
 SPINSECURE Brandstof-/Chemietank Sloten 1,5” & 2”!   

De SPINSECURE  sloten zijn brandstof/olietank beveiligingsproducten die voorkomen dat vloei-
stof diefstal uit uw tank kan plaatsvinden.  (ook verkrijgbaar in waterkraan sloten!) 

Deze veiligheidssloten passen op een standaard 1,5” 

& 2" vulpunt met buitendraad. Perfect geschikt op 

een olietank om de inhoud van de tank veilig te stel-

len. Dit slot maakt gebruik van gepatenteerde 

Spinsecure technologie; wanneer de kap vergren-

deld is draait deze vrij rond en is het (bijna) onmo-

gelijk om deze te verwijderen. Meestal gebruikt 

op diesel/olie/chemie-tanks die buiten "het zicht" 

staan. Het ontwerp geeft geen mogelijkheid om het 

slot met een koevoet of tang los te krijgen. Tevens is 

een 2" Spinsecure Tank lock adapter beschikbaar, waardoor het slot ook op de olietank bruikbaar is met 

1,5” & 2” binnen– en buitendraad buizen.  

 SPINSECURE   brandstof-, olie– en chemie tank beveiliging: 

 Voor gebruik op 2" buitendraad (ook 1,5” !!!) 

 Vervaardigd uit een “non-ferro”  harde zinklegering  

 Rubberen pakking om lekkage te voorkomen  

 Hoge beveiliging met genummerd slot incl. 2 C/w sleutels (meer dan 50.000 combinaties) 

 Weerbestendig / 'O'-ring afgedicht op zelfsluitend sloten 

 Geïntegreerde veiligheid met of zonder thermische ontluchting 

 Meerdere adapters verkrijgbaar voor montage op 2" binnendraad buizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kijk voor het hele tanksloten assortiment en de plaatsingsvoorschriften op de volgende pagina’s!! 
 
 
 
 



 SPINSECURE Tank Sloten 1,5”en 2”!   

Onderstaande SPINSECURE  tanksloten zijn uit voorraad leverbaar!! 

 “REVOLVER” TANKSLOT (FSS-720) : 
 
 Geïnstalleerd en geopend in enkele seconden! 
 Voor gebruik op 2 " binnendraad doorvoeren / buizen 
 Adapter verkrijgbaar voor 2” buitendraad buizen , zie foto 
 Vervaardigd uit een non-ferro harde zinklegering  
 Rubberen pakking om lekkage te voorkomen  
 Hoge beveiliging met genummerd slot incl. 2 C/w sleutels 

(meer dan 50.000 combinaties/ Dezelfde sloten o.a.)  
 Weerbestendig afgedicht op zelfsluitend deksel  
 Geïntegreerde ontluchting 
 Adapters verkrijgbaar voor montage op 2" bi-draad buizen 
 
 

“VERSALOCK” luchtdicht TANKSLOT (FSS-750) : 
 
 Geïnstalleerd en geopend in enkele seconden! 
 Voor gebruik op 2 "binnendraad doorvoeren / buizen 
 Vervaardigd uit een non-ferro harde zinklegering  
 Rubberen pakking om lekkage te voorkomen  
 Hoge beveiliging met genummerd slot incl. 2 C/w   
 sleutels (meer dan 50.000 combinaties. Dezelfde 
 sleutels op meerdere sloten o.a.)  
 Weerbestendig afgedicht op zelfsluitend deksel  
 Luchtdicht afsluitbaar!! 

