
Thông số kỹ thuật

Đầu đốt 50 mm

Giãn nở 1500 mm

Trọng lượng 4 kg

Kcal/h 53550

Kw 62,27

Kj/h 224162

Thanh áp suất hoạt động 2-4

Tiêu thụ tối đa Kg/h 4,5

Thiết bị này (bộ là mép nối) được thiết kế 

đặc dụng cho thi công làm kín các mối gối 

mép màng đã được trải và định vị trước.

Trên thực tế, với sự giúp đỡ của người vận 

hành thứ hai đi theo con lăn ép, nó có thể 

đạt được kết quả tốt nhất và nhanh nhất 

trong việc làm kín các mối nối.

Đế tấm kim loại được thiết kế đặc biệt phù 

hợp với vỏ đèn khò bằng thép không gỉ có 

thể chịu được nhiệt độ cao gia tăng dưới 

lớp phủ chống thấm.

Đế kim loại này chạy dễ dàng dưới mép nối 

màng với một động tác rất đơn giản cho 

phép người điều khiển giữ nguyên tư thế 

đứng.

Bộ là mép nối đặc dụng này được ghép với 

tay cầm đèn khò cổ điển bằng đai ốc ren 

3/8 (theo yêu cầu, nó cũng có thể được 

hàn trực tiếp vào thân bộ là mép nối) và khi 

được tháo rời có thể kết nối với phần nối 

của mỏ hàn khí thi công màng.

Mô tả

JOINT-SEAL KIT 
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Băng bitum-polymer đúc sẵn, tự dính, dán lạnh

Hướng dẫn sử dụng đúng cách

Chỉ sử dụng ở ngoài trời và không gian mở. 

Cần đảm bảo rằng ống mềm phải được kết 

nối đúng cách theo thứ tự nghiêm ngặt 

trước khi nối với tay cầm thiết bị là mép nối 

và sau đó với xi lanh khí, sau đó kết nối 

phần nối của khớp nối với tay cầm bằng 

cách vặn ren theo chiều kim đồng hồ 3/8 

bằng cờ lê đặc dụng của nó trong tất cả 

các ứng dụng.

Bộ sản phẩm được cấu tạo bởi một mỏ hàn 

khí với phần nối - có thể tháo rời - hoàn 

thiện với chân đế và kết nối xoay trên tay 

cầm, ống cao su mềm 10 mét theo quy 

định, cũng như một bộ điều tiết khí với van 

an toàn

THIẾT BỊ AN TOÀN

Một van an toàn khi lưu lượng vượt quá 

được đặt trên bộ điều chỉnh để dừng dòng 

khí ngay lập tức trong trường hợp ống cao 

su bị hỏng hoặc thay đổi áp suất đột ngột 

do nguyên nhân khách quan.

Bảo quản và thời hạn sử dụng

Ÿ Luôn luôn làm việc với một bình chữa 

cháy bột khô trong tay.

Ÿ Không bao giờ được ứng dụng ngọn lửa 

với vật liệu dễ cháy.

Ÿ Không bao giờ đặt đầu đốt nóng trực 

tiếp lên lớp phủ bitum.

Ÿ Bất cứ khi nào thay đổi xi lanh khí, cũng 

cần phải thay đổi miếng đệm bằng cao 

su NBR giữa bộ điều chỉnh và xi lanh 

khí.

Ÿ Giữ bình gas ở khoảng cách tối đa có 

thể.

Ÿ Nghiêm cấm làm nóng xi lanh khí với 

bất kỳ ngọn lửa nào.

Ÿ Luôn kiểm tra ống cao su trong điều 

kiện hoàn hảo và tuyệt đối tránh sử 

dụng nó như một sợi dây để nâng các 

vật liệu khác lên.

Ÿ Không bao giờ để đèn khò đang  cháy 

mà không được giám sát, ngay cả 

trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Ÿ Không bao giờ sửa đổi bất kỳ bộ phận 

nào của thiết bị (tay cầm, khớp nối, bộ 

điều chỉnh khí, ống cao su) vì nhà sản 

xuất có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các bộ 

phận trên khi kết thúc quá trình sản 

xuất. Trong trường hợp cần hỗ trợ, liên 

hệ chặt chẽ với người có thẩm quyền.

Ÿ Mang các thiết bị bảo hộ cá nhân được 

phê duyệt (nút bịt tai khi độ ồn lớn hơn 

85 dB theo quy định của Ý D.Lgs 

81/08).

Ÿ Khi kiểm tra khả năng rò rỉ của thiết bị, 

hãy sử dụng nước xà phòng.

Ÿ Hoàn toàn sử dụng ống cao su tương 

đồng khí - hoặc tuân thủ các quy tắc 

ISO3821 (ví dụ EN559) - có màu cam 

và kẹp đặc dụng để thắt chặt các kết 

nối đèn khò và bộ điều chỉnh.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị danh nghĩa mà không cần thông báo trước.

ĐÁNH LỬA

1. Đóng cả vòi nhỏ và núm đen theo chiều 

kim đồng hồ.

2. Mở vòi chính của xi lanh khí.

3. Điều chỉnh áp suất khí qua van đặt trên 

bộ điều chỉnh khí (nếu được cung cấp).

4. NhẤN nút nằm trên van an toàn cho đến 

khi ống hoàn toàn đầy khí.

5. Mở nhẹ núm đèn khò màu đen.

6. Mở nhẹ vòi đồng nhỏ và đánh lửa.

7. Điều chỉnh ngọn lửa thí điểm theo ý 

muốn từ cùng một núm nhỏ bằng đồng.

8. Kéo cần gạt để có đầu ra tối đa (núm 

màu đen điều khiển lưu lượng khí).

Tắt
1. Đóng vòi chính trên xi lanh khí.
2. Tiêu thụ tất cả khí dư trong ống cao su.
3. Đóng vòi khò và nút vặn.
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