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Diesel Generator Fuel Maintenance Systems from FTI 

An emergency power system is only as reliable as its weakest link; don't let that weak link be a poor diesel generator fuel 
maintenance system. In an emergency where a loss of power occurs, mission critical facilities (including hospitals, data 
processing centers, prisons, and banks) are dependent on the operability and reliability of their emergency power systems for 
safety, security, and uninterrupted operation.  

 

Few realize that stored diesel fuel can begin to deteriorate within just 28 days of refining, increasing the chances of engine 
failure or damage. What will happen when the power goes out in your high-rise building? Will your defense, emergency, or 
security system remain armed when a loss of power occurs? Protect your veterans administration, government office, or other 
classified mission critical facility from catastrophe by investing in a reliable emergency diesel generator fuel maintenance 
system with Fuel Technologies International. 

Fuel Technologies International (FTI) manufactures automated stored diesel fuel maintenance systems and provides 
comprehensive preventative maintenance programs to fight stored diesel fuel degradation on all fronts-oxidation, microorganism 
growth, and corrosion-so that your emergency power systems are safe, functional, and stable when you need them most.  

Fuel Technologies International is the only manufacturer of automated stored diesel fuel maintenance equipment that is FM 
Approved and NFPA Compliant. FTI also has an elevated understanding of biodiesel fuel, though only 5% of the market 
currently uses it. FTI is ahead of the industry curve in regards to knowledge of how to properly maintain and utilize both diesel 
and biodiesel fuels effectively. 
There are four essential components to an effective fuel maintenance program: 

1. Thoroughly remove particulate from your fuel using an FM Approved System. These systems operate on an optimum 
schedule to maintain the continuous reliability of your stored fuel system. 

2. Achieve optimum diesel purification through use of an Approved Biocide. 
3. Further protect your emergency power fuel through use of an Approved Fuel Stabilizer. 
4. FTI suggests two annual ASTM Approved Test Methods to ensure that your emergency power system fuel is both 

safe and clean. 

FTI has been known as the expert in diesel generator fuel maintenance since 1993. FTI will not only provide you with the 
systems and programs for maintaining your diesel fuel, but will teach you why they are important and how to use them.  

Consumers can invest their confidence in Fuel Technologies International not only because all FTI products are FM approved, 
but FTI is also an approved GSA Schedule Contractor, earned an impressive 96 overall rating on Dun & Bradstreet's Open 
Ratings Report, and is registered with the Central Contractors Registry. FTI is a veteran owned company—all products are 
manufactured in the United States and shipped worldwide. Contact FTI Today to learn about our easy-to-install, safe, 
integrated, and automated diesel generator fuel maintenance systems 
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FTI Stored Diesel Fuel Maintenance Systems — Products 

Since no one can predict when an emergency will call upon your power fuel backup system, Fuel Tech's (FTI) stored diesel fuel 
maintenance system and emergency power fuel maintenance products are the only safe methods of emergency preparation. 

 

Stored diesel fuel must be purified, but also should be treated for stability and microbial growth using biocides and fuel 
stabilizers. Protect your emergency power fuel system from commonly occurring moisture and contaminates, and save money, 
time, and lives, with FTI's stored diesel fuel maintenance system and diesel purification products. 

Fuel Tech provides a three-tiered strategy for emergency power fuel filtration to ensure that your hospital, bank, prison, or other 
critical facility's backup generators are ready for action when you need them. 

 Fuel Maintenance: Fuel Tech offers automatic emergency power fuel filtration for single and multi tank stored diesel 
applications through four different FM approved automated diesel fuel filtering systems, suitable for up to 60,000 gallon 
stored diesel fuel tanks.  

 Biocides: Fuel Tech uses a biocide, Kathon 1.5P, to control microbial growth within the diesel fuel storage tank. 
Kathon 1.5P is an EPA Registered Biocide in all 50 States. 

 Fuel Stabilizers: LTSA-35A – a chemical treatment – promotes diesel fuel stability, is self-dispersing, and does not 
require costly injection systems for introduction to the stored diesel fuel. 

Fuel Tech's stored diesel fuel maintenance system runs on an optimum schedule to remove 99.5% of entrained water, free 
water, and particulate matter for maximum diesel purification. Call or Email FTI Today to order the emergency power fuel 
filtration system for your critical facility: Tel. 0-2490-4445-7  or  E-mail: durmastsales@gmail.com 

Fuel Tech is a veteran-owned company; all products are manufactured in North America (USA), Are FM approved, and shipped 
internationally. Please note that FTI is not a provider of fuel transfer pumps, aviation fuel, or gasoline maintenance – Fuel Tech 
deals exclusively with diesel and biodiesel fuels. 
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ผลติภณัฑ์ระบบกรองนํา้มันดีเชลอตัโนมัติ (ไบโอดีเซล) 
ยีห้่อ FTI สําหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP 

 
 คงจะไม่มีใครคาดการณ์ไดว้า่ถา้เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนมาแลว้นํ้ ามนัดีเชลอตัโนมติั  (ไบโอดีเซล) ท่ีสาํรองเก็บไว ้จะสามารถนาํมาใช้
ได้หรือไม่ ผลิตภณัฑ์ระบบกรองนํ้ ามันดีเชลอตัโนมัติ (ไบโอดีเซล) สําหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP เป็นระบบท่ีปลอดภัย        
ในการเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

