
Κατάλογος Προϊόντων

Bιομηχανικά Aέρια 
Iατρικά Aέρια
Εφαρμογές



02



Περιεχόμενα
Η ΛΙΝΤΕ στην Ελλάδα
Όραμα
Ιστορία της Linde
Σημεία Εξυπηρέτησης

Δεξαμενές και Αεροποιητές
Δεξαμενές Οξυγόνου - Αζώτου - Αργόν
Δεξαμενές Διοξειδίου του Άνθρακα
Δεξαμενές Liquitrans

Βιομηχανικά και Ιατρικά Πεπιεσμένα Αέρια
Περιεκτικότητες Φιαλών και Συστοιχιών 
Ασετυλίνη
Διοξείδιο του Άνθρακα
Δοχεία Ξηρού Πάγου
Φιάλες Προπανίου
Φιάλες Ψυκτικών Υγρών 
Χρωματισμός Φιαλών
Πιστοποίηση και Εφαρμογές

Ειδικά Αέρια και Εφαρμογές
Γκάμα Αερίων Υψηλής Καθαρότητας
Πιστοποιητικά Καθαρών Αερίων Linde
Περιεκτικότητες Φιαλών Λίντε 

Τρόφιμα
Ταχεία Κατάψυξη (KRYOLINE)
BIOSCHUTZ για ποτά
Διατήρηση και Συσκευασία Προϊόντων
Ξηρός Πάγος
Ιχθυοκαλλιέργεια 
Επεξεργασία Νερού και Αποβλήτων

Μεταλλουργία & Υαλουργία

Βιομηχανικά Αέρια και Εφαρμογές
Αέρια συγκόλλησης (MIG, MAG, TIG, etc)
Περιεκτικότητες Αερίων Συγκόλλησης
Πίνακας Μετατροπών Βάρους Όγκων
Κέντρα Αερίων Υψηλής Πίεσης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εργαλεία Κοπής και Συγκόλλησης GLOOR
Πυρσοί κοπής και συγκόλλησης ελαφριάς 
μορφής
Πυρσοί κοπής και συγκόλλησης standard 
έκδοση
Πυρσοί κοπής 3 σωλήνων & εξαρτήματα
Ρυθμιστές Πίεσης
Συσκευές Ασφαλείας
Αξεσουάρ
Φορητές μηχανές κοπής με φλόγα

5
5
6
8

10
11
12
13

14
15
16
16
16
16
16
17
19

20
21
21
22

23
24
25
26
31
33
34

35

37
38
39
39
40
44

48
49

51

53
54
57
58
61

64
65
66
67

67
68
68
69
70
70
71
72
73
74

76
77
80
82
85
89
92
92
93
93
94
94
95
95
95
95

96
96
96
97
97
98

Ευρωπαϊκή Σειρά Προϊόντων LINDE
Ρυθμιστές Πίεσης
Ρυθμιστές Πίεσης με σωλήνα ροής
Εξοπλισμός Κοπής και Συγκόλλησης
Οξυγόνου
Πυρσοί κοπής LINDE
Λαβές Πυρσών
Προσαρτήματα Κοπής
Διάταξη Συγκόλλησης και Ακροφύσια
Διάταξη Θέρμανσης και Ακροφύσια
Μίκτες και Σωλήνες
Ακροφύσια Κοπής
Ακροφύσια για Ειδικές Εφαρμογές
Φλογοπαγίδες
Εξοπλισμός

Συγκολλήσεις Θεωρία και Πράξη
Συγκολλήσεις MAG των κοινών χαλύβων
Συγκολλήσεις MAG των ανοξείδωτων χαλύβων 
Συγκολλήσεις MIG Αλουμινίου
Συγκολλήσεις TIG
Προστασία Ρίζας
Είδη συγκόλλησης TIG – MIG
Ηλεκτρόδια
Μηχανές
Τσιμπίδες
Σύρμα
Μάσκες Ηλεκτροσυγκόλλησης
Χειράμαξες Φιαλών 
Δίσκοι
Γάντια
Σπρέϋ

Νέες Τεχνολογίες
Οικολογικός Καθαρισμός (CRYOCLEAN)
G-Tecta
Balongas
Pneumix
Genie®

3H Linde στην Eλλάδα



04



Λίγα λόγια...

 Το όραμά μας...

