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Veiledning for mottak  
og igang kjøring

Veiledning for mottak og igangkjøring av kjemikalie- og ensilasjetanker
Inspiser alle deler før lossing fra bil. Ved avvik, synlig transportskade eller lignende; ta bilder 
og anmerk på fraktbrev eller plukkliste. Vær oppmerksom på at underskrift på fraktbrev er en 
aksept av varens tilstand ved leveringstidspunktet.

®

1. Tanker leveres som hovedregel med 
leveringsbetingelse FCA ulosset (Incoterms 
2010). Det betyr at eventuelt behov for kran eller 
annet losseutstyr må avtales hvis det ikke finnes 
tilgjengelig på mottakeradresse. Løft av tank skal 
kun skje iht. instruks for løfting. 

 Før tank ankommer og plasseres på 
betongfundament, må det kontrolleres at det er 
jevnt og flatt, og i henhold til generelle krav til 
tankfundament fra Vera Tank. 

2. Tankens leider er avmontert for transport. Det 
finnes braketter for leider på tanken. Monter 
leider på angitte braketter. På stående tanker bør 
dette gjøres i liggende posisjon før tanken reises.

3. Før montasje fortsetter bør det utføres en 
tetthetstest av tanken. Dette gjøres på en enkel 
måte ved å koble strøm direkte på vakuum 
lekkasjedeteksjon som sitter montert på tanken. 
Når denne har fått bygd opp trykk og lyser grønt 
er dette tegn på at tanken fortsatt er tett etter 
transport og løft. Montasje kan fortsette.

4. Tankens kabinetter, rør- og kabelføringer er 
avmontert for transport. Disse festes i braketter 
på tankens kropp. Flenser trekkes til i kryss med 
korrekt tildragningsmoment for materialet. Husk 
pakning og skiver mellom hhv. flenser, muttere og 
bolter. 

5. Elektrisk og mekanisk montasje skal kun utføres 
av godkjent sertifisert personell.

6. El.skap er også avmontert under transport. 
Monter skapet på angitte braketter på tanken. 
Signalkabler og elektriske kabler trekkes fra 
komponenter på tanken til el.skap. Sjekk at el.skap 
og komponenter er 230V/400V, og at dette 
stemmer med nettspenning på plass. Spesifikasjon 
og brukerveiledning for hver av komponentene 
ligger i dokumentasjonspakke.  

7. Strøm kobles til el.skap av godkjent elektriker.

8. Før fylling av tank skal strøm være tilkoblet, 
sikkerhetsbarrierer testet og vakuum 
lekkasjedeteksjon være operativt.

9. Tankanlegg leveres som hovedregel umerket. 
Eventuell faremerking vil komplisere transport da 
tankene ikke inneholder farlig stoff ved levering.

10. Ved lagring av utstyr før montasje anbefales det 
at avmontert utstyr lagres et sted hvor det er 
tørt grunnet elektriske komponenter. Vertikale 
tanker skal lagres stående mens horisontale 
lagres liggende. Dette betyr at ved et mottak skal 
stående tanker reises med en gang for å forhindre 
svikt i konstruksjon. 

11. Driftsinstrukser og opplæring av relevant personell 
for bruk av tanken, vil bli gitt under overlevering, 
opplæring og igangkjøring av tankanlegg etter 
avtale. 

 Ta kontakt med Vera Tank AS for råd og veiledning.

 Epost: post@veratank.no
 Telefon: +47 924 19 800

Vi ønsker lykke til med ditt nye tankanlegg!


