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Optioneel: 

• AdBlue doorstroommeter K24

• Anti Hevelvoorziening*

• AdBlue Filter

• Langere slang + Grotere RVS slanghaak > 4 meter

• RVS “regenkap” extra bescherming tegen regen

SiGNA BLUESET, de complete IBC AdBlue pompsets met 34, 26 en 7 liter afgifte! 

Deze door ons zelf samengestelde SiGNA BLUESETS zijn leverbaar met verschillende afgifte variaties van 35, 26 en 8 liter p/min. De 

pompsets worden standaard geleverd met een 230 Volt hoge kwaliteit membraam pomp. (ook in 12 of 24 Volt leverbaar) 

Met de juiste pomp set zijn de vrachtwagen AdBlue tanks t/m de kleinste personen auto AdBlue tanks af te tanken. Tevens heeft u 

optioneel keuze uit 2 telwerken. De pomp sets worden compleet voor gemonteerd afgeleverd. De RVS fundatieplaat past prima op 

de AdBlue IBC’s. U hoeft alleen max. 2 slangpilaren vast te schroeven. Langere slang is tegen meerprijs leverbaar. Dit a.u.b. opgeven 

bij uw bestelling en neem dan ook meteen een grotere RVS slanghaak mee voor een veilige opslag van de slang. 

 

 

 

 

 SiGNA art.nr SiGNA BLUESET IBC pomp sets Netto prijs Aantal
SBP 230V35/18aut AdBlue 230 Volt IBC pomp set, 34 ltr met 18 mm aut. Nozzle € 380,00

SBP 12V35/18aut AdBlue 12 Volt IBC pomp set, 36 ltr met 18 mm aut. Nozzle € 380,00

SBP 24V35/18aut AdBlue 24 Volt IBC pomp set, 36 ltr met 18 mm aut. Nozzle € 380,00

SBP 230V26/18aut AdBlue 230 Volt pomp set, 26 ltr met 18 mm aut. Nozzle € 360,00

SBP 230V26-7/15aut AdBlue 230 Volt pomp set, 26 en 7 ltr switch met 15 mm aut. Nozzle € 370,00

SBP 230V26/15aut AdBlue 230 Volt pomp set, 26 ltr met 15 mm aut. Nozzle € 360,00

SBP 230V7/15aut AdBlue 230 Volt pomp set, 7 ltr met 15 mm aut. Nozzle € 370,00

K-24 digitelw Meerprijs K-24 telwerk op nozzle of pomp bevestigd, incl. knie montage € 110,00 

K-24 digitelw Piusi Meerprijs K-24 telwerk op nozzle of pomp bevestigd, incl. knie montage € 140,00 

SiGNA-AHK-RVS Optie: RVS Anti-Hevelvoorziening voor op de AdBlue IBC Installatie €   60,00 

Kap fund.pl. RVS Optie: RVS “regenkap” voor bevestiging op IBC pomp fundatieplaat €   15,00 

AdBlue slang Optie: Langere slang tegen meerprijs boven 5 meter lengte per meter €   10,00

AdBlue Filter Optie: AdBlue filter ter voorkoming vuil tank naar voertuig € 125,00 

SH RVS < 5 mtr Optie: Meerprijs Grote RVS slanghaak bij slang boven 5 meter lengte €     5,00 

KNIE 90 graden Optie: Knie swivel 90 graden zodat slang naar beneden hangt. €     8,00 

Kijk op de volgende pagina’s voor foto’s van de pomp set mogelijkheden 

Standaard Uitvoeringen: 

• Keuze uit: Standaard 230V met 34, 26 of 7 liter per minuut. (12V of 24V pomp set ook in 35 liter leverbaar)

• Gemonteerd op een stevige RVS fundatieplaat die op elke IBC past inclusief nozzle houder met druppelvanger

• 1,50 meter 230V stroom- of 12/24V batterij kabel met resp. stekker of krokodil klemmen

• 2 schroefpilaren t.b.v. de zuig- en afgifteslang met 4 RVS oor- of slangklemmen

• Automatisch RVS afgifte AdBlue pistool met RVS Swivel met 15 of 18 mm sprout

• Nozzle houder met schroefdop voor gemakkelijke reiniging.