  

นํ้ ามันดีเซล  (ไบโอดีเซล) ท่ี เก็บสํารองเพ่ือไว้จ่ายให้กับ  GENERATOR และ  FIRE PUMP จะต้องบริสุทธ์ิ  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมี้การสํารวจแลว้ว่านํ้ ามันดีเซลท่ีเก็บ   สํารองไวเ้น่าเสียหากเก็บสํารองไวน้านเกิน 28 วนั ซ่ึงการเน่าของนํ้ ามนัดีเซล       
(ไบโอดีเซล) เกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ ดงัน้ี: 
 

- เกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ผสมอยูใ่นนํ้ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล)   
- เกิดจากความช้ืนในอากาศ และทาํใหมี้นํ้าผสมในนํ้ามนัท่ีอยูใ่นถงั   
- เกิดจากการกดักร่อนของถงัเกบ็นํ้ามนัทาํใหมี้ตะกอนเกิดข้ึน  

 

       จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ไม่สามารถนาํนํ้ ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล) มาใชใ้นเหตุฉุกเฉินได ้เช่นกรณีเกิดไฟฟ้าดบั หรือเกิดไฟไหม้
ระบบป๊ัมดบัเพลิงทาํงานไม่ได ้ หากไม่มีระบบกรองนํ้ ามนัดีเซลอตัโนมติัมากรองนํ้ ามนัท่ีเกบ็ไว ้กจ็ะเกิดการเน่าเสียของนํ้ ามนั และจะตอ้ง
เทนํ้ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล) ท้ิงแลว้นาํนํ้ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล) ใหม่มาเกบ็ไวแ้ทน   ทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายและเวลาโดยเปล่าประโยชน์            

ระบบกรองนํ้ ามันดีเชลอัตโนมัติ (ไบโอดีเซล) สําหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP เป็นระบบท่ีสร้างความมั่นใจให้
โรงพยาบาล ธนาคาร ศนูยค์อมพิวเตอร์หรือศนูยป์ระมวลผลขอ้มูล และอ่ืน ๆ  

ระบบกรองนํ้ามนัดีเชลอตัโนมติั (ไบโอดีเซล) สาํหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP ท่ีสาํคญั มีใหเ้ลือกหลายรุ่นเพ่ือใหเ้หมาะ
กบัการใชง้านเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด มีดงันี 

 รุ่น  FTI–1.5 ใชส้าํหรับถงัเกบ็นํ้ามนัขนาด 800 แกลลอน หรือ 3,028 ลิตร 
 รุ่น FTI-2.8 ใชส้าํหรับถงัเกบ็นํ้ามั้นขนาด 5,000 แกลลอน หรือ 18,925 ลิตร 
 รุ่น FTI-5A  ใชส้าํหรับถงัเกบ็นํ้ามั้นขนาด 15,000 แกลลอน หรือ 56,775 ลิตร  
 
 
 
 
 

DURMAST CO., LTD.  48 Moo 2,Soi Watsriprawat, Paduangsawat RD., Salagrang, Bangkuay, Nonthaburi,           

Thailand  11130  Tel. 0-2490-4445-6  Fax. 0-2490-4447    www.durmast.net    E-mail: durmastsales@gmail.com 



	

ระบบกรองนํ้ามนัดีเชลอตัโนมติั (ไบโอดีเซล) สาํหรับ GENERATOR และ FIRE PUMP ยีห่อ้ FTI ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และไดรั้บมาตรฐานสินคา้ FM และทาง สภาอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา และไดมี้ขอ้กาํหนดเฉพาะเก่ียวกบัการบาํรุงรักษา  
นํ้ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล) ไวแ้ลว้ 

 

ทั้งน้ี ไดมี้ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัดีเซล พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย รายการท่ี 15 กาํหนดว่า “ไบโอดีเซล”   
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั (Methyl Ester of Fatty Acids,) ตอ้งผสมในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วดว้ยอตัราไม่ตํ่ากว่า 4.5%vol. และ   
ไม่สูงกวา่ 5% vol. โดยปริมาตร ตามวธีิทดสอบ EN 14078” 

 

บริษทัเดอมาสท์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบกรองนํ้ ามนัดีเชลอตัโนมติั (ไบโอดีเซล)ยี่ห้อ FTI เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
ทางบริษทัฯ ไดส้ต๊อคสินคา้และอะไหล่ พร้อมทั้งทีมวิศวกรท่ีปรึกษาทางดา้นเทคนิค ไวค้อยบริการ และเพื่อรักษาความคงสภาพเดิมของ
นํ้ามนัดีเซล (ไบโอดีเซล) สามารถโทรหรือส่งอีเมลมาท่ี: 

 
บริษทั เดอมาสท ์จาํกดั 
48 ซอยวดัศรีประวติั  
 ตาํบลศาลากลาง อาํเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี 11130 
โทร 02 490-4445-6 แฟ็กซ์ 02 490-4447 
E-mail: durmastsales@gmail.com 
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