
FuelMaster®

Przeno ne ur dzenia dozuj ce
do oleju nap dowego o pojemno ciach
1200, 2500, 3500 i 5000 litrów.

ZWI KSZ SWOJE ZYSKI
REDUKUJ C KOSZTY ZAKUPU PALIWA!!!



Zalety przeno nego urz dzenia dozuj -
cego do oleju nap dowego FuelMaster®
firmy Titan Eko:

Eli mi nu je ko niecz no tan ko wa nia na sta cji pa liw lub
do wo e nia pa li wa w ka ni strach.

Umo  li wia prze cho wy wa nie pa li wa na ze wn trz,
w bez piec znej od le g o ci od bu dyn ków.

Prosta obs uga gwa ran tu je a tw i bez piecz n eks plo-
ata cj .

Do sko na a ochro na przed prze cie kiem i wy do sta wa niem
si za pa chu ole ju na ze wn trz dzi  ki za sto so wa niu dwu-

aszczowej konstrukcji.

Od por no na uszko dze nia me cha nicz ne dzi  ki sztyw nej,
wzmoc nio nej kon struk cji asz cza zbiornika we wn trz-
ne go i ze wn trz ne go.

a tw utrzy ma nia czy sto ci i po rz d ku w miej scu tan -
ko wa nia po jaz du.

Wysoka od por no na eks tre mal nie ni skie i wy so kie
tem pe ra tu ry, dzi  ki za sto so wa niu naj wy szej ja ko ci po li-
ety le nu i no wo cze snej technologii produkcji.

Odporno na pro mie nio wa nie o necz ne oraz UV.

FuelMaster®
Wyposa enie standardowe

Ur dzenia dozuj ce o nowoczesnej, dwup aszczo-
wej konstrukcji o pojemno ciach 1200, 2500, 3500,
5000 litrów.
Dystrybutor wyposa ony w pomp  elektryczn
(230V) o wydajno ci max. 72l/min (FM3500
i FM5000), lub 56 l/min (FM2500 i FM1300).
Prze p y wo mierz ana lo go wy z dwu funk cyj nym
w wietlaczem (ilo  ca kowita i bie ca) z mo li-
wo ci ka li bra cji (korygowanie dok adno ci).

Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.
Czuj nik ak tu al ne go po zio mu ole ju z wy wie tla czem
( Watch man Plus) ze zin te gro wa nym czuj ni kiem
prze cie ku po mi  dzy asz cza mi. System Watchman
Plus sk a da si z son dy umiej sco wio nej w ur dze-
niu FuelMaster®, po  czo nej z na daj ni kiem. Na daj-
nik wy s y a sy gna ra dio wy do od bior ni ka umiesz czo-
ne go w do wol nym gniazd ku 230V w od le g o ci do
1000 m od ur dzenia. Na wy wie tla czu od bior ni ka
po ka zu je si ak tu al ny po ziom ole ju w zbior ni ku (w
skali 10-stopniowej).
Czuj nik mak sy mal ne go po zio mu wspó  pra cu j  cy
z in sta la cj cy ster ny roz a dun ko wej.
Pi sto let dys try bu cyj ny, sa mo za my ka j  cy z w em
gi tkim o d . 6 m.

nadajnik

czujnik
przecieku

Ochro na przed do st  pem osób nie po wo a nych, dzi  ki
za sto so wa niu za my ka nej nad bu do wy chro ni  cej dys try-
bu tor i kró ciec wle wo wy.

Es te tycz ny kszta t i ko lor – spra wi , e Fu el Ma ster®
nie  dzie sta no wi nie przy jem ne go ele men tu

Za mykany az do st  po wy 16” (w ur dzeniu
zewn trznym).
Króciec wlewowy 2”, zak czony sucho czem,
zlokalizowany w obudowie dystrybutora, co u a-
twia nape nianie ur dzenia.

Szczelna pokrywa (w ur dzeniu wewn trznym)

sonda
odbiornik

w Two im oto cze niu.

a tw trans por tu ur dzenia przy po mo cy
np. wóz ka wi d o we go lub wi gu.

o rednicy Ø140 mm.
Od po wietrz nik umiesz czo ny w ur dzeniu
we wn trz nym.

System „Watchman Plus”

Trwa y – nie koroduje, nie gnije i nie blaknie.

Nie wy ma ga szczególnych zabiegów kon ser wa cyjnych.

Bo ga tewy po sa e niestan dar do weza pew nia j  cebez pie -
cze  stwo i funk cjo nal no .

Opcje przep ywomierzy
Cer ty fi kat OFCERT, po zy tyw na opi nia p. po . i IO .,
zatwierdzenie typu UDT.

Certyfikat jako ci BS EN ISO 9001:2000, nr FM 57348.

Gwarancja na zbiornik 10 lat, na wyposa enie 1 rok.

Wersja standardowa z licznikiem
analogowym

licznik dwufunkcyjny (ilo  bie ca i ca kowita)
wskazanie ilo ci wydanego paliwa
(przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%)

Wersja z licznikiem
cyfrowym

licznik dwufunkcyjny (ilo  bie ca i ca kowita)
wi ksza dok adno  wskazania
ilo ci wydanego paliwa
(przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 0,5%)



FuelMaster®
Dost pne pojemno ci i wymiary

FM 1300

Kod produktu Pojemno
[ l ]

FM 2500

D ugo
[m]

FM 3500

Szerok
[m]

Wysok
[m]

FM 5000

BFM01200DG/AF 1200 1,90 1,22 1,85

BFM02500DG/* 2500 2,46 1,46 1,85

BFM03500DG/* 3500 2,68 2,18 1,94

BFM05000DG/* 5000 2,70 2,23 2,38

BFM 05000DG/ MU 5000 2,70 2,23 2,38

BFM 05000DG/ ZP 5000 2,70 2,23 2,38

* K cówka kodu jest uzale niona od wyposa enia produktu, AF – licznik analogowy, DF – licznik cyfrowy. Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.