• Crea Connector t.b.v. aansluiting op de IBC zuigbuis

• 5 meter ¾” anti knik afgifteslang en 1,5 meter ¾” aanzuigslang incl. anti knik wikkel met stevige RVS slanghaak voor 5 meter ¾” 

slang

Voordelen: 

• Compacte hoge kwaliteit AdBlue pomp set afgestemd op uw wensen

• Sterk, degelijk en duurzaam in gebruik

• Vervaardigd met corrosiebestendige AdBlue geschikte materialen

• Verminderd risico op morsen in vergelijking met kannen/vaten/drums

• Alle onderdelen van de pompsets zijn los verkrijgbaar. Plug and Play!

 KIWA / Vlarem II / CE Brandstoftanks - Kiwa Chemietanks – (Kiwa) Equipement 

OP AL ONZE OFFERTES, ORDERS, LEVERINGEN ZIJN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BRANDSTOFNET VAN TOEPASSING.
OP UW EERSTE VERZOEK WORDEN U DE ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGEZONDEN. 

Brandstofnet

mailto:www@signatanks.com


AdBlue 230 Volt IBC pompset, 34 of 26 ltr p/min. incl. 18 of 15 mm aut. Nozzle 
Standaard worden onze sets met de op de foto afgebeelde PVC anti knik AdBlue 
slang geleverd. Onderstaand enkele afbeeldingen van de pomp sets. 

Linker foto: IBC pomp set (SBP 230V26/18) 
Deze pomp set is de standaard pomp set 
en kan daarnaast uitgerust worden 
met een K-24 afgifte meter. 
Zie volgende foto 

Linker foto: IBC pomp set (SBP230V26/18aut ) 
Deze set is uitgerust met een optioneel K 24 
afgifte telwerk. Hierop kan ook nog de RVS 
regenkap geplaats worden ter bescherming 
van weersinvloeden. 
Zie volgende foto. 
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Linker foto: IBC pomp set (SBP230V26/18aut ) Deze 
set is uitgerust met een optioneel K 24 afgifte 
telwerk en met een RVS regenkap. Extra 
bescherming voor de pomp set die in de vrije 
buitenlucht in weer en 
wind geplaatst wordt. 

Linker foto:  pomp set met een 7 liter pomp 
variant met een 15mm nozzle voor gebruik bij 
personenwagens. Als optie is hier ook het K-24  
telwerk en de RVS kap mogelijk. 
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Onze sets zijn standaard opgebouwd met onze speciale anti knik AdBlue flex slang. De pomp set rechts is 
ook uitgevoerd met K24 en RVS kap (beide opties) ter bescherming pomp bij buiten plaatsing. 
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EQUIPMENT EN OVERIGE MOGELIJKE OPTIES: 

    SiGNA BLUESETS worden standaard met stevige connector geleverd 

      Optie: Anti hevel voorziening 

   Optie: K24 digitale afgifte/flowmeter inclusief knie verbinding aan pomp 

Optie: Piusi AdBlue filter 

  Optie: extra lengte afgifte slang, in elk gewenste lengte leverbaar 

  Optie: Knie 90 graden zodat slang vanuit pomp naar beneden hangt 

     Optie: Dry-Break-Away koppeling. Bij breuk slaan beide delen dicht.  
Denk hierbij aan het wegrijden met de nozzle nog in de tank! Prijs op aanvraag. 

Optie: TURBINOX pulse meter met bedrading tbv MC Box of ander
afgifte beveiligingssysteem. Prijs op aanvraag. 

