
Teplota plamene

Tepelný výkon 

primár. plamene

Doba vyhoření 

plné lahve plynu

(°C ) (kJ/hod.) (v hodinách)

P M P M P M P M P M

TS1500T Ano nelze 1 870 - 349 - 6,90 - tužkový 1/8 - 3/4 -

TS3000T Ano nelze 1 870 - 553 - 4,35 - běžný 1/8 - 1 -

JT539T Ano Ano 1 870 2 100 1538 3676 1,44 1,53 turbo 1/8 - 3 1/4 - 4

TS839T Ano Ano 1 870 2 100 1620 2974 2,05 2,14 turbo 1/8 - 2 1/2 1/4 - 3 1/2

TS4000T Ano Ano 1 870 2 100 853 1936 2,82 2,91 turbo 1/8 - 3 1/4 - 4

TS7000T Ano Ano 1 870 2 100 853 1936 2,82 2,91 turbo 1/8 - 3 1/4 - 4

TS8000BT Ano Ano 1 870 2 100 1024 2323 2,35 2,43 jumbo 1/8 - 3 1/4 - 4

BZ4500HS Ano Ano 1 870 2 100 853 1936 2,82 2,91 jumbo*

Tří-lobulární plamen je měkčí a méně intenzivní než Tento typ plamene je svým tvarem předurčen

další dva typy plamene. Je určen pro všechny na práci, která vyžaduje jeho koncentraci na malou 

aplikace s výjimkou prací, kde je požadována plochu. Je ideální pro detailní a přesnou práci.

 vysoká intenzita jako např. letování natvrdo. Někteří uživatelé dávají přednost  tomuto typu,

Vysvětlivky:  protože špička plamene může být přesně zaměřena

Primary flame – primární plamen  na místo spoje. Je určen pro všechny aplikace 

Secondary flame – sekundární plamen s výjimkou prací, kde je požadována vysoká

Work piece – místo ohřevu  intenzita jako např. letování natvrdo.

Běžný nebo tužkový plamen má primární Tento plamen má stejnou charakteristiku jako "TURBO"

 a sekundární plamen. Vířivý plamen působí jako plamen, ale jeho tepelný výkon je o 20 % vyšší.

tornádo a vytváří vír, který míchá primární Průměr ústí trysky je 13 mm.

a sekundární plamen a tím tvoří menší 

a sevřený plamen s vysokou tepelnou koncentrací.

Plyn, který je promrháván u jiných typů v sekundárním

 plameni, je zde míchán do primárního plamene Tento plamen je ideální tam, kde je požadován tepelný 

a tzn. mnohem efektivnější využití plynu. proud vzduchu většího rozsahu. Např. opalování,

Je určen pro všechny aplikace s výjimkou prací, smršťování izolačních bužírek, nahřívání předmětů 

kde je požadována velmi nízká intenzita jako při rozmrazování, osazování hřídelí ložisky nebo 

např. opalování barvy. Průměr ústí trysky 9 mm. ozububenými  koly apod.  Průměr ústí trysky je 20 mm.

TECHNICKÉ INFORMACE
Typ 

plamen

e

Parametry při letování 

naměkko

 měděné trubky(inch)

*na smršťovací bužírky

Plyn MAP//Pro má o 40 % větší teplený přenos v primárním plameni než plyn Propane.

Typ plynu Teplota plamene
Tepelný výkon při primárním 

spalování (W/kubic.stopa)

1870°C 870 W

2100°C 1478W

PLAMEN s velkým průměrem - tryska HS

Běžný plamen 

Typ 

hořáku

Použití plynu

Tužkový plamen

Vířivý „TURBO“ plamen Vířivý „JUMBO“ plamen

JUMBO 

TURBO 

 




