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KOMPLET DO PODGRZEWANIA
typ KPG-2P
nr kat. 479-1451
Symbol wg PKWiU 28.29.70.0
OPIS
Komplet składa się z wydajnego, praktycznego palnika do podgrzewania płomieniowego typ PG-025Ppa/2,
reduktora butlowego RBGP – 0,15 S1, węża propanowego WP-5/6,3 o długości 5m. Zestaw ten pozwala na
natychmiastowe podłączenie do butli 11 kg lub 30kg z gazem i rozpoczęcie pracy palnikiem. Dla butli 33 kg należy
zastosować redukcję nr kat. 5803-1430 między zawór butli a reduktor.
Palnik PG-025Ppa/2 wyposażony jest w rękojeść typ P33 z trzema zaworami, które pozwalają na ekonomiczne
wykorzystanie gazu i prostą obsługę. Zawór A służy do otwierania i zamykania przepływu gazu, zawór B do
regulacji płomienia pilotującego oraz zawór dźwigniowy C do błyskawicznego włączania pełnej mocy płomienia
ustalonego zaworem A.
Zadaniem reduktora butlowego jest utrzymanie stałego ciśnienia zasilania gazem palnika, co umożliwia
ekonomiczne wykorzystanie gazu w czasie pracy.
ZASTOSOWANIE
Komplet KPG – 2P pozwala na natychmiastowe podłączenie palnika do butli i rozpoczęcie pracy. Palnik
PG-025Ppa/2 przeznaczony jest do podgrzewania płomieniowego pap termoizolacyjnych, smołowania, opalania
części metalowych, suszenia, lutowania, zgrzewania, usuwania chwastów itp. procesów pokrewnych, gdzie
niezbędne jest silne źródło emisji ciepła.
DANE TECHNICZNE

Palnik PG-025Ppa/2
Ciśnienie
zasilania
propanu-butanu
bar
1,5

Nr kat. 370-1851
Zużycie
Propanu-butanu

Moc cieplna

kg/h
~ 4,6

kW
~ 56

Reduktor RBGP – 0,15S1

Rodzaj gazu
Propan – butan

Nr kat. 218-0951

Znamionowe
ciśnienie wlotowe
bar (MPa)
15 (1,5)

Masa kompletu KPG-2P ~4 kg.

Zakres ciśnień
wylotowych
(roboczych)
bar (MPa)
1,5 (0,15)

Przepustowość

Masa

m3/h (kg/h)
4 (8)

kg
~ 0,55
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SKŁAD KOMPLETU
W skład kompletu do podgrzewania KPG-2P (wg nr kat. 479-1451) wchodzi:
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Element kompletu

Rękojeść P33
Łącznik 750
Łącznik podwójny
Uchwyt
Podpora
Dysza ø50
Reduktor RBGP-0,15S1
Wąż WP-5/6,3
Uszczelki zapasowe
Opakowanie: pudełko tekturowe
Klucz

Nr kat.

Ilość sztuk

004-1000
004-6100
004-6500
004-6800
004-6900
018-2000
218-0951
889-1251
100-2110
OP-914-00
914-1180

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.

Z - naciśnięcie zatrzasku powoduje otwarcie przepływu gazu i blokadę dźwigni
W - naciśnięcie i zwolnienie dźwigni powoduje zamknięcie przepływu gazu
INFORMACJE DODATKOWE
1.

2.
3.

Dodatkowe wyposażenie (oddzielnie zamawiane) stanowi:
- Redukcja do butli 33 kg
nr kat. 5803-1430,
- Uszczelka
nr kat. 238-1060,
- Uszczelka
nr kat. 5803-1520.
Do kompletu załączone są: „Przepisy obsługi palników propanowo - powietrznych" nr 3D-3/97
„Przepisy obsługi reduktorów butlowych jednostopniowych do gazów technicznych" nr 2DP-6/97
Dla każdego kompletu 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.

