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Palnik do cięcia .

System BIR 220/32 A+

System BIR 220/32 PMY+

Dzięki niemu podczas podgrzewania przez kanał tnący 

przepływa stosunkowo niewielka ilość tlenu, a przez to 

zapobiega wznoszeniu się gorących gazów do dyszy i samego 

palnika. Powoduje to bardzo efektywne chłodzenie właśnie 

tych najbardziej istotnych elementów, a także chroni przed 

zanieczyszczeniem kanału tnącego.

-  nieznaczne zużywanie się dysz
-  niska temperatura – max 40ºC w systemie mieszania
-  zawsze jednakowe przekroje kanałów w systemie
   mieszania
-  jednakowy, stały przepływ

Inżektor

Nowo zaprojektowany inżektor został umieszczony wewnątrz zaworu 
czyli nie znajduje się on w miejscu wysokiego odprowadzania ciepła i 
dzięki temu możliwe jest jeszcze lepsze mieszanie się gazów. Dodat-
kowo na złączu z inżektorem palnik posiada wbudowany element 
aluminiowy, który wspomaga chłodzenie.

-  niskie ryzyko cofnięcia płomienia nawet przy 
    ekstremalnym obciążeniu
-  najwyższe bezpieczeństwo pracy podczas przebijania
-  wysoka trwałość palnika i dysz
-  ekonomiczność
-  nie wymaga częstej konserwacji

Palnik inżektorowy do cięcia  BIR

W zależności od wersji dostępny jest cały zakres dysz uzależniony od szybkości cięcia. W przypadku acetylenu są to dysze 
AC, A-SD, A-HD natomiast w przypadku propanu PUZ 89, P-SD, PY-HD. Długość palnika to 220 lub 320mm, a średnica to 
ø32.  W wersjach palnika BIR 220/32 A+ oraz BIR 220/32 PMY+ zastosowane zostało dodatkowe chłodzenie, które znacz-
nie wydłuża ich żywotność.

 Nr kat.  Typ  Gaz            Zawór chłodzący Średnica - 0
14055220 BIR 220/32 A  Acetylen    32
14055221 BIR 220/32 PMY Propan/Gaz ziemny/PB   32
14055218 BIR 220/32 A+  Acetylen  Tak  32
14055219 BIR 220/32 PMY+ Propan/Gaz ziemny/PB Tak  32
14055233 BIR 320/34 A+  Acetylen  Tak  34
14055234 BIR 320/34 PMY+ Propan/Gaz ziemny/PB Tak  34
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Dysza do cięcia

Kanał tlenu tnącego

Palnik bezinżektorowy do cięcia  BGR

Palnik występuje w dwóch długościach 220 i 320mm. Dedykowane do niego dysze to A-MD Coolex i Tritex.

Nr kat. Typ Gaz Długość Średnica
14056220 BGR 220/32 APMY 220 mm 32 mm
14056320 BGR 320/32 APMY 320 mm 32 mm


