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PROFY 2+
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PRODUKTBESKRIVELSE
Profy 2+ er en modulbasert serie brennerutstyr produsert i Titan™ og andre egnede legeringer.
Serien består av håndtak, koblinger, lanser, brennerhoder osv. og er tiltenkt brukt av primært taktekkere
og andre fagpersoner innen bygg- og anleggsbransjen for bitumenprodukter.

ADVARSEL
!!! RISIKO FOR FORBRENNING !!!
Produktet oppvarmes av antent gass og ergo åpen flamme ved oppstart.
Det oppfordres til stor varsomhet ved bruk!

GARANTI OG ANSVAR
Garanti og ansvar er gjort fra kjøpsdato (se faktura) i samsvar med gjeldende generelle vilkår og
betingelser fra Calloni S.r.l. som produsent. Calloni fraskriver seg alle garantier for enheter som ikke er
i sin opprinnelige tilstand. Under ingen omstendigheter kan Calloni-enheter konverteres og/eller endres.
Calloni forbeholder seg retten til å nekte ethvert ansvar ved manglende overholdelse. Ved feil installasjon
og/eller bruk samt naturlig slitasje på enhetene (f.eks. varmeelementer), er ethvert ansvar fra Calloni eller
HEAT SUPPLY AS som norsk importør/distributør utelukket.
Merk: Denne bruksanvisningen må være tilgjengelig for monterings- og driftspersonell til
enhver tid. Les denne håndboken nøye før du installerer og igangsetting av enheten.
Copyright: Dette dokumentet kan gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten uttrykkelig skriftlig
samtykke fra Heat Supply AS. Noen form for reproduksjon eller endringer og lagring i
elektronisk form er ikke tillatt for tredje part.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
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Les denne brukermanualen FØR bruk.
Kontroller alltid at utstyret er i perfekt stand, og sjekk spesielt at gummislangen ikke har synlige
sprekker, skader eller ser slitt ut, i så fall må du erstatte den.
Sjekk at trykkregulatoren fungerer som den skal. Hvis den er utstyrt med sikkerhetsventil, smør
det lille stempelet med jevne mellomrom med olje under plastknappen som du fjerner med et
lett trykk oppover.
Smør med jevne mellomrom o-ringen montert på hovedventilen.
Oppbevar brennerutstyret på et tørt sted for å unngå kondens som forringer levetiden.
Sjekk jevnlig med en løsning av vann og såpe at brennerutstyret ikke har lekkasjer.
Hold gassflaskene i oppreist stilling med passende/trygg avstand og på et trygt sted hvor de ikke
kan velte eller påføres skade.
Vend aldri brennerhodet mot deg selv eller andre mennesker.
Berør aldri brennerhodet under og etter bruk. Forbrenningsfare!
La aldri brennerutstyret ligge uten tilsyn og slå den av når du har en pause (selv om den er kort).
Skru alltid av kranen på gassflasken når du forlater arbeidsstedet - Uansett.
Pass på at brennerhodet peker oppover ved bruk av støtteben og i alle anledninger.
Ha alltid et brannslukningsapparat for hånden i arbeidsområdet.
Bruk alltid verneklær: hansker, briller, hjelm, langermet overdel, lange bukser, vernesko osv.
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OPPSTART / BRUK
1.
2.
3.
4.
		
5.
		
6.
7.
		
8.
		
9.
		
		

Koble regulatoren til gassflasken (industrikobling). Stram den godt til.
Pass på at hovedventilen på håndtaket til brenneren er lukket.
Åpne kranen på gassflasken.
Juster utløpstrykket til regulatoren. Hvis den er utstyrt med en sikkerhetsventil, trykk på
plastknappen i noen sekunder. Sjekk at slangen er fylt av gass og at den er under trykk.
Åpne hovedventilen på håndtaket. Tenn flamme på brennerhodet med piezo-tenner (hvis utstyrt).
Alternativt bruk egnet håndtenner/gnist-tenner (lighter/fyrstikker er ikke å anbefale).
Juster pådraget med kalibreringsventilen og hendelsen med fingergrepet.
Gjør en test FØR igangsetting med oppgaven.
Forbrenningsfare ved bruk!
Ved brudd i slange, eller ved lekkasjer slår sikkerhetsventilen av gasstilførselen.
Sjekk/Lokaliser eventuelt skadested/mangel FØR du trykker på plastknappen noen sekunder.
Ikke overgå produktenes spesifikasjoner (variable) eller skift ut regualtor til modell med høyere
antall bar enn anbefalt. Se produktenes spesifikasjoner på www.heatsupply.no eller kontakt oss
på telefon 962 01 001 dersom du er i tvil!

Justering av trykk (bar)
Låsering
Åpningsknapp i plast
for sikkerhetsventil
Standard industrikobling. Finnes med
HEX- og ”verktøyløs”
stramming.

Standard links
gjenget utgang

Sikkerhetsventil

Regulator 1030 (0-4 bar)

ETTER JOBB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
		

Slå av kranen på gassflasken.
Slipp ut all gassen inne i gummislangen ved å klemme inn fingergrepet/hendelen.
Steng hovedventilen til brenneren.
Koble enheten fra hverandre
Unngå knekk på slange og at brennerutstyret kan skades under transport/lagring.
Om nødvendig; Bruk en messingbørste for å fjerne evt. brent bitumen på brennerhodet.
Forbrenningsfare! Ta vare på verktøyet - så holder det lenger.

VED BRANNTILLØP
Skru av gassen! Bruk brannslukker!
Hvis du ikke klarer å slukke brannen umiddelbart:
1.
Ring brannvesenet 110.
2.
Ta gassbeholderen lengst mulig vekk fra brannen - koble av regulator om mulig.
		
Hvis gassbeholderen er omringet av brann - Ikke kast vann på den, det kan forårsake
		
at den sprekker på grunn av termisk sjokk.
3.
Hvis ingenting kan gjøres, start evakueringsplan umiddelbart.
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Zurmühle,administrer
ende direktør
Kägiswil, 28.06.2017

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;;
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

B R U KE R M A N UA L

Norsk

Erklæring av samsvarsméling fra

Calloni
S.r.l.,
Concurezzo,
Italy, bekrefter
på på
denne
modellen
at vårt solgte
kravene
i følgende
direktiver.
BAK
AG,
CH-6056
Kägiswil,
bekrefter
denne
modellen
at vårtprodukt
solgteoppfyller
produkt
oppfyller
kravene
i følgende EF-direktiver.
Beskrivelse
avav
verktøy:
2 Plus
Beskrivelse
verktøy : Profy
Varmluftsredskap
Type:
Brennerutstyr
Type:
RION, RION 'D'
Direktivene:
D.Lgs
81/08; EN2014/30/EU;
ISO 9012 Lav-Volt direktiv 2014/35/EU;;
Direktiver:
EMC-direktiv

RoHS-Direct 2011/65/EU
Tilhørende
Tilhørendestandarder:
standarder: EN ISO 3821
RiOn:
EN62233:2008; EN ISO12100:2010
RiOn 'D':
EN50581:2012
RiOn, RiOn 'D':
EN60335-1:2012+A11:2014; EN60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012;
EN61000-3-2:2014;; EN61000-3-3:2013;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;; EN550142:1997+A1:2001+A2:2008

___________________
_
Bruno Zurmühle,
Alberto Calloni,
administrerende
Administrerende direktør
direktør
Concurezzo
Kägiswil, 28.06.2017

Herz RiOn Bruksanvisning.docx
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Importør/Distributør/Servicesenter Norge

Heat Supply AS
Svelvikveien 61
3039 Drammen
& 962 01 001
kontakt@heatsupply.no
www.heatsupply.no
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