FuelMaster®

Nadzemní dvouplášťová nádrž na motorovou naftu
o objemu 1200, 2500, 3500, 5000 nebo 9000 litrů
s výdejním stojanem.

SNIŽTE SVOJE NÁKLADY NA NÁKUP PALIVA
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Důvody, proč se vyplatí používat
nádrže s výdejním stojanem
FuelMaster®:
Není nutné tankovat vozidla na čerpací stanici  
nebo dovážet palivo v kanystrech (sudech).
Palivo je bezpečně skladováno venku, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav.
Jednoduchost obsluhy zařízení zaručuje snadný
a bezpečný provoz.
Dokonalá ochrana před únikem nafty a pronikáním zápachu, díky použití dvojité konstrukce
nádrže (nádrž v nádrži).

FuelMaster®
S ta n d a r d n í v y b av e n í
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Odolnost vůči mechanickému poškození díky
pevné a zesílené konstrukci pláště vnitřního
i vnějšího pláště nádrže.
Snadné udržení čistoty a pořádku v místě tankování vozidla. Vysoká odolnost nádrže vůči extrémně nízkým a vysokým teplotám díky použití
kvalitního polyethylenu a moderní technologie
výroby.
Odolnost proti UV záření.
Výdejní stojan je ochráněn   před   přístupem
nepovolaných osob uzamykatelnou nástavbou,
která také chrání napouštěcí armaturu.
Estetický tvar a barva. FuelMaster® nevytváří nepříjemný prvek ve Vašem okolí.
Snadná přeprava, např. vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem.
Stálost výrobku - nekoroduje, nehnije, nebledne.
Nevyžaduje zvláštní údržbu.
Bohaté standardní vybavení zajišťuje komfort,
bezpečnost a funkčnost.
Certifikát OFCERT, KIWA, Prohlášení o shodě
podložené certifakací Českého Technického
zkušebního ústavu a jiné.
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Dvouplášťová nádrž o objemu
1200 l, 2500 l, 3500 l, 5000 l nebo 9000 l.

vysílač

Výdejní stojan je vybaven elektrickým
čerpadlem (230V) o výkonu 72 l/min. (FM5000,
FM3500) nebo 56 l/min (FM2500 a FM1300).
Analogový průtokoměr s ukazatelem
(celkové a okamžité množství výtoče)
s možností kalibrace.
Zamykatelný kryt výdejního stojanu.
Čidlo aktuální hladiny nafty s displejem
(Watchman plus) s integrovaným hlásičem úniku
nafty do meziprostoru. Zařízení se skládá ze
sondy umístěné v nádrži, spojené s vysílačem.
Vysílač předává rádiový signál do přijímače, který
je umístěn v libovolné zásuvce 230V ve vzdálenosti
1000 m od nádrže. Displej přijímače uvádí
okamžité množství nafty v nádrži
(v 10ti stupňové škále).
Čidlo maximální hladiny nádrže.

čidlo úniku

sonda

Systém „Watchman Plus”

Automatická výdejní pistole s hadicí (FM1200 l,
2500 l a 3500 l délka hadice 4m, FM 5000 l a FM 9000 l délka hadice 6m).
Uzamykatelný kontrolní otvor 16”.
Plnící hrdlo 2”s vnějším závitem.
Těsné víko vnitřní nádrže o průměru 5,5”.
Odvzdušňovací ventil na vnitřní nádrží.

T y p y p r ů to k o m ě r ů
Průtokoměr s analogovým
počítadlem
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Dvoufunkční počítadlo (okamžité a celkové
množství).
Uvádí vydané množství paliva
(přípustná odchylka +/- 1%).

Certikát jakosti BS EN ISO 9001:2008, č. FM 57348.
Záruka na nádrž 10 let, záruka na příslušenství 2
roky (baterie do průtokoměru a zařízení Watchman 1/2 roku). Záruka se vztahuje pouze na výrobky používané dle instrukcí výrobce.

přijímač

Průtokoměr
s digitálním počítadlem

•
•

Dvoufunkční počítadlo
(okamžité a celkové množství).
Uvádí vydané množství paliva
(přípustná odchylka +/- 0,5%).

