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 ONDERGRONDSE PROPAANGASTANK 
 

Indien u het geluk heeft te kunnen genieten van een prachtig en ongestoord uitzicht is de 
ondergrondse tank een milieuvriendelijke leverancier van een aanzienlijke hoeveelheid energie 
om uw gezin alle comfort te bieden bij diverse toepassingen. 

 
Milieubewuste bouwheren kiezen voor een ondergrondse tank vanuit een energiebesparende 
langetermijnvisie. Prijsbewuste consumenten zullen overal propaangas in overweging nemen 
wegens de onafhankelijkheid door een eigen tank en de vrijheid om de aankopen en het eraan 
gekoppeld budget zelf te plannen. Bovendien is de prijszetting van propaangas zeer transparant en 
zijn de huidige installaties superzuinig in verbruik. Veiligheid en de zekerheid dat er nooit 
bodemverontreiniging mogelijk is zijn uiteraard ook doorslaggevende argumenten.  
 

verstrekt totaalservice vanaf projectstart tot aansluiting van de tank. De plaatsing 
inclusief grondwerken van tank tot aan de buitengevel wordt in eigen beheer uitgevoerd volgens 
de wettelijke veiligheidsnormen. 
 
Het groeiende succes van de ondergrondse propaantanks bewijst dat zorg voor het milieu perfect 
samengaat met aandacht voor het budget en het comfort van de consument. Op de website 
www.tropicgas.be is meer info hierover te vinden. 
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PROPAANGASTANK  ONDERGRONDS 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 

 

 1000 1750 2750 

Waterinhoud in liter 1000 1750 2750 

Inhoud propaan in liter +/- 850 1485 2350 

Diameter in mm 800 1000 1200 

Lengte in mm 2240 2506 2700 

Verankering Prefab betonplaat  

2800mm x 1200mm x 100mm 

Verankering d.m.v. 2 snelbinders 

Bescherming Polyurethaan coating + stootlaag 

Kathodische bescherming d.m.v 2 magnesium opofferingsannodes 

Toezichtput PE ovaal  met groen metalen deksel   +/- 400 x 800 mm 

Uitrusting Gas afnamekraan – dubbele vulklep – veiligheidsklep – CPS 

Peilmeter Magnetische peilmeter met inwendige vlotter 

Afstandsindicator Uitlezing van de inhoud binnen de woning 

Aansluiting: Vaste regelaar 40 Kg/u   1,5 Bar / doorstroom begrenzer /   

isolatie mof 

Aansluiting aan toevoerleiding nabij tank inbegrepen 

Keuringen Volgens PED richtlijn / CE keur af fabriek 

Aanwezigheid erkend milieudeskundige bij plaatsing 

Jaarlijkse controle van kathodische bescherming 

Vijfjaarlijkse controle door erkend milieudeskundige 

Ijking van de veiligheidsklep om de 10 jaar 

 

 

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

 

Minimale veiligheidsafstand tanks t/m  3000 lit t/m 5000 lit 

Vrije doorgang rond het mangat 1 m 1 m 

Tussen tank en : Eigendomsgrens 2,5 m 5 m 

Openbare weg 

Tussen de klep 

en/of vulmond en: 

Eigendomsgrens 3 m 5 m 

Openbare weg 

Brandbaar materiaal 

Tussen de klep / 

vulmond en 

Opening van woonlokaal 5 m 5 m 

Opening van lokaal zonder vuurverbod 

Toegang tot een kelder 

Opening in de grond (riolering, 

waterput,ventilatieopening) 
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 BOVENGRONDSE PROPAANGASTANK 

Bovengrondse tanks worden in de tuin geplaatst volgens de wettelijke voorschriften, en kunnen 
voor een minimaal bedrag gehuurd worden. 

Afhankelijk van het geschatte verbruik kan de klant opteren voor tanks vanaf 1000 
liter tot 2750 liter.  

Prijsbewuste consumenten nemen propaangas wegens de onafhankelijkheid van een eigen tank 
en de vrijheid om de aankopen en het eraan gekoppeld budget zelf te plannen. Bovendien is de 
prijszetting van propaangas zeer transparant en zijn de huidige installaties superzuinig in verbruik. 

tanks beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen en worden tevens 
periodiek gekeurd en onderhouden zoals wettelijk bepaald.  
 

komt vrijblijvend ter plaatse om samen met u de geschikte locatie te bepalen en 
plaatst de tanks in eigen beheer.  
 

Op onze website www.tropicgas.be kan u terecht voor meer informatie. 
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PROPAANGASTANK   BOVENGRONDS 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 

 

  H10 H16L H16K H17K H25K H27K 

Waterinhoud l  1000 1600 1600 1750 2500 2750 

Propaan liter  850 1350 1350 1480 2125 2350 

Diameter mm  800 800 1000 1000 1200 1200 

Lengte in mm  2240 3450 2300 2506 2545 2700 

Hoogte in mm  1100 1100 1395 1395 1630 1630 

Kleur Groen  /  Wit   

Aansluiting Linkse binnendraad met doorstroombegrenzer (POL) 

Veiligheidsklep Uitwendige klep met tussenklep 

Peilmeter Vlotter met magnetische uitlezing boven op de tank 

 

 

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

 

Minimale veiligheidsafstand tanks  t/m  3000 lit 

Vrije doorgang rond de tank 1 m 

Tussen tank en  Eigendomsgrens 3 m  

Openbare weg 

Brandbaar materiaal 

Open put niet in verbinding met een lokaal 

Tussen tank en Opening van woonlokaal 5 m  

Opening van lokaal zonder vuurverbod 

Toegang tot een kelder 

Opening in de grond (riolering, 

waterput,ventilatieopening) 

 

Deze afstanden kunnen verminderd worden tot 1m door plaatsing van een onbrandbaar scherm:   

Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,5 m overtreffen en moet ten minste 1,5m  hoog 

zijn. Men dient rekening te houden met het feit dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen 

in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5 m bevinden. 

 

Inbegrepen diensten:  

✓ Transport en plaatsing op sokkels 

✓ Aarding 

✓ Voorontspanner en debietbegrenzer inclusief aansluiting 

✓ Periodiek nazicht door erkend organisme 

✓ Periodieke ijking van de veiligheidsklep 

 

 

 

 


