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Energy Storage Solutions

PRZECHOWYWANIE 
I DYSTRYBUCJA 
OLEJU NAPĘDOWEGO
Dwupłaszczowe urząDzenia Do magazynowania i Dystrybucji 
oleju napęDowego o pojemności oD 1200 Do 9000 litrów



INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA

Energy Storage Solutions
Marka Kingspan Titan, oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami energii. 
Misją firmy Kingspan Environmental jest ochrona i zachowanie 
naturalnych zasobów środowiska poprzez dostarczenie bezpiecznych, 
zgodnych z obowiązującymi normami rozwiązań w zakresie 
przechowywania substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 
Niezawodne rozwiązania Kingspan Titan nie tylko wpływają na rozwój 
prowadzonej działalności, ale także gwarantują bezpieczeństwo 
i wygodę eksploatacji produktu.

Kingspan Environmental działa w ponad 85 krajach na całym świecie, 
oferując szeroko rozwiniętą sieć globalnej dystrybucji, wspieraną 
przez doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel zapewniający 
kompleksowe i profesjonalne wsparcie przez cały okres eksploatacji 
produktu.

Kingspan Titan
Od ponad 40 lat Kingspan Titan projektuje i wdraża innowacyjne 
rozwiązania w zakresie bezpiecznego magazynowania i dystrybucji 
oleju napędowego, opałowego oraz wielu innych substancji. 
Kingspan Environmental jest pionierem zmian w zakresie 
przyjaznych dla środowiska, dwupłaszczowych zbiorników do 
przechowywania substancji płynnych. Bogate doświadczenie 
i najwyższej jakości surowce wykorzystywane do produkcji pozwalają 
firmie utrzymywać pozycję lidera, a także wyznaczać światowe 
trendy.

Produkty Kingspan Titan powstają z wysokiej klasy, atestowanej stali 
lub tworzyw sztucznych i są dostępne w wielu objętościach, od 200 
do 100 000 litrów. Rozwiązania marki Kingspan Titan znajdują 
zastosowanie w rolnictwie, transporcie drogowym, górnictwie czy 
budownictwie.
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śWIATOWY LIDER
wysokiej jakości rozwiązań do 

przechowywania i dystrybucji oleju 
napędowego
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Kingspan Titan FuelMaster®

Zbiorniki Kingspan Titan FuelMaster®, zostały zaprojektowane w oparciu 
o  specjalistyczną wiedzę, bogate doświadczenie i analizy potrzeb Klientów 
w wielu sektorach gospodarki.  
Urządzenia FuelMaster® to jedne z najbardziej wytrzymałych i niezawodnych 
systemów dystrybucji oleju napędowego dostępnych na rynku.

Zbiorniki FuelMaster® i ich system monitorowania zapewniają wysoki zwrot 
z inwestycji oraz odpowiedni poziom kontroli potrzebny we wszystkich rodzajach 
działalności.

Każdy zbiornik Kingspan Titan FuelMaster® umożliwia bezpieczny i wygodny 
sposób przechowywania oleju napędowego, który spełnia wszystkie normy 
zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Innowacyjne zbiorniki FuelMaster® wyróżnia: jakość, niezawodność 
i funkcjonalność.

Kingspan titan
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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JAKOśĆ
› Kingspan Titan FuelMaster® 

to gwarancja jakości i zaufania 
popartego wieloletnim 
doświadczeniem. Urządzenia 
FuelMaster® zapewniają 
utrzymanie czystości i jakości 
magazynowanego oleju 
napędowego.

ZWROT 
Z INWESTYCJI
› Zbiorniki o dużej pojemności 

pozwalają na zakup większych 
ilości oleju napędowego 
wpływając na oszczędność 
czasu, jak i pieniędzy. 

OPIEKA 
KLIENTA
›  Wyjątkowa obsługa Klienta 

jest priorytetem Kingspan 
Environmental. Firma oferuje 
szybką i sprawną dostawę 
produktów, a także wsparcie 
techniczne przed i po 
dokonaniu zakupu.

* 2-letnia gwarancja na wyposażenie.

10 LAT
GWARANCJI
NA SZCZELNOśĆ

ZBIORNIKA



KONTROLA NAD 
GOSPODARKĄ 
PALIWOWĄ

 WYDAJNOśĆ 
I DOSTĘPNOśĆ 
Tankowanie w miejscu pracy 
i zakup hurtowych ilości oleju 

napędowego wpływają na 
oszczędność czasu i pieniędzy.
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ROZWIĄZANIA 
PRZYJAZNE 

śRODOWISKU
Dwupłaszczowa konstrukcja, system monitorowania oraz alarm 

przepełnienia informują użytkowników o poziomie oleju czy 
ewentualnym wycieku, chroniąc środowisko i twoją firmę.
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NIEZAWODNOśĆ STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ
Specjalna konstrukcja zbiorników FuelMaster®, wysokiej jakości polietylen, a przede wszystkim 
wieloletnie, pozytywne opinie użytkowników są dowodem na to, że zbiorniki
stanowią idealne rozwiązanie w zakresie bezpiecznego magazynowania i dystrybucji oleju
napędowego w wielu sektorach gospodarki. 

