Instrukce pro instalaci a použití stacionárního flexitanku Q – TAINER s ventily 2´´ nebo 3´´
a záchytnou vanou
1.
Rozlepit krabici, ve které je zabalený
flexitank a instrukce. Seznamte se
s nimi.

2´´– TÁHLO ZASUNTÉ a začít flexitank
plnit/vyčerpávat.

2.
Pro uložení zvolit rovnou plochu, pokud
v místě není k dispozici, orientovat
flexitank delší stranou ve směru
naklonění (max. 5%) k ventilu.

8.
Do flexitanku plňte jen kapalinu bez
hrubých mechanických nečistot.
Nedoporučujeme vstupovat na prázdný
či jen částečně naplněný flexitank.

9.
Při plnění stahujte popruhy na vaně.
Pro správnou funkci vany musí být
horní lem záchytné vany stažen.
11.
Před opakovaným použitím vizuálně
zkontrolujte záchytnou vanu i flexitank,
Nesmí vykazovat porušení tkaniny , švů,
manipulačních popruhů a ventilů.
Při déletrvajícím přestávce v používání
proveďte kontrolní naplnění vodou na
těsnost.

Napojit hadici rychlouzávěrem CamLock
na plnící/výpustný ventil 3´´. Otevřít
ventil - PÁKA V OSE VENTILU a začít
flexitank plnit/vyčerpávat.

3.
Před vyjmutím flexitanku s vanou a jeho
rozložením vyčistit podlahu, odstranit
všechny ostré hrany a předměty, které
by mohly flexitank i vanu poškodit.

•
3x POPRUH - PO NAPLNĚNÍ PŘITÁHNOUT

4.

10.

Rozbalit flexitank s vanou do všech
stran.

Při odčerpání zůstává ve Flexitanku cca
5 cm kapaliny. Neponechávejte čerpat
naprázdno!
Pro
úplné
vyčerpání
postupně
přetáhněte flexitank i s vanou směrem
k ventilu, aby se udržovala hladina pod
ventilem alespoň 5 cm a čerpadlo
nasávalo kapalinu.

7.
Po naplnění/vyčerpání flexitanku zavřít
ventil 2´´ - TÁHLO VYTAŽENÉ - vždy
až po uzavření (vypnutí) čerpadla.
Sejmout hadici , nasadit pojistné trubičky
a záslepku (možno i zajistit její oka).

5.
Vložit a fixovat podložku k ventilu 2´´
nebo 3´´.

6.
Napojit hadici rychlouzávěrem CamLock
na plnící/výpustný ventil. Otevřít ventil

Po naplnění flexitanku zavřít ventil 3´´
(pozice PÁKA
KOLMO K OSE
VENTILU) VENTILU - vždy až po
uzavření (vypnutí) čerpadla . Nasadit
záslepku a zajistit její spony (možno i
zajistit její oka).

•
•

•
•
•

11.
Po vyprázdnění srolujte kratší stranu
flexitanku směrem k ventilu, pak přeložit
na ½ nebo na 1/3

•

FLEXITANK A ZÁCHYTNÁ VANA
JSOU URČENY POUZE KE
SKLADOVÁNÍ NENEBEZPEČNÝCH KAPALIN (DLE
ADR NEBO RID)
PLNIT NA JMENOVITÝ OBJEM
NEBO HMOTNOST PODLE
TOHO, CO DŘÍVE NASTANE
MAX. VÝŠKA PLNĚNÍ JE 0,3
NÁSOBEK KRATŠÍHO ROZMĚRU
FLEXITANKU PRO KAPALINU
DO 1 000 KG/M3, 0,25 NÁSOBEK
PRO KAPALINU DO 1 300 KG/M3
KAPALINA NESMÍ OBSAHOVAT
HRUBÉ MECHANICKÉ
NEČISTOTY
PŘI ZJIŠTĚNÍ NETĚSNOSTI
IHNED PŘEČERPEJTE OBSAH
NEMANIPULOVAT
S FLEXITANKEM, KTERÝ NENÍ
ZCELA ODČERPÁN – VIZ BOD 9.,
MECHANICKY NEPOŠKOZOVAT
SKLADOVAT V PROSTORECH
S OCHRANOU PŘED HLODAVCI,
NEZAVĚŠOVAT