Προσπαθούμε να βελτιώνουμε το επίπεδο εξυπηρέτησής μας, 
αναζητώντας συνεχώς νέες δημιουργικές λύσεις που συμβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους.

Βασικός γνώμονας για τη Λίντε Ελλάς είναι ο σεβασμός 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε σχολαστικά όλους τους ελληνικούς και
ευρωπαϊκούς κανόνες λειτουργίας, προκειμένου να πετύχουμε το κα-
λύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα.

5Η Linde στην Ελλάδα
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Η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ανήκει στον γερμανικό όμιλο THE LINDE
GROUP, ο οποίος είναι πρωτοπόρος, σε παγκόσμια κλίμακα, στην
παραγωγή κρυογενικών αερίων (οξυγόνο, άζωτο, αργόν κλπ.) και
εξειδικεύεται στον τομέα ειδικών αερίων και εφαρμογών.

Ο όμιλος THE LINDE GROUP φέρει το όνομα του ιδρυτή του, Dr.
Carl von Linde, ο οποίος πρώτος ανέπτυξε τη μέθοδο παραγωγής
οξυγόνου, αζώτου, αργόν και λοιπών σπάνιων αερίων από το
διαχωρισμό υγροποιημένου αέρα. 
Η μέθοδος αυτή έχει πάρει το όνομά του στη διεθνή βιβλιογραφία
(μέθοδος "Linde").

Η Linde, στον έναν αιώνα της διεθνούς παρουσίας της στον κλάδο
των βιομηχανικών αερίων είναι επίσης  πρωτοπόρoς στη διαρκή
βελτίωση, τόσο των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας των
προϊόντων, όσο και στην ασφάλεια και λειτουργία των παραγωγι-
κών μονάδων. 

Οι διαρκείς τεχνολογικές βελτιώσεις, οι καινοτομίες στο σχεδιασμό
και την κατασκευή του εξοπλισμού και η ενσωμάτωση σύγχρονων
συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ασφάλειας των εγκαταστά-
σεων, έχουν καταστήσει την εταιρεία Linde συνώνυμη με την πλέον
σύγχρονη τεχνολογία - τεχνογνωσία ανάμεσα στις μονάδες διαχωρι-
σμού υγροποιημένου αέρα.

Στις 0 6 . 0 2 . 1 9 6 3 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία με την
επωνυμία «ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕΡΙΑ» Παραγωγή Βιομηχανικών - Ιατρι-
κών Αερίων και Εγκατάσταση Παραγωγής Ασετυλίνης, θυγατρική
της LINDE AG. Η εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου και αζώτου
απετέλεσε για την Ελλάδα καινοτομία, διότι παρήγαγε τα προϊό-
ντα σε υγρή και όχι σε αέρια μορφή, όπως οι άλλες υπάρχουσες
εγκαταστάσεις.

Το 1974 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία ένα νέο συγκρότημα
στην περιοχή Ελευσίνας, με μεγάλους αποθηκευτικούς xώρους

...πολλά έργα!

Dr. Carl von Linde 
Iδρυτής της Linde το 1879.

Η εταιρεία Λίντε Ελλάς ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1963 
και δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο πάνω από 
45 χρόνια. Έχει ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή, διακίνηση
και εμπορία ιατρικών και βιομηχανικών αερίων.

υγροποιημένων αερίων, από τους οποίους γινόταν η εμφιάλω-
ση, όπως και μια νέα μονάδα παραγωγής ασετυλίνης. Την ίδια
χρονιά δημιουργείται Τμήμα Εφαρμογής Αερίων που 
στελεχώθηκε με ειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι 
εκπαιδεύονται, κατά καιρούς, στην μητρική εταιρεία LINDE
GAS AG και ενημερώνονται για τις τελευταίες τεχνολογίες
εφαρμογής αερίων, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της
δυναμικότητας παραγωγής των πελατών και βελτίωσης της
ποιότητας των προϊόντων τους.

Το 1977 γίνεται επέκταση των εγκαταστάσεων της 
Θεσσαλονίκης διπλασιάζοντας την παραγωγή οξυγόνου και
τριπλασιάζοντας την παραγωγή αζώτου. Επί πλέον, άρχισε η
πρωτοπόρος παραγωγή του ευγενούς αερίου αργόν, σε υγρή
μορφή.

