
The World of Torches

HOLW
EKA



•Firma založena v roce 1876 

•Výrobce č. 1 „mobilní“ hořáků na světě

•Vývoj a výroba se provádí v továrně 

o rozloze  60.000 m 2 – Chilton, WI

•Jediný výrobce  kartuší 14.1 oz. /400 g 

•Více než 250 zaměstnanců

•Patří do skupiny Worktington Cylinders

- Columbus, Ohio 
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K čemu se hořáky používají?

Primární použití hořáků je na měkké 

a  tvrdé  pájení.

MĚKKÉ PÁJENÍ - SOLDERING
Spojení dvou kovů prostřednictvím 

pájecí materiálu/drátu s nízkou teplotou tání.

(např. cín cca. 220°C)

K měkkému pájení je nutné použít pastu

k odstranění oxidů kovů, které vznikají okamžitě

po zahřátí kovu. Pasta jednoduše odplaví

oxidy  ze spojovaných ploch a to dovolí  proběh-

nutí chemické reakce nutné pro pevné spojení.

Pokus se pasta nepoužije, spoj bude mít 

malou pevnost.HOLW
EKA



K čemu se hořáky používají?

TVRDÉ PÁJENÍ – BRAZING = “hard soldering” 
Tvrdé pájení je podobné jako měkké pájení,

kde dva kovy jsou spojovány pomocí pájecího 

materiálu/drátu, ale jeho teplota tání je vyšší

než u měkkého pájení.

Při tvrdém pájení dosáhneme spoje s vyšší

pevností, která se blíží pevnosti spoje vytvořeného 

svařováním .

Protože teplota tání materiálu/drátu pro tvrdé pájení

je vyšší (např. slitina bronzu a stříbra 420°C), 

vyžaduje tato operace vyšší  pracovní teplotu

resp. vyšší tepelný výkon.HOLW
EKA



K čemu se hořáky používají?

DALŠÍ APLIKACE 

Ohřívání zamrzlých vodovodních trubek, zámků atd.

Smršťování izolačních materiálů 

Ohřívání  při ohýbání různých materiálů

- kovaná ocel, měděné trubky, PVC trubky atd

Opravárenství 

. Povolování matek a šroubů apod.

Odstraňování 

- Nátěrů

- Keramických  dlaždic 

Zapalování ohně v kamnech, krbech a při grilování .
HOLW

EKA



Regulace plamene

Lopatky pro tvorbu plamene

Piezo zapalovač

Vypínač

Trubice

Aretace

plamene 

Přísun vzduchu

Plynová tryska

Hubice

Definice hořáku
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Dvě třídy hořáků

Naše hořáky rozdělujeme do dvou tříd:

kartušové hořáky a regulované hořáky.

KARTUŠOVÉ HOŘÁKY

Jejich výkon závisí na tlaku plynu v kartuši.

Proto ve velmi chladném počasí bude mít 

velmi malý nebo žádný plamen.

Naopak ve velmi teplých dnech bude plamen

velký a bude  ho nutno  regulovat do použitelné velikosti.HOLW
EKA



Dvě třídy hořáků

REGULOVANÉ HOŘÁKY

Jsou nastaveny na výstupní tlak  např. 25 PSI, 

což  jeho výkon dělá nezávislým na tlaku plynu 

v kartuši. 

Okolní teplota nemá vliv na tepelný výkon  a velikost 

plamene u regulovaných hořáků.

Tepelný výkon a velikost plamene je konstantní.
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Dvě třídy hořáků

REGULOVANÉ HOŘÁKY Vestavěný

regulátor tlaku plynu
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Flaring

V případě kartušových hořáků, kdy tento otočíme, 

kapalný plyn nateče do  hořáku  a vytvoří nekontrolovatelný

žlutý plamen, což je velice nebezpečné.

U některých typů  kartušových hořáků, je hořák možné 

otočit až tehdy, jakmile je dostatečné ohřátá hubice,

aby proud plynu se stačil dostatečně zplyňovat.
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Flaring

U hořáků Bernzomatic

je flaring vyloučen velikostí

Plynové trysky, redukcí tlaku

plynu a tepelné kapacity hořáku.

