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PRoPAL|NE představuje uce|enou sérii Íučních hořáků na propan-butan v plynném
skupenství s pňsáváním aimosíérického vzduchu. Jednot|ivé hořáky jsou navrženy na
tvÍdé pájenÍ páikami s tep|otou tavení do 8oďc' na pá|ení měděných rozvodŮ, na
odstraňovánÍ staných nátěíů' na čiŠtěni suŠení a ohřívání plamenem' na poknivačské
oráce atd.

l(onstrukce všech hořákú je optima|izována na spalování béžné dostupných směsi
pÍopan.butanu' nicméně pouŽitíčistého pÍopanu nemá negativnív|iv na kva|itu p|amene.

Typ 07 632.16
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NÁvoD K PoUzTÍ:
. spojte PRoPAL|NE rukojeí s s/stupem redukčního venti|u na propan-butanové lahvi

pomocí t|akové hadice určené na propan.butan o vnithím prúměÍu 8 mm. Pňpoiovací
závit na vstupní strané rukojeti o je G3/8LH. Používejte vhodné utahovací nářadÍ
(otvor k|íče 19 mm) . zamezíte tím poškození přev|ečné matice.

. Doporučujeme použít poiistné zařízení pro pňpad přetržení hadice, insta|ované
pímo na redukční venti|.

. Pío poŽadovaný úče| zvo|te nejvhodněiší hořák a pňpojte jej na sistup z rukojeti @
- závit M'l4x'l . otvor k|íče 17 mm.

. Do|áhněte hIavní uzávěr Íukoieti o'

. P|ynu|e otevřete uzavíracívent.| |ahve s p|ynem.

. Redukčním venti|em nastavte t|ak 1,5 bar (1 bar u pájecích hořáků) Vhodný pro zapá|ení.

. Přesvěčte se o těsnosti veŠkeďch spojů.

. U Íukojeti typu 07632.1 6 vybavených sporo.p|amenem nastavte vhodnou Ve|ikost
sporo-p|amene pomocí ov|adače @. otevřete h|avní venti| o.

. V případě rukojeti 07632.30 otevřete h|avní ventil zhruba o 1/4 otáčky.

. zapa|te hořák pomocínapř. kamínkového či p|ynového zapa|ovače - hořísporo-p|amen.

. Pokud dochází k odtrhávání plamene, zmenŠete píůtok p|ynu.
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. Nastavte úroveň sporo.p|amene (u |ypů 07632.16) na ve|ikost vhodnou pracovním
podmínkám a typu použitého hořáku.

. st|ačením páky rych|ouzávěíu @ (přÍpadně otevřením h|avnit|o Venti|u u typu 07632.30)
spusÍte píacovnÍ p|amen.

. Pomocí redukčnÍho venti|u naslavte pracovnít|ak pro pouŽitý hořák (viz.Tabu|ka 1).

. samotné uzavřbní h|avního venti|u použÍvejte pouze pro krátké přestáVky v práci.

. Pil ukončenÍ práce či před jakouko|iv demontážíuzavřete |ahvosý venti| a nechte
Vyhořet p|yn z hadice.

. zabraňte poŠkození dýz pfi čiš|ění hořákú'

. UdrŽujte hořáky suché - voda múŽe způsobit potíže pň zapa|ování hořáků.
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PŘÍěINY AoDsTBANÉNl PoTíŽl PŘ, PRovozU

Prázdná láhev s p|ynem Vyměnit p|ynovou |áhev

hIučné hoření venti| a wousÍte o|vn z hadic

prútok h|avním uzávéÍm o či

B zP EČ I,losTřrI r NgrRU KcE:
. Pň práci pouŽívejte ochÍanných pomůcek (rukavice, bď|e...)
. Dbejte protipožárních pravidel pň práci s otevřeným p|amenem hořákú
. zapálenéhořákydržtepouzevesměru,vekteÍémnehrozípopá|eníanivznikpoáru



. PňprácishořáltyvÉšíchs/l(onůvuzavibíýchmíslnostechzajistětedostatďnévětrání.

. Vyvarujte se nadýchání spa|in vzniklých pň hoření. .

. Pň práci nejezte a nekuřte.

. Díly hořáků dosahují velmi vysokých tep|ot . hrozí nebezpečí popá|ení.

. Ves|uneČnímsvět|emůžebýtp|amentéměřnevidite|ný-hrozínebezpečÍpopá|eni

. chraňte pokoŽku rukou pň práci s tavidly pro pájení.

. Nenecháveite hořálq bez doh|edu bezprostředně po práci - hÍozí nebezpečí požáru.

ÚDBŽBk
Řada PRoPAL|NE se sk|ádá z robustnÍch uirobků, které nevÉadujíŽádný speciá|ní
druh Údržby. UdrŽujte rukoje( a hořáky V čistotě a zabÍaňte poškozeníd}h a těsnících
p|och a závitů na všech spojích.
SERWS-OPRAW:
záručnÍ opravy provádÍ VýÍobní podnik do 1 měsíce po vrácéní vadných ui'robků.
V ostatních přÍpadech p|atí ustanovení obchodniho a občanského zákoníku. Po
up|ynutí záruční doby provádí opravy Výrobní organizace a uÍěení opravci.

Výrobek GcE Gíoup.