INNOWACYJNE WYPOSAŻENIE
Urządzenie monitorujące UniWatchmanRX gwarantuje kontrolę poziomu oleju napędowego, 
a rewolucyjny system Titan Access (XTrack) umożliwia monitorowanie ilości wydanej cieczy 
przy jednoczesnej identyfikacji użytkownika lub pojazdu, jednocześnie wpływając na efektywne 
zarządzanie gospodarką paliwową.
Nowy, przeźroczysty filtr pozwala na sprawdzanie poziomu zanieczyszczeń, a jego wymiana 
odbywa się w bardziej komfortowych warunkach ze względu na możliwość opróżnienia filtra 
oleju przed wymianą.
Ponadto, energooszczędne oświetlenie umieszczone w obudowie dystrybutora pozwala 
na bezproblemowe użytkowanie zbiornika niezależnie od pory dnia.

ATESTOWANE ROZWIĄZANIA
Zbiorniki FuelMaster® spełniają wszystkie międzynarodowe normy i standardy w zakresie  
przechowywania oleju napędowego, m.in. zatwierdzenie typu UDT obowiązujące na polskim 
rynku.

REDUKCJA KOSZTÓW
Posiadanie przenośnego urządzenia na olej napędowy FuelMaster® ogranicza koszty  
operacyjne (mniej faktur za paliwo) oraz eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw  
lub dowożenia paliwa w kanistrach.

Korzyści użytkowania produktu
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MAGAZYNOWANIE 
I DYSTRYBUCJA

PRODUKT 
CERTYFIKOWANY 

bezpieczeństwo 
i wygoDne użytKowanie

Urządzenie FuelMaster® jest przeznaczone do 
składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju 
napędowego. Zostało zaprojektowane i wykonane 
tak, aby było trwałe, niezawodne i nie wymagało 
zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w trakcie 
eksploatacji. 

To doskonałe rozwiązanie dla firm i osób 
prywatnych posiadających pojazdy z silnikami 
wysokoprężnymi np. samochody, maszyny 
rolnicze itp.

Zbiorniki FuelMaster® dostępne są 
w pojemnościach od 1200 do 9000 litrów.
Różnorodne wyposażenie wyrobów ułatwia 
zarządzanie samym produktem, wpływając na 
jego wielofunkcyjność.

Niezawodność, bezproblemowa obsługa, a także 
10-letnia gwarancja* na szczelność zbiornika, 
to atuty poparte doświadczeniem ekspertów 
Kingspan Environmental oraz ciągłymi badaniami 
rynku w zakresie innowacyjności typoszergu 
urządzeń FuelMaster®.

* Dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny
   z zaleceniami producenta.
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•	 Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych 
użytkowników lub pojazdów (wbudowana baza danych 
do 20 000 pozycji).

•	 Identyfikację przy pomocy kart RFID o unikalnych 
kodach.

•	 Bezprzewodowa transmisja danych na serwer przez 
modem GSM lub WIFI - zbiornik może stać w dowolnej 
lokalizacji.

•	 Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/
pojazd, kierownik/pracownik itp.).

Rozwiązanie umożliwia:
•	 Kontrolę lokalizacji zbiornika - dzięki 

wbudowanemu modułowi GPS.
•	 Stały pomiar ilości paliwa i temperatury 

pozwalający na wykrywanie nieuprawnionego 
poboru paliwa.

•	 Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed 
rozpoczęciem tankowania.

•	 Dostosowanie systemu do własnych potrzeb  
z uwagi wiele dostępnych opcji.

FuelMaster® PRO 
z systemem Titan Access (XTrack)

•	 Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita)  
z możliwością kalibracji.

•	 Duża dokładność wskazania ilości wydanego paliwa 
(przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%).

Wyposażenie opcjonalne:
•	 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie 

szczegółowych raportów rozchodu paliwa; dane mogą 
być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka 
elektronicznego.

•	 Elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników – alternatywa 
dla kodów PIN.

•	 Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita)  
z możliwością kalibracji.

•	 Duża dokładność wskazania ilości wydanego paliwa 
(przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%).

•	 Możliwość zainstalowania wersji bez wyświetlacza 
posiadającej wyjście sygnału do podłączenia innych 
urządzeń i rozbudowy systemu.

FuelMaster® STANDARD
opcja z systemem wielodostępu dla maks. 120 użytkowników

FuelMaster® STANDARD
wersja z licznikiem cyfrowym

System dystrybucyjny Titan Access (XTrack) pozwala na podejmowanie szerokich
działań w zakresie zarządzania i kontroli przechowywanego oleju napędowego.



SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

FuelMaster® PRO 
specyfikacja numer 7

FuelMaster®  PRO 
specyfikacja numer 6
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PRODUKT 
CERTYFIKOWANY 

bezpieczeństwo 
i wygoDne użytKowanie
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PRODUKT POJEMNOśĆ [ l ] DłUGOśĆ [mm] SZEROKOśĆ [mm] WYSOKOśĆ [mm]

bFm01200gy* 1200 1900 1240 1790

bFm02500gy* 2500 2460 1460 1850

bFm04000gy* 4000 3900 1150 2340

bFm05000gy*
bFm05000gy_pre* 5000 2850 2230 2340

bFm09000gy*
bFm09000gy_pre* 9000 3280 2450 2450

DOSTĘPNE POJEMNOśCI

* Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.