Tento fakt , že u našich hořáků

nevzniká nekontrolovatelný

plamen, je významným faktorem

bezpečnosti a prodejním 

argumentem

HOLW
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TESTOVÁNÍ KVALITY

Všechny hořáky BernzomatiC® prochází výstupní  kontrolou.
HOLW
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Primarní plamen.

Teplejší než

sekundární plamen.

Sekundární plamen

Definice plamene
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Tří-laločný plamen

Tužkový plamen

Jehlový plamen

Vířivý plamen

Různé typy plamene

HOLW
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Tří-laločný plamen

(tří-lobularní).

„Měkčí a méně

intensivní než 

tužkový a vířivý 

plamen.

Použitelný pro všechny 

aplikace kromě  prací , 

kde  je požadována vysoká

tepelná intenzita, jako je tvrdé pájení. 

Tří-laločný plamen

HOLW
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Pencil Point

Type Flame

Jehlový plamen

Jak napovídá  jeho název

jedná se o dlouhý štíhlý

tvar plamene, který je

Vhodné použít tam,

kde je požadována

koncentrace na malé 

místo.

This flame is ideal for 

detailed and fine jobs.

Good for all applications

except where high heat 

intensity is required.

Jehlový plamen
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Tužkový 

plamen

Tužkový plamen  plamen

je podobný jehlovému 

plamenu , ale  je tvarován

pro náročnější práce, kde 

je požadován vyšší tepelný výkon .

Tužkový plamen

HOLW
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Vířivý plamen.

Design trysky vířivého plamene

působí jako tornado.  Vytváří

vír, který mixuje primární 

a sekundární plamen dohromady.

To způsobuje dvě věci.

1/ Tvoří se menší a sevřenější 

plamen produkující  větší teplo 

koncentrované na ohřívaný 

předmět. 

Vířivý plamen
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Vířivý plamen

2/ Plyn, který je „odpadem“

v sekundárním plamenu,

je mixován do primárního 

plamene a tím je plyn mnohem

efektivněji využíván.

Vířivý plamen je vhodný pro

většinu aplikací a zejména tam,

kde, je požadován velký tepelný

výkon.

Vířivý plamen
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Vířivý plamen

JUMBO plamen 

průměr trysky 13 mm

2323 kJ/hod.

Rozdíl:  20 %

TURBO plamen

průměr trysky 9 mm

1936 kJ/hod.
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Řízení plamene

Řízení plamene hořáků Bernzomatic 

umožňuje uživateli  řídit  transfer 

tepla  regulováním jeho velikosti.

Minimální plamen

J539T

Maximální plamen

J539T

HOLW
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Definice typů plynu
SMÍŠENÉ (VÍCESLOŽKOVÉ) PLYNY 

Tyto plyny jsou k dostání v Evropě pro mobilní hořáky.

Kartuše obsahují směs propanu a butanu a někdy 

další plyny.

Smíšený plyn je levnější, ale má menší tepelný výkon

ve srovnání s plynem Propane a MAP//pro.

Smíšený plyn není tak čistý jako Propane and MAP//pro

a účinnost  hořáku se tím snižuje; případně se hořák

může dusit. Někteří výrobci plynu smíšených plynů

přidávají aditiva ke zvýšení výkonu. Tyto přísady však

mohou být agresivní vůči gumovým dílům a snižují tak

životnost hořáků.

Smíšený plyn není vhodný pro tvrdé pájení, jelikož je velmi

obtížné dosáhnout dostatečné pracovní teploty – prohřátí 

spojovaných materiálůHOLW
EKA



Definice typů plynu

SMÍŠENÝ PLYN

Smíšené plyny jsou obvykle dodávány  

v kartuších propichovacích 190g ,

v kartuších se závitem 7/16“ 175 g nebo 330 g.

Teplota plamene na vzduchu  přibližně 1700°C
při běžném atmosférickém tlaku .

HOLW
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Definice typů plynu

PLYN PROPANE 400 g nebo 453 g

Pouze Bernzomatic nabízí  „čistý“ plyn propan

pro pohon mobilních hořáků..

Profesionálové preferují  Propane, protože jeho 

tepelný výkon je dostatečnou alternativou 

k těžkým plynovým  PB bombám.

