abastecedor de 1 polegada automático ponteira longa.
h. Mangueira: 1 polegada.
i.

Válvula V2.

j.

Válvula de segurança (tem a finalidade de que em uma eventual anormalidade no
sistema colocará o sistema em by-pass (recirculando o produto no sistema).

k. Válvula V3.
6.2 CONFIGURAÇÕES DE SKID (somente para o modelo PRO)
MODELO
VAZÃO
TENSÃO
220B
50 LPM
TRIFASICO 220
380B
50 LPM
TRIFASICO 380
440B
50 LPM
TRIFASICO 440
380C
90 LPM
TRIFASICO 380
380B
50 LPM
TRIFASICO 380

FREQUENCIA
60 HZ
60 HZ
60 HZ
60 HZ
50 HZ

6.3 SKID STANDARD – Somente diesel ou biodiesel.

O Skid Standardé um item opcional e destina-se somente ao abastecimento.
O recebimento do produto do caminhão tanque é feito através da bomba do caminhão diretamente
no bocal de descarga.
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7. OPERAÇÃO
7.1 SKID PRO
As válvulas V1/V2 e V3. Quando os manípulos estiverem orientados com a tubulação, estão
abertas e quando os manípulos estiverem perpendiculares a tubulação, encontram-se fechadas.

FECHADA
A
ABERTA

V1
1

V3
1
V2
1

B1
1

Carregamento do Tanque Rotomoldado.
1. Acoplar a mangueira ao bocal de descarga B1.
2. Válvula V1 fechada.
3. Válvula V2 fechada.
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4. Válvula V3 aberta.
5. Ligar a chave junto ao painel de comando na posição manual.
Abastecimento Frota.
1. Válvula V3 fechada.
2. Válvula V1 aberta.
3. Válvula V2 aberta.
4. Ligar a chave junto ao painel de comando na posição manual.
5. Colocar o bico no bocal do tanque do implemento/carro/caminhão a ser
abastecido e acionar o gatilho.
7.2 SKID STANDARD
Abastecimento Frota.
1. Zerar o bloco medidor.
2. Acionar a tecla junto a bomba.
3. Colocar o bico no bocal do tanque do veículo a ser abastecido.
4. Apertar o gatilho.
5. Fazer o controle de volume através do bloco medidor.
6. Soltar o bico
7. Desligar a bomba
8. Guardar o bico em seu suporte e enrolar a mangueira.
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8. POSSÍVEIS PROBLEMAS
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9. ANEXOS
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