Wyposażenie produktu: 

1. Zbiornik zewnętrzny
2. Zbiornik wewnętrzny
3. Otwór rewizyjny 16”
4. Otwór rewizyjny 4”
5. Odpowietrzenie zbiornika
6. Obudowa dystrybutora
7. Drzwi zamykane na klucz
8. Zawór odcinający
9. Filtr
10. Pompa
11. Przepływomierz
12. Wąż dystrybucyjny
13. Zwijadło
14. Nalewak automatyczny
15. Uchwyt nalewaka
16. Titan Access (XTrack)
17. Przyłącze czujnika maks. poziomu
18. Przyłącze linii napełniającej
19. Oświetlenie dystrybutora
20. Przewód uziemiający
21. Wąż ssący zakończony filtrem 

siatkowym
22. Linia napełniająca
23. Mechaniczne zabezpieczenie  

przed przepełnieniem
24. Czujnik przecieku
25. Sonda ciśnieniowa
26. Bezprzewodowy wskaźnik poziomu i 

przecieku 
a) Nadajnik Watchman Sonic RX 
b) Odbiornik Uniwatchman RX

Kingspan titan
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

FuelMaster® STANDARD 
specyfikacja numer 2
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RODZAJ SPECYFIKACJI SPECYFIKACJA 
NUMER 1

SPECYFIKACJA 
NUMER 2

SPECYFIKACJA 
NUMER 3

SPECYFIKACJA 
NUMER 4

SPECYFIKACJA 
NUMER 5

SPECYFIKACJA 
NUMER 6

SPECYFIKACJA 
NUMER 7

szary, dwupłaszczowy zbiornik • • • • • • •
Drzwi dystrybutora wykonane ze stali nierdzewnej •
mała obudowa dystrybutora w zbiorniku Fm5000 •
Duża obudowa dystrybutora w zbiorniku Fm5000 • • • • • •
pompa piusi panther 72 (230 V, max. 79 l/min) • • • • • •
pompa piusi e120 (230 V, max. 110 l/min) •
piusi cube z systemem wielodostępu dla 120 użytowników* •
przepływomierz cyfrowy piusi K600/3 (z dwufunkcyjnym 
wyświetlaczem) •
przepływomierz cyfrowy piusi K600 b/3 (z dużym 
dwufunkcyjnym wyświetlaczem) • • •
przepływomierz piusi K600 pulser • •
6 m x 3/4” wąż dystrybucyjny • • • • • •
6 m x 1” wąż dystrybucyjny •
zwijadło węża dystrybycyjnego • •
nalewak automatyczny piusi a60 • • • • • •
nalewak automatyczny piusi a80 •
uchwyt nalewaka • • • • •
uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy • •
bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku watchman 
sonic plus •
bezprzewodowy wskaźnik poziomu i przecieku watchman 
sonic & uniwatchmanrX ze wskazaniem w litrach • • • •
czujniki przecieku i poziomu wchodzące w skład systemu 
titan access (Xtrack) • •
Filtr oleju napędowego w metalowej obudowie z zaślepką 
z separatorem wody •
Filtr oleju napędowego w przezroczystej obudiwie z zaślepką • • • • •
Duży filtr oleju napędowego w metalowej obudowie •
oświetlenie obudowy dystrybutora • • • • • • •
4” otwór rewizyjny służącyc do inspekcji i opcjonalnego
napełniania zbiornika • • • • • • •
2” przyłącze lini napełniającej umieszczone w obudowie 
dystrybutora • • • • • •
mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem • • • • • •
czujnik maksymalnego poziomu, który można podłączyć do 
samochodu cysterny. • • • • • •
titan access system zarządzania zbiornikiem i dostępem 
do niego • •

pojemności i kody zbiorników

 1200 l - 0030010
2500 l - 0030011
5000 l - 0030014
9000 l - 0030015

1200 l - 0030020
2500 l - 0030021
3500 l - 0030022
4000 l - 0030023
5000 l - 0030024  
9000 l - 0030025
5000 l - 0030027

2500 l - 0030031
5000 l - 0030034
9000 l - 0030035
5000 l - 0030037

5000 l - 0030044
9000 l - 0030045
5000 l - 0030046

5000 l - 0030054
9000 l - 0030055 
5000 l - 0030057

5000 l - 0030064  
9000 l - 0030065  
5000 l - 0030067

5000 l - 0030074
9000 l - 0030075  
5000 l - 0030077

FuelMaster® Standard FuelMaster®PRO

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW
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energy storage solutions
- najwyższej jakości produkty
do przechowywania substancji płynnych
Kingspan environmental to światowy lider w projektowaniu i produkcji 
innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań z zakresu
zarządzania zasobami energii. niezawodne rozwiązania Kingspan titan, 
nie tylko wpływają na rozwój prowadzonej działalności, ale także gwaran-
tują bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji produktu.