13.5 kg 1.2 kg

HOLW
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Teplota plamene na vzduchu 1871° C.

Definice typů plynu

Čistý plyn Propane vykoná práci rychleji

a lépe než smíšený plyn; u smíšených plynů se 

po určité době jednotlivé složky oddělují, což se 

projeví odlišným tepelným výkonem.

13.5 kg 1.2 kg

PLYN PROPANE 400 g nebo 453 g = „čistý“ propan.

Hořáky Bernzomatic s plynem Propane poskytují

mnohem více konzistentní výkon a  vydrží 

o 25% déle než smíšené plyny.

HOLW
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Definice typů plynu

MAP//pro™ 400 g - propylen

MAP//pro™ je stabilní, vysoce energeticky výkonný 

plyn nabízející dostatečný výkon pro tvrdé,

měkké pájení, nahřívání, ohýbání a mnoho dalších

aplikací.

13.5 kg
1.2 kgHOLW
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MAP//pro™ je o 33 %  rychlejší, má o 50 % větší  tepelný

výkon a vydrží o 20 % déle než Propane .

Plyn MAP//pro™ je čistý propylen.

Definice typů plynu

13.5 kg
1.2 kg

Teplota plamene na vzduchu  2100° C.

MAP//pro™ 400 g.

HOLW
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Kartuše BernzOmatiC®

Kartuše BernzOmatiC® jsou odolnější 

a bezpečnější než aerosolové kartuše.

Aerosolové kartuše „lybarovky“ odpovídají 

normě EN417.

Z důvodu bezpečnostních jsou kartuše Bernzomatic

opětovně nenaplnitelné.

Splňují požadavky pro dopravu nebezpečného zboží

nařízení (TPED) platné od roku 2003. 

Rovněž splňují normu EN12205.

Mají pojistný ventil regulující tlak plynu 

v kartuši při případném přehřátí.HOLW
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Kartuše BernzOmatiC®

Kartuše Bernzomatic jsou vyrobeny z plechu 

za studena válcovaného 0.75 mm  

s pravotočivým závitem 1” – 20.

CGA 600 valve  with 1.000 (inch) – 20 UNEF – RH – EXT thread

Unifikovaný palcový závit

Profil unifikovaného palcového závitu

Unifikovaný palcový závit je druh závitu používaný převážně ve Spojených státech a  Kanadě. 

Závit má stejný profil jako závit metrický (ISO68) s vrcholovým úhlem 60°, 

avšak průměry a stoupání jsou dány v palcové míře (dle normy ISO725). 

Prvně byl závit schválen v r. 1948 ve Washingtonu zástupci normalizačních společností Kanady, 

USA a Anglie. Konečný a definitivní návrh byl schválen v roce 1960. 

Základní řada unifikovaných závitů nese dle ČSN ISO 68-2 označení UN
HOLW
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Kartuše BernzOmatiC®

SPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S KARTUŠÍ

1. Užívejte kartuš dokud není úplně prázdná.

Kartuši můžete připojovat a odpojovat od hořáku

2. Jakmile zjistíte, že kartuš je úplně prázdná, odevzdejte 

ji do eko-dvorku. 

3. Kartuš je vyrobena z recyklovatelného materiálu – ocel s nízkým 

obsahem uhlíku.

4. Všechny obaly a balené výrobky, které uvádíme firma HOLWEKA s.r.o. 

na trh nebo do oběhu v České republice, jsou vykazovány na základě

smlouvy o sdruženém plnění, zajištění zpětného odběru a využití 

obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem 

EK-F00051223.HOLW
EKA



Výkon hořáku

Výkon/efektivnost hořáku  je založena na transferu tepla,

což zahrnuje následující  :

•Typ plynu

•Teplotu plamene

•Typ plamene

•Průměr hubice

•Design/geometrie lopatek hubice

•Vstupní tlak plynu

•Velikost otvorů  pro  přístup vzduchu  pro směšování 

s plynem.

HOLW
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Výkon hořáku

Transfer tepla je vyjádřen 

v BTU - British Thermal Units.

Jedna jednotka BTU je objem tepla

potřebného ke zvýšení teploty

1 lb (0,45kg) vody od 1° C.

