
Monitoruj swój kolektor mgły olejowej Filtermist za pomocą 
nowego i ulepszonego monitora F. Filtermist'a F Monitor 2 
& 2+ wykorzystuje uznany na całym świecie system 
kolorowych świateł ostrzegawczych, aby ostrzegać 
operatorów maszyn, gdy kolektor mgły olejowej wymaga 
serwisu.

Zarówno F Monitor 2, jak i 2+ mierzą przepływ powietrza i 
czas. F Monitor 2+ posiada dodatkową funkcjonalność 
pomiaru wibracji i temperatury silnika - co jeszcze bardziej 
ułatwia identyfikację, kiedy urządzenie Filtermist wymaga 
serwisu.

F monitor 2 i 2+ są sprzedawane jako akcesorium 
opcjonalne i można je również zamontować w pełnej gamie 
filtrów Filtermist.

Chroń swoich ludzi, upewniając się, że filtr zawsze działa 
prawidłowo.

www.filtermist.com

 Czy nadszedł czas, aby serwisować Twój kolektor mgły olejowej Filtermist?    

 Czy przepływ powietrza jest prawidłowy?

 Czy filtr końcowy, przewody lub punkt wyciągu są zablokowane?

System monitorowania Filtermist 
pozwala natychmiast o tym 
wiedzieć

Teraz z większą funkcjonalnością

F Monitor 2 & 2+

bluetooth
Teraz z łącznością 

Bluetooth do łączenia 

się z dedykowaną 

aplikacją



Informacje techniczne

Nowy F Monitor 2 i 2+ ma łączność Bluetooth, która umożliwia mu połączenie 
się z dedykowaną aplikacją na smartfonie lub tablecie. Aplikacja umożliwia 
użytkownikowi łatwe dostosowanie parametrów czasu, przepływu powietrza, 
wibracji czy temperatury do konkretnych zastosowań.

Monitor na bieżąco mierzy przepływ powietrza, czas, wibracje i temperaturę w 
odniesieniu do parametrów ustawionych w miejscu montażu. Jeśli podczas 
instalacji urządzenia wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem, światła 
pozostają zielone. Każda zmiana w tych wariantach powoduje zmianę koloru na 
bursztynowy lub czerwony, w zależności od
wielkość zmiany.

 Dostarczany z 3 metrami wstępnie okablowanego przewodu

 Prosty do instalacji

Możliwość zakupu czujnika (do pomiaru drgań i temperatury)
oddzielnie, jeśli i kiedy jest to wymagane.

www.filtermist.com

+48 (0)44 6821444
+48 (0)44 6820820
celmer@imponar.pl

Protecting People
Cleaner, safer, more 
productive workshops

Dlaczego Filtermist zaleca używanie F Monitor 2 czy 2+

Zamontowanie monitora F Monitor 2 lub 2+ na każdym kolektorze mgły 
olejowej Filtermist umożliwia szybkie i łatwe wykrycie wszelkich potencjalnych 
problemów.

Part numbers

F Monitor 2 
Part number: 20-211-30-029

F Monitor 2+ 
Part number: 20-211-30-030

Sensor 
Part number: 20-211-10-052
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