Το 1984 η εταιρεία προχωράει και σε μια μεγάλη επένδυση με
στόχο την αύξηση των παραγώμενων ποσοτήτων αζώτου και
αργόν, αυξάνοντας συγχρόνως κατά 40% την παραγωγή οξυ-
γόνου. Τον ίδιο χρόνο ξεκινάει και η παραγωγή του αερίου
υδρογόνου στην Ελευσίνα.

Το 1 9 9 7 η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες
της αγοράς προβαίνει σε άλλη μία επένδυση στην Ελευσίνα με
μονάδα τελευταίας υψηλής τεχνολογίας για ακόμη υψηλότερη
ποιότητα παραγωγής υγρού οξυγόνου, υγρού αζώτου, υγρού
αργόν, υγρού διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, η εται-
ρεία δημιουργεί σύγχρονο οργανωμένο χημείο στον χώρο του
εργοστασίου Ελευσίνας με εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου πα-
ρασκευής ειδικών αερίων και μιγμάτων καθώς και προσδιορι-
σμού καθαρότητας αερίων.

Συγκεκριμένα το εργοστάσιο της Μάνδρας περιλαμβάνει μο-
νάδες παραγωγής και εμφιάλωσης ασετυλίνης και υδρογόνου,
μονάδες εμφιάλωσης οξυγόνου, αζώτου και αργόν, καθώς και 

Ιστορία της Linde
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Ακόμη, διαθέτει εξοπλισμό για αναλύσεις αερίων πολύ υψη-
λής καθαρότητας όπως Ηλιον 6.0 και Οξυγόνου 3.5  καθώς
και όλης της γκάμας καθαρών αερίων.

Η Λίντε Eλλάς έχει βραβευτεί το 2009 με το βραβείο EIGA
Company (cat. 3) Safety Award και το 2010 με το ασημένιο
βραβείο της EIGA Silver Site Safety Award για το εργοστάσιο
της Σίνδου.

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχεί-
ρισης ποιότητας, βάσει του προτύπου ISO 9001, με φορέα πι-
στοποίησης TUV SUD Management service GmbH.

Η Λίντε Ελλάς, η οποία είναι άκρως ευαισθητοποιημένη ως
προς το περιβάλλον, συμμετέχει με τις εφαρμογές των δια-
φόρων παραγομένων αερίων άμεσα και έμμεσα στην προ-
σπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελ-
τίωση καθημερινών εφαρμογών με γνώμονα τον άνθρωπο
και την ασφάλεια: επεξεργασία πόσιμου ύδατος, βιολογικός 
καθαρισμός, αντικατάσταση επιβλαβών χημικών ουσιών π.χ.
κατάργηση ορισμένων εντομοκτόνων, χρησιμοποίηση ειδι-
κών αερίων για την ακριβή μέτρηση της ρύπανσης της ατμό-
σφαιρας, ειδικές εφαρμογές φωτοβολταϊκών, atmofry προ-
στασία τηγανητού λαδιού, αέρια για χρήση στα τρόφιμα,
εφαρμογές συσκευασίας τροφίμων (ΜΑP) και πολλές άλλες
εφαρμογές.

Η διαθέσιμη γκάμα των αερίων και τεχνικών εφαρμογών είναι τεράστια. Παρέχουμε υψηλή τεχνογνωσία, ειδικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και υπηρεσίες ευέλικτες και 
εξελισσόμενες προς όφελος του πελάτη.

μειγμάτων αυτών, μονάδα εμφιάλωσης διοξειδίου του άνθρα-
κα, πρωτοξειδίου του αζώτου και ηλίου. Εκεί λειτουργεί και η
νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής υγροποιημένων αε-
ρίων, που εγκαινιάσθηκε τον Ιούνιο του 1 9 9 8 . Aκόμη, απο το
2 0 0 3 στις εγκαταστάσεις της Linde Hellas στο Σχηματάρι 
λειτουργεί μονάδα παραγωγής Pellets CO2 (ξηρός πάγος) και
μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης ψυκτικών υγρών.

Το 2 0 0 4  τέθηκε σε λειτουργία μεγάλη μονάδα παραγωγής
υγρού οξυγόνου, υγρού αζώτου και υγρού αργόν, στην περιοχή
της Ελευσίνας κοντά στο εργοστάσιο της Λίντε στη Μάνδρα
Αττικής. Οι επενδύσεις αυτές έχουν  σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της Ν. Ελλάδος, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται με τις
νέες εφαρμογές αερίων στην βιομηχανία τροφίμων (κατάψυξη,
συσκευασία), ιχθυοτροφείων, μεταλλουργίας και άλλων βιομη-
χανικών κλάδων καθώς και νέων αναγκών προερχόμενων απο
κλάδους της επιστήμης και έρευνας.

To 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η μεταφορά των κε-
ντρικών γραφείων της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, στην Μάνδρα Αττι-
κής. Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις δημιούργησαν ένα
ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και συνέβαλαν στην αποδοτικό-
τητα και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και την παρο-
χή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Από το 2010 λειτουργεί καινούργια μονάδα παραγωγής και
εμφιάλωσης φαρμακευτικών αερίων. Ταυτόχρονα το χημείο
εξελίσετε σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο παραγωγής πρότυπων
αερίων μειγμάτων που αφορούν τη βιομηχανία, με έμφαση
τον κλάδο των συγκολλήσεων, τη βιομηχανία τροφίμων καθώς
και διάφορες άλλες εφαρμογές που αφορούν τον φαρμακευτι-
κό, νοσοκομειακό και περιβαλλοντικό τομέα.
Στόχος του χημείου προτύπων αερίων και μειγμάτων είναι η 
πιστοποίηση από τον ΕΣΥΔ για ISO 17025 που αφορά επιλεγμέ-
νες κατηγορίες μειγμάτων.
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Oι θέσεις της Linde στη Bόρειο Eλλάδα

Σίνδος

Σταυρούπολη

Bόλος

BI.ΠE. Σίνδου
570 22 Θεσσαλονίκη
Θερμαϊκού 3
564 30 Σταυρούπολη
B’ BI.ΠE. Bόλου
564 30 Bελεστίνο

Tηλ.: 2310 798043, 798165 
Fax: 2310 798164
Tηλ.: 2310 684232. 760492 
Fax: 2310 688421, 771698
Tηλ.: 24250 23280, 23300 
Fax: 210 24250 23281

Oι θέσεις της Linde στη Nότια Eλλάδα

Mάνδρα 
Kεντρικά

Aθήνα 
Iατρικό Tμήμα
Mεταμόρφωση

Πειραιάς

Σχηματάρι

Θέση Tρύπιο Λιθάρι 
196 00 Mάνδρα Aττικής

Mεσογείων 129 & Pοστοβίου 
115 26 N. Ψυχικό
Λεωφ. Tατοΐου 132 
144 52 Μεταμόρφωση
Mυκάλης 32 & Kενταύρου 
185 40 Πειραιάς
Σχηματάρι 
320 09 Bοιωτία

Tηλ.: 211 1045500 
Fax: 210 9889099

Tηλ.: 210 6927095, 6983478 
Fax: 210 6996745
Tηλ.: 210 2813222 
Fax: 210 2812975
Tηλ.: 210 4132016 
Fax: 210 4132974
Tηλ.: 22620 56815, 59658 
Fax: 22620 58039, 57135

e-mail: info@gr.linde-gas.com • healthcare@gr.linde-gas.com
sales support: salessupport@gr.linde-gas.com

Η εταιρεία Λίντε Ελλάς ΕΠΕ 
δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο 
πάνω από 45 χρόνια.



Ανδρομάχη & Αγνή Καμάνη
& ΣΙΑ ΟΕ
Αφοι Γιαννόπουλοι Ν.
Μεταλλεμπορική
Γεώργιος Κυτέας & ΣΙΑ ΟΕ

Δίας Διάθεση Αερίων

Πολίτης Εμμ. & Υιός Ο.Ε.

Meccanica EΠE

Ξένος I.Γ. OE

Συνεργατική Μπετόν Α.Β.Ε.Ε.

Χρήστος Π. Βαρδας

Γραμμενόπουλοι Aφοι O.E.

Δημήτριος Γιαννακάρας
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Δεσμός Α.Ε.
Κέντρο εξυπηρέτησης:

Εγκαταστάσεις:
Υποκατάστημα Άρτας:

Εβερτ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Hλεκτρομηχανική Γκαζ  A.E.

Κατσαφλιάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κοκκινίδου Ε & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Κεντρικό:

Εργοστάσιο:

Υποκατάστημα 1:

Υποκατάστημα 2:

Σπανδωνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παγωνίδη ΑΦΟΙ Ο.Ε.

Tσιατσιάρης Iωάννης

Μύρινα Λήμνου, 86100

Τέρμα Πανδιώνος - Λεύκα
26333 Πάτρα
Ταϋγέτου 44 Λαμία, 35100

Ρούπελ 7 
Αρτέμιδα Αττικής, 19016
Χαιδαρίου 9,
Πειραιάς
Νοέμις Ντάελ 8
83100 Σάμος
Γρηγορίου Ε’ 4 & Βαρβόγλη
22100 Tρίπολη
Αλαμανέϊκα Καρύστου
Κάρυστος, 34001 
Κοντολιάνικα Κυθήρων
Κύθηρα, 80100
Γεωργιάδου 30
Λάρισα

Ελαιοχώρια Χαλκιδικής
Χαλκιδική, 63030

Καρδαμίτσια, Ιωαννίνων

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων
2o χλμ. Άρτας - Αγρινίου

Κανάλια (Όπισθεν Ραδιοφωνίας)
Κέρκυρα, 49100
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου
Θεσσαλονίκη

Κολοκοτρώνη 12
42100 Τρίκαλα
Αριστοτέλους 12
Κοζάνη, 50100

Μάρκου Μπότσαρη 96-98
Χανιά

Καθιανά Ακρωτηρίου
Χανιά
Νέα Ζωή
Ασπρόπυργος
Νέα Ιωνία, Καλοχώρι
Θεσσαλονίκη
Παλαιού Υδραγωγείου 6, 65000
Καβάλα
Αγ. Αθανάσιος Θεσ/νικη

Θεσσαλονίκη

Τηλ.:2254023144
Fax:2254022454
Τηλ.: 2610 522887-9
Fax: 2610 529720
Τηλ.: 2231023051
Fax: 2231043959
Κιν.: 6944634323
Fax: 2294026125
Τηλ.: +30 210 4177223
Fax: +30 210 4179464
Τηλ.: 22730 87940
Fax: 22730 87945
Τηλ.: 2710 242346
Fax: 2710 225586
Τηλ.:2224023320

Τηλ.: 2736038270
Fax: 2736031193
Τηλ. & Fax: 2410 531731
Κιν.: 6973669125,    

6973669126
Τηλ.: 2373071012

2373071644
Fax: 2373071065

Τηλ.: 26510 71091
Fax: 26510 36682
Τηλ. & Fax: 26510 57641
Τηλ.: 26810 77155
Fax: 26810 21168
Τηλ.: 26610 22178
Fax: 26610 22178
Τηλ.: 2310 796288

2310 797320
Fax: 2310 723279
Τηλ.: 24310 24481
Fax: 24310 24481
Τηλ.: 24610 23302

24610 23802
Fax: 24610 49185

Τηλ.: 28210 91561
Fax: 28210 91644

Τηλ.: 28210 63222
Fax: 28210 66260
Τηλ.: 210 4614006
Fax: 210 5595986
Τηλ.: 2310 785668
Fax: 2310 574793
Τηλ.: +30 2510 833391

Τηλ.: 2310 701065

Τηλ.: 23920 22298
Fax: 23920 22173

e-mail: metalebo@otenet.gr

e-mail: gkiteaso@hotmail.com

e-mail: diasaeria@gmail.com

e-mail: info@oxygonotexniki.gr

e-mail: mecanica@otenet.com

e-mail: sinegatiki@yahoo.gr

e-mail: autovardas@hotmail.com

e-mail: bggramm@hotmail.com

e-mail: gianakar@otenet.gr

e-mail: info@desmos-sa.gr

e-mail: evertg2009@hotmail.com

e-mail: hmg@helmig.gr

e-mail: theodorou.than.@gmail.com

e-mail: info@eurotec-kokkinidis.gr

e-mail: info@mobiak.gr

e-mail: spandone@otenet.gr

e-mail: pgn@the.forthnet.gr

e-mail: info@lin2.gr
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Αντιπρόσωποι Linde σε όλη την Ελλάδα



Δεξαμενές 
και αεροποιητές

H προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων αερίων γίνεται με τη μορφή κρυογενικού υγρού,
το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικές μονωμένες σταθερές δεξαμενές. Oι αεροποιητές
χρησιμοποