
ATMOS

Návod k instalaci textilního zásobníku 

A - noha zásobníku 4x
B - spodní nosník 4x
C - vrchní nosník 4x
D - textilní vak
E - horní závěs textilního vaku 4x
F - příruba plnícího hrdla 2x
G - uzávěr plnícího hrdla (Storz A110) 2x
H - univerzální nádoba (sonda) s příslušenstvím

ATZ 5, 3,9 - 4,6 m3, 1960 x 1960 x 2320 

ATZ 6, 4,8 - 5,6 m3, 1960 x 2360 x 2320 

ATZ 7, 5,8 - 6,8 m3, 2360 x 2360 x 2320
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POZOR - textilní zásobník musí být nainstalován na vodorovné podlaze o odpovídající nosnosti a musí být vždy v 
suchém prostoru, tak aby nebyl vystaven povětrnostním vlivům a slunečnímu záření - UV (pod přístřeškem)
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Nasunutí vrchního nosníku - věnujte pozornost 
otvorům pro připevnění příruby plnícího hrdla 
(dva otvory nahoře jeden dole)

Rozbalení textilního vaku a připravení k montáži  
celé konstrukce

Přišroubování vrchních nosníků a horního závě-
su textilního vaku k noze zásobníku

Všechny vrchní nosníky nasunuté do horních ru-
kávů textilního vaku
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Konstrukce připravená k postavení - zopakujeme 
předchozí krok na protější straně

Nadzvednutí vrchního nosníku s připevněnými 
nohami na úhel zhruba 45° a připevnění dalších 
vrchních nosníků

 

Nasunutí spodních nosníků do rukávů textilního 
vaku 

Postavený základ konstrukce pro nasunutí spod-
ních nosníků
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Zkompletovaná konstrukce - srovnání textilní-
ho vaku na konstrukci tak, aby všude byli stejné 
vzdálenosti

Postupné přišroubování spodních nosníků k no-
hám zásobníku

  

Konstrukce textilního zásobníku s kompletně vy-
pnutým a vystředěným vakem

Napnutí a zavázání textilního vaku k horním zá-
věsům
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Přišroubování příruby plnícího hrdla, nasunutí 
rukávu na přírubu a připevnění přiloženou sta-
hovací páskou

Proříznutí otvorů pro připevnění příruby - plní-
cího hrdla

Zavázání nevyužitých rukávů pro plnící hrdla 
(protáhnout látkovým okem, obtočit a pevně 
utáhnout)

Upevnění řetízku uzávěru plnícího hrdla pod je-
den z šroubů a uzavření uzávěru
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Vystředění univerzální nádoby pod textilním va-
kem a natočení podle potřeby
Pozor - látkové silo musí být řádně napnuté

Označení a vyvrtání otvorů pro připevnění kon-
strukce zásobníku a univerzální nádoby k podla-
ze 

Zkontrolování volného průchodu do univerzální 
nádoby 

Natažení textilního vaku na hrdlo univerzální nádoby a 
pevné stažení objímkou (objímku stahujeme pod lemem 
univerzální nádoby, látkový rukáv v případě potřeby pře-
hrneme pro lepší stažení, tak aby nedošlo ke sklouznutí)
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Řádné dotažení všech upevňovacích šroubů  Natlučení šroubů do vyvrtaných otvorů (součást 
balení)

Zavázaný rukáv náhradního plnění zasunutý zpět 
do textilního vaku

Rukáv pro nouzové plnění zásobníku vytáhneme  
a pevně zavážeme skrz látkové oko
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POZOR - nevystavujte textilní zásobník sluneční-
mu (UV) záření

Ukázka náhradního plnění textilního zásobníku 
peletami z pytlů přes plnící rukáv

Ukázka vyměněny vložky univerzální nádoby pro 
přímé vložení šnekového dopravníku hořáku

Šnekový dopravník zasunutý v univerzální nádo-
bě pro přímé podávání pelet do hořáku 