FuelMaster®

Dostupné objemy a rozměry nádrží

Kód produktu

Objem
[l]

Délka
[m]

Šířka
[m]

Výška
[m]

BFM01200DG/*

1200

1,90

1,24

1,79

BFM02500DG/*

2500

2,46

1,46

1,85

BFM03500DG/*

3500

2,85

2,20

1,96

5000

2,85

2,23

2,34

9000

3,28

2,48

2,95
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Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%.
* Koncovku kódu určuje vybavení výrobku.
AF – analogový průtokoměr, DF – digitální průtokoměr, MU - MultiUser (jen pro nádrže o objemu 3500, 5000 a 9000 litrů).
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Nádrž FuelMaster® je určena ke skladování a internímu výdeji motorové nafty. Zesílená konstrukce zařízení a špičkové komponenty v
něm použité nevyžadují náročnou údržbu během provozu.
V nádrži se nesmí skladovat benzín.
Nádrž lze přepravovat pouze ve vyprázdněném stavu.
Při instalaci (uvedení do provozu) FuelMasteru® se musí dodržovat pokyny výrobce.
V případě jakýchkoli problémů s instalací nebo provozem FuelMasteru® kontaktujte výrobce nádrže nebo dodavatele.
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De afmetingen van dit produkt kunnen +/- 1% afwijken.

T y p y p r ů To k o m ě r ů
CompTeUrS de dÉbIT

FM 5000 - kódový přístup pro max. 50 uživatelů
- BFM 05000DG/ MU
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Vybavení:
Digitální průtokoměr (přípustná odchylka +/- 0,5%).
Čerpadlo 230V o výkonu max 72 l/min.
Mikroprocesorový ovládací systém, který umožňuje záznam vydaného množství paliva zvlášť
pro každého uživatele. Každý uživatel má osobní identifikační číslo PIN.

Dopňkové vybavení:
Počítačový software, který umožňuje podrobný záznam vydaného paliva.
Data se převádí do počítače pomocí digitálního klíče nebo síťového připojení.
Digitální kódové klíče uživatelů (čipové karty).
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FuelMaster®
FuelMaster® je vhodným řešením pro firmy a soukromé
osoby, které vlastní vozidla se vznětovými motory, např.
auta, stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, traktory,
apod.

FuelMaster®

FM 2500 - TuffMaster - s ocelovou konstrukcí

Tam, kde existuje nebezpečí poškození nádrže, nebo je nádrž často
přemísťována, použijte FuelMaster® v kovové ocelové konstrukci.

Přednosti nádrže:
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Úspora nákladů vyplývající z nižší ceny dodávané
nafty od distributora.
Úplný přehled o tankovaném palivu.
Zajištění vyšší kvality motorové nafty volbou
osvědčeného dodavatele.
Úspora vyplývající z tankování „na dvoře“.
Snížení režijních nákladů.
Trvalá zásoba motorové nafty a nezávislost na
čerpacích stanicích.

Nádrž je též určena pro:
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Přepravní a malé rozvážkové firmy.
Stavební firmy.
Zemědělské podniky.
Logistická centra - vojenská i civilní.
Výrobní podniky, distribuční společnosti, sklady
apod.

Umístění nádrže:
Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy o instalaci a provozu nadzemních nádrží a opatření místních
orgánů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.
Při umístění mobilní nádrže se musí dodržovat následující pravidla:
Umístění nádrže musí být v souladu s platnými
předpisy.
Nádrž nesmí být ze všech stran obklopena budovami.
Nádrž musí být umístěna na rovné stabilní ploše z
nehořlavé hmoty.

Více informací o umístění a provozu najdete v průvodní
dokumentaci.

Distributor:

Připouštějí se rozdíly v odstínu barvy výrobků představených na letácích,
vyplývající z kvality tisku.
Specifikace výrobků se mohou nepatrně lišit; pro získání aktuální nabídky prosíme,
kontaktujte naši kancelář nebo nejbližšího distributora.

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
- organizační složka
Vážní 908
Slezské Předměstí
Hradec Králové 500 03
Czech Republic
Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
Mobil +420 724 807 522
info@kingspan-env.cz
www.environmental.kingspan.com
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Ideální výrobek pro společnosti, které pro svoji činnost používají stroje a zařízení s
dieselovými motory.