Optie: Vlotter droogloopbeveiliging voor de AdBlue opbouwpomp. Met deze 
vlotter stopt de pomp automatisch zodra het vloeistofniveau te laag is. Prijs 
bruto inclusief montage bruto € 150,- 
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NIEUW: SiGNA BLUE VAT POMP SET OP RVS PLAAT + 15 mm RVS AUT NOZZLE!
Deze hoogwaardige 26 ltr/m AdBlue vaten pomp set wordt plug and play afgeleverd. De basis is een RVS pompfundatie 
klemplaat met klemhaken aan de zijkant. Met de twee vleugelmoertjes kan de plaat op breedte van het vat afgestemd 
worden zodat deze stevig vastgezet kan worden. De zuigslang is voorzien van een voetklep + filter en RVS knie. Om 
deze slang zit een afdichtrubber die in de 2” schroefopening van het vat past en het gat netjes afdicht. De afgifteslang 
is 4 meter lang en zit geborgd aan de stalen plaat zodat trekken aan de slang niet belastend is voor de pomp zelf. De 
bijgeleverd witte rubber kunt u in de 2,5” schroefopening plaatsen. Hierin past de RVS nozzle waardoor het vat 
gesloten wordt en de 15 mm sprout van de nozzle vochtig blijft. Hierdoor vormen zich geen kristallen op de sprout. Bij 
uitname van de nozzle fungeert de opening in het vat als beluchting. Met deze dunne sprout kunnen ook 
personenwagens met AdBlue tankje afgetankt worden! 

 SiGNA art.nr SiGNA BLUESET VATEN POMP SET Netto prijs Aantal 

SBVPRVS 230V26/15aut 
AdBlue 230 Volt VAT pomp set, 26 ltr met 15 mm aut. Nozzle op RVS 
pomp fundatie klemplaat.     € 420,00 

 SBVP 230V7/15aut 
AdBlue 230 Volt VATEN pomp set, 7 ltr met 15 mm aut. Nozzle op RVS 
pomp fundatie klemplaat. LET OP: Bij een pomp set met nozzle 
houder aan de zijkant is een bruto toeslag van € 20,- van toepassing 

€ 420,00 
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Wetgeving AdBleu opslag: 
AdBlue is een bodembedreigende vloeistof. Deze moet indien er geen speciale voorschriften in uw vergunning zijn 
opgenomen minimaal voldoen aan de regels uit het activiteitenbesluit / activiteitenregeling.  

Opslag in een tank  
Lekbak of dubbelwandig 
De AdBlue tank moet in een lekbak staan of dubbelwandig zijn uitgevoerd volgens Activiteitenregeling artikel 4.18. lid 1 
en 2  

1. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse
opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor
lekdetectie zijnde:

a. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per jaar wordt
beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond
van die BRL, of
b. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd
op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode
van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek
gemaakt.

Overvulbeveiliging / vulpunt  
De Overvulbeveiliging is op alle AdBlue tanks verplicht conform Activiteitenregeling Artikel 4.18 lid 4 

1. De opslagtank moet voorzien zijn van een overvulbeveiliging.

En direct hiermee in samenhang worden eisen gesteld aan het vulpunt, Artikel 4.18 lid 3 
1. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stoffen of
bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak,
of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.

Opslag in verpakkingen (vaten / IBC’s) 
Antihevelvoorziening  
Indien AdBlue is opgeslagen in een IBC of vat dan moet de pompset voorzien zijn van een Antihevelvoorziening conform 
Activiteitenregeling Artikel 4.9 lid 3:  
3. Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de
tank kan stromen, zijn voorzien van een anti hevel-voorziening.

De antihevelvoorziening is een optie, wij adviseren deze mee te bestellen met de pompset. 

Bron: wetten.overheid.nl  

De door ons geleverde tanks zijn (bijna) allemaal zogenaamde “tank in bak” constructies waarbij de tank in een 
lekbak staat. Verder moeten alle tanks standaard voorzien worden van een overvulbeveiliging en aansluiting tbv het 
vulpunt boven de lekbak. Hiervoor bieden wij de RVS non drip koppeling aan.  

De door ons geleverde tanks (kunnen allemaal) voldoen aan de gestelde regels zoals beschreven in het 
activiteitenbesluit. Maak een keuze uit de opties die uw tank voor een wettelijke opslag compleet maken. 
Het niet compleet bestellen van een tank die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften valt 
uitdrukkelijk buiten onze verantwoordelijkheid. 

Verder kan het bevoegd gezag altijd aanvullende eisen stellen. 

Hebt u vragen/wensen dan horen wij dat graag. 
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