Ur dzenie Fu el Ma ster® jest prze zna czo ne do sk a do wa nia i we wn trz nej dys try bu cji ole ju na p  do we go. Zo sta za pro jek to wa ny
i wy ko na ny, aby by mo  li wie trwa y, nie za wod ny i nie wy ma ga zbyt wie lu za bie gów kon ser wa cyjnych w trak cie je go eks plo ata cji.

W ur dzeniu Fu e l Master® nie mo  na prze cho wy wa ben z yny.

Ur dzenie mo  na trans por to wa tyl ko wte dy, gdy jest opró  nio ne.

In sta lu j c Fu el Ma ster® na le y prze strze ga za sad za war tych w in struk cji pro du cen ta.

W przy pad ku po ja wie nia si ja kich kol wiek pro ble mów z in sta la cj lub eks plo ata cj ur dzenia Fu el Ma ster®
prosz  skontaktowa  si  z jego dostaw  lub producentem.

Opcje przep ywomierzy

FM 5000/ZP - z legalizacj  G ównego Urz du Miar
Wy po sa e nie:

zespó  dystrybucyjny, posiadaj cy wst pn  legalizacj  G ównego Urz du Miar,
pom pa (380V) o wy daj no ci 40l/min.,
prze p y wo mierz elektroniczny z w wietlaczem analogowym
(wskazuje ilo  i wart  wydanego paliwa),
zamykana obudowa wyposa ona w uchwyty do powieszenia w a oraz nalewaka na zewn trz
obudowy dystrybutora.

FM 5000 – opcja zabezpiecze  kodowych dla max 50 u ytkowników
Wy po sa e nie:

prze ywomierz cyfrowy (bez legalizacji GUM - dopuszczalne odchylenie +/- 0,5%),
pom pa (230V) o wy daj no ci 72l/min.,
mikroprocesorowy uk ad steruj cy umo liwiaj cy rejestracj  ilo ci wydanego paliwa dla
k dego u ytkownika z osobna. K dy u ytkownik posiada indywidualny kod PIN,
prz cze RS do drukarki.

Wy po sa e nie opcjonalne:
oprogramowanie komputerowe umo liwiaj ce tworzenie szczegó owych raportów rozchodu paliwa.
Dane mog  by  przenoszone do komputera za pomoc  kluczyka elektronicznego
lub za pomoc  sta ego po czenia kablem,
elektroniczne kluczyki kodowe u ytkowników (alternatywa dla kodów PIN),
sta e prz cze do komputera, zapewniaj ce automatyczne przenoszenie danych.



FuelMaster®
Fu el Ma ster® jest do sko na ym roz wi  za niem dla firm i
osób pry wat nych po sia da j  cych po jaz dy z sil ni ka mi
wy so ko  pr  ny mi, np. sa mo cho dy, ma szy ny bu do wl ane,
wóz ki wi d o we, trak to ry, itd.

FuelMaster®
FM 2500 - TuffMaster - opcja zbrojona
Tam gdzie gro ba kolizji jest wi ksza ni  zwykle zastosuj
FuelMaster® w metalowym zbrojeniu ochronnym.

Zalety urz dzenia:

mo liw  hurtowego zakupu paliwa (ni sze ceny),

pe na kontrola ilo ci zatankowanego paliwa do
pojazdów,

w  sza ja ko ole ju na p  do we go po przez wy bór
spraw dzo ne go do staw cy,

eli mi na cja do dat ko wych kosz tów za ku pu pa li wa jak
czas i koszt dojazdu do stacji,

ograniczenie kosztów operacyjnych,
mniej faktur za paliwo,

sta y zapas oleju nap dowego i niezale no
od stacji paliw.

FuelMaster® przeznaczony jest m.in. dla:

firm transportowych oraz kurierskich,

firm budowlanych,

producentów rolnych,

firm obs ugi budownictwa,

dzia ów logistyki – cywilnych oraz wojskowych,

za k a dów pro duk cyj nych, cen tral dys try bu cyj nych,
ma ga zy nów.

Miej sce po sa do wie nia urz dzenia FuelMaster®:

Na yt kow ni ku ur dzenia spo czy wa obo wi  zek prze-
strze ga nia wy mo gów praw nych do tycz  cych in sta la cji i
eks plo ata cji te go wy ro bu, jak i za le c lo kal nych b
ochro ny prze ciw po a ro wej i ochro ny ro do wi ska.

Wybieraj c miejsce posadowienia przeno nego ur -
dzenia dozuj cego do oleju nap dowego, nale y prze-
strzega  nast puj cych zalece :

zachowa  odle  co najmniej 10 m od budynków
mieszkalnych oraz budynków u yteczno ci publicznej,

za cho wa od le g co naj mniej 5 m od obiek tów
bu dow la nych oraz gra nic dzia  ki,

Doskona e rozw zanie dla firm i osób prywatnych
posiadaj cych pojazdy z silnikami wysokopr nymi.

nie ustawia  w miejscach otoczonych ze wszystkich
stron bu dyn ka mi,

ur dzenie powinno by posadowione na askiej
(wy po zio mo wa nej), rów nej i sta bil nej po wierzch ni,
wy ko na nej z ma te ria u nie pal ne go.

Wi cej informacji na temat posadowienia i eksploatacji
zawarte jest w dokumentacji za czonej do ur dzenia.

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl
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