1 Btu (Steam Table British Thermal Unit) = 1 055 joulůHOLW
EKA

http://www.bernzomatic.com/item.html?id=15
http://www.bernzomatic.com/item.html?id=15


Výkon hořáku

Výkon hořáku 

 

Tepelný výkon primárního plamene 

BTU/hod 

Model  hořáku 

PROPANE MAP//pro 

TS7000T   (vířivý - TURBO) 809 1835 

TS8000T  (výřivý - JUMBO) 970 2202 

JT539T      (výřivý) 1458 3484 

TS839T     (výřivýl) 1536 2819 

   

 

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

Quickfire 

TS3000T

na plyn Propane

Běžný plamen

(tří-laločný).).

Plně regulovatelný

plamen pro  přizpůsobení

jakékoliv práci.

Dvoukomponentní rukojeť

pro komfortní držení.

Piezo zapalování

Nerezová trubice 

nepodléhá korozi.

Code 328856

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

Tepelný výkon: 

524 BTU/hod.

Quickfire je hořák 

s regulovaným tlakem 

proudícího plynu ,

což mu dává efektivní

použití v teplém i studeném

prostředí.

Anti-flare konstrukce

umožňuje použít hořák

v jakékoliv poloze.

Quickfire 

TS3000T

na plyn Propane

Code 328856

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

Vířivý  plamen produkuje 

Nejvyšší tepelný výkon,

aby předmět byt ohřívám

co nejrychleji.

Plně regulovatelný

plamen pro  přizpůsobení

jakékoliv práci.

Odolné litinové tělo

s dlohou životností 

i při těžké zátěži.

Piezo zapalovač 

s integrovaným ON-OFF vypínačem.

Šetří plyn.

Nepotřejete zápalky  nebo zapalovače.

Piezo funguje bez baterií.

Aretace trvalého hoření.

Uvolní se zmáčknutím

piezo  spouště.

TS7000

MAP//pro™

Code 328625

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

Vyfrézované drážky

umožní ulomení hořákové

trubice a zabrání nebezpečí

při pádu hořáku nebo

jeho poškození.

Nerezová trubice 

nepodléhá korozi

TS7000 je hořák 

s regulovaným tlakem 

proudícího plynu ,

což mu dává efektivní

použití v teplém i studeném

prostředí.

.
Anti-flare konstrukce

umožňuje použít hořák

v jakékoliv poloze.

TS7000

MAP//pro™

Tepelný výkon: 

1835 BTU/hod.

Code 328625

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

TS7000

MAP//pro™

TS4000

MAP//pro™
TS8000

MAP//pro™

BZ4500HS

MAP//pro™

Hořáky této řady mohou rovněž spalovat plyn Propane.

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

JT539T

MAP//pro™

Vířivý  plamen produkuje 

Nejvyšší tepelný výkon,

aby předmět byt ohřívám

co nejrychleji.

Plně regulovatelný

plamen pro  přizpůsobení

jakékoliv práci.

Vyfrézované drážky

umožní ulomení hořákové

trubice a zabrání nebezpečí

při pádu hořáku nebo

jeho poškození.

Odolná konstrukce hořáku

z kvalitní mosazi.Code 328634

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

JT539T

MAP//pro™

J539T je hořák 

s regulovaným tlakem 

proudícího plynu ,

což mu dává efektivní

použití v teplém i studeném

prostředí.

Anti-flare konstrukce

umožňuje použít hořák

v jakékoliv poloze.

Tepelný výkon: 

3484 BTU/hod.

“Nejteplejší” hořák.

Code328634

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

TS839T

MAP//pro™

Nerezovou hořákovou trubice lze

otáčet 360°

Code 328627

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

TS839T

MAP//pro™

Vířivý  plamen produkuje 

Nejvyšší tepelný výkon,

aby předmět byt ohřívám

co nejrychleji.

Plně regulovatelný

plamen pro  přizpůsobení

jakékoliv práci.

Piezo zapalování.

Nerezová trubice 

nepodléhá korozi

Code 328627

HOLW
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Hořáky BernzOmatiC®

TS839T

MAP//pro™

The TS839T- je hořák 

s regulovaným tlakem 

proudícího plynu ,

což mu dává efektivní

použití v teplém i studeném

prostředí.