Adapters verkrijgbaar voor montage op 2" binnendraad doorvoeren en van buizen van 1,5” buiten naar 
2” buitendraad t.b.v. de meeste peilbuizen (RVS 316) 
 

 

“VERSALOCK” luchtdicht en/of ventilerend TANKSLOT (FSS-754) : 
 
 Geïnstalleerd en geopend in enkele seconden! 
 Voor gebruik op 2 "binnendraad doorvoeren / buizen 
 Vervaardigd uit een non-ferro harde zinklegering  
 Rubberen pakking om lekkage te voorkomen  
 Hoge beveiliging met genummerd slot incl. 2 C/w sleutels (meer dan 50.000 combinaties. Dezelfde 

sleutels op meerdere sloten o.a.)  
 Weerbestendig afgedicht op zelfsluitend deksel  
 Afpersbaar uitvoerbaar of “ademende” afsluiter die opent bij 1,5 lbs ! (met extra afpersbaar dopje) 
 Adapters verkrijgbaar voor montage op 2" binnen-

draad doorvoeren en van buizen van 1,5” buiten 
naar 2” buitendraad t.b.v. de meeste peilbuizen. 
(RVS 316) 

 
                              ——-> PEILDOP ADAPTER 1,5” naar 2”  van RVS 316 !! 
 

<- Adapter 
FSS 720-200FA 



 SPINSECURE Adapter Tank Slot inst. instructie!   

Installatie Adapter 2" in binnendraad buizen 
(indien de tank al voorzien is van 2" buitendraad, ga dan direct naar 
punt 3!) 

 
1) Voorzie de adapter van lijm/tape om de adapter 
vast en vloeistofdicht te bevestigen. (foto 1) 
 
2) schroef de adapter in de buis met binnendraad tot 
deze op de brug rust. (foto 2) 

Installatie van het Spinsecure  tank sloten 
 
3) Voordat u het slot plaatst moet u er zeker van zijn 
dat het slot in de positie staat. (foto 3) 
 
4) Zodra het slot op de buis /adapter zit gedraaid kan 
de sleutel in het slot gezet worden. Nadat deze 180 
graden gedraaid is, is het slot geactiveerd en is verwij-
deren niet meer mogelijk. Let erop dat het slot niet op 
de tank rust maar dat er altijd een kleine ruimte open 
blijft tussen slot en de tank! (foto 4) 
 
5) Het verwijderen van het Spinsecure slot is mogelijk 
door de sleutel in de slotopening te zetten en 180 gra-
den te draaien. Het slot is nu ontgrendeld en kan ver-
wijderd worden. (foto 5) 

Deze adapter voor toepassing bij het “REVOLVER” Tank slot, heeft 
dezelfde montage voorschriften als de bovenstaande. Hebt u vra-
gen dan horen wij dat graag van u. 



 SPINSECURE Adapter Tank Slot inst. instructie!   

Plaatsen Adapter RVS 316 op de PEILBUIS  
 
Speciaal voor de peilbuis is een adapter met 1,5” binnen– en 
2”buitendraad beschikbaar. 
 
Maak de schroefdraad van de peilbuis en de adapter goed schoon en vetvrij. Voorzie de adapter van lijm/
tape om de adapter vast en vloeistofdicht te bevestigen. Bevestig de adapter op de schroefdraad van de  
peilbuis zodoende dat de peilbuis 1 mm onder de bovenzijde van de adapter blijft. (foto 1 en 2) 
 
Zodra de lijmverbinding droog is kan het slot op de schroefdraad gedraaid worden. De adapter is 15 mm 
hoog en deze valt in het slot zodat niemand deze los zou kunnen draaien. (foto 3)Een veilige manier om 
diefstal te voorkomen!! 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 Foto 1   foto 2   foto 3 
———————————————————————————————————- 
 
De SPINSECURE FSS 754 kan zowel  
“ademend” als afpersbaar geplaatst wor-
den. 
 
Tevens kan tussen of aan de kunststof bijgeleverde 
afdichtstop het peillint of-stok bevestigd worden. 
(RVS oog) Hieronder de werkwijze van het plaatsen 
van de afdichtstop. 
 
Af-

persbaar maken van de FSS 754: 
Plaats de bijgeleverde afdichtstop in de opening van 
het FSS 754 slot en druk deze in zijn geheel in de 
opening! Het slot is nu afpersbaar!! 
 
 
 
      


