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PALNIK DO PODGRZEWANIA PAPY I ASFALTU
typ PG-013Ppa
nr kat. 370-0450
Symbol wg PKWiU 28.29.70.0
OPIS
Palnik do podgrzewania PG-013Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania
inżektorowym. Palnik jest przystosowany do zasilania, z butli przez reduktor ciśnienia, gazem propan-butan
(mieszanina B wg PN-82/C- 96000) oraz powietrzem atmosferycznym. Palnik charakteryzuje się dużą mocą cieplną
(25÷75 kW), która związana jest z dużym zużyciem gazu ( 2 ÷ 6 kg ). Normalny pobór z butli zawierającej 33 kg
gazu propanowo-butanowego nie powinien przekraczać l ,5 kg/h. W związku z tym, do uzyskania pełnej mocy
palnika, należy stosować baterie butli. Palnik jest wyposażony w rękojeść typ P33, która posiada 3 zawory:
- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia głównego ustalonego zaworem A;
Palnik posiada dodatkowy uchwyt do mocowania na łącznikach.
ZASTOSOWANIE
Palnik PG-013Ppa znajduje zastosowanie w budownictwie, drogownictwie itp. Stosowany jest także do
podgrzewania konstrukcji stalowych przy spawaniu, prostowaniu, gięciu, wyżarzaniu i opalaniu.
OZNAKOWANIE PALNIKA
Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - P33 - nr fabr., natomiast oznaczenie dysz podano w
tabeli danych technicznych.
SKŁAD KOMPLETU
W skład podstawowego kompletu palnika PG-013Ppa (wg nr kat. 370-0450) wchodzi:
- Rękojeść typ P33
1 szt.
- Dysza nr 1÷3
3 szt.
- Łącznik
4 szt.
- Uchwyt
l szt.
- Klucz spec. lub klucze handlowe
l szt. lub l kpl.
- Uszczelki zapasowe
l kpl.
- Opakowanie: pudełko tekturowe
l szt.
DANE TECHNICZNE
Dysza
Ciśnienie
propanu-butanu
Zużycie
propanu-butanu
(przy ciśn.2 bar)
Moc cieplna

PERUN
PG-013Ppa-l
(1)

PERUN
PG-013Ppa-2
(2)
2÷4
(0,2 ÷ 0,4)

PERUN
PG-013Ppa-3
(3)

kg/h

2

4

6

kW

25

50

75

Oznaczenie
(nr)
bar
(MPa)

2
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Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elementy palnika

Rękojeść typ P33
Dysza nr 1
Dysza nr 2
Dysza nr 3
Łącznik 750
Łącznik 500
Łącznik 350
Łącznik 200
Uchwyt
*Łącznik podwójny (wyposażenie dodatkowe)
*Podpora (wyposażenie dodatkowe)

Nr kat.
004-1000
004-2000
004-3000
004-4000
004-6100
004-6200
004-6300
004-6400
004-6800
004-6500
004-6900

INFORMACJE DODATKOWE
1.

2.
3.

Dodatkowe wyposażenie palnika (oddzielne zamówienie) stanowią:
- łącznik podwójny nr kat. 004-6500;
- podpora nr kat. 004-6900;
- reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150;
- wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-2/6,3, WP-5/6,3, WP-10/6,3, WP-25/6,3 nr kat. 889-1250÷889-1253;
Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych" wg nr 3D-3/94.
Dla każdego kompletu palnika udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży
(z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.