Anti-flare konstrukce

umožňuje použít hořák

v jakékoliv poloze.

Tepelný výkon: 

2819 BTU/hod.

Code 328627

HOLW
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Bezpečnost 

Všechny hořáky a kartuše

jsou testovány TÜV/GS (SRN).

Hořáky Berzomatic odpovídají EN521.

Kartuše Bernomatic Propane and MAP//pro

jsou v souladu s normou EN12205.HOLW
EKA



Doba vyhoření kartuše

při max. plamenu

Typ hořáku  (typ plamene) Doba vyhoření jedné
kartuše v hodinách

TS7000T      (vířivý) 2.91 MAP//pro

JT539T         (vířivý) 1.53 MAP//pro

TS839T        (vířivý) 2.14 MAP//pro

Výkon hořáků – doba vyhoření jedné kartuše

TS8000T      (vířivý) 2.35 MAP//pro

HOLW
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Měkké pájení

 

Typ hořáků (typ plamene) 

 

Měkké pájení 

 

PROPANE MAP//pro 

   

   

Quickfire   (třílaločný.) 3 – 19 mm N/A 

TS7000T   (vířivý) 3 – 75 mm 6.5 – 100 mm 

TS8000T   (vířivý) 3 – 75 mm 6.5 – 100 mm 

JT539T      (výřivý) 3 – 75 mm 6.5 – 100 mm 

TS839T     (výřivý) 3 – 75 mm 6.5 – 100 mm 

 

 

Výkon hořáků – test měkkého pájení 

HOLW
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Profesionálové                                            

Požadavky
• Bezpečnost (1)
• Samo-zapalování   (2)
• Snadné použití       (3)

- intuitivní / estetické

Požadavky
• Bezpečnost (1)
• Snadné použití (2)

- mobilita/praktičnostu

• Rychlost (3)

Kutilové                                                     

Výzkum požadavků uživatelů

HOLW
EKA



Prodejní argument

BEZPEČÍ - No Flaring !

Hořáky BernzOmatic žádný čas pro zahřívání 

hořákové trubice/hubice nepotřebují.

Hořáky obsahují regulátor přísunu /tlaku 

plynu  vylučující nekontrolovatelný plamen.

Hořáky jsou vyrobeny z kovových slitin a nerezu

s bezpečnostními prvky.  

100 % spolehlivost zaručuje kontrola každého

hořáku při výstupní výrobní kontrole.

Kartuše BernzOmatiC® jsou  vyrobeny 

z odolnějšího materiálu než „lybarovky“ 

ostatních výrobců.

Competitor X

HOLW
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Prodejní argument

POHODLÍ !

Hořáky a kartuše BerzOmatiC® jsou opravdu mobilní!

Na jedné straně malá velikost/váha hořáku 

a kartuší a na druhé straně vysoká teplota 

a vysoký tepelný výkon ve srovnání s konkurenčními

produkty.

13.5 kg 1.4 kgHOLW
EKA



Prodejní argument

RYCHLOST !

Většina výrobců používá smíšené plyny.

BernzOmatiC® používá výhradné čisté

(jednosložkové) plyny:

BUTAN – filtrovaný pro mikrohořáky

PROPANE

PROPYLEN

Čisté plyny dávají  stabilní a větší  tepelný výkon!  

Ohřejí předmět rychleji – šetří palivo!

HOLW
EKA



Prodejní argument

RYCHLOST !

BernzOmatiC® vyrábí u většiny hořáků 

piezo-zapalování, které umožňuje komfortní práci 

s hořákem a rovněž šetří palivo, protože snadné

zapálení dovoluje používat hořák jen po dobu 

aktivního provozu.

Garantujeme minimálně 45.000 zapálení pomocí

piezo-zapalovače.* Při testech bylo dosaženo i více 

než  150.000 zapálení**.

*hořáky na kartuše MAP/pro a Propane.

** po dosažení tohoto počtu  zapálení byl test zastaven.
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Kompletní sortiment 

hořáků, plynů, náhradních dílů

příslušenství  a pájecích materiálů

je v ceníku 

HOLW
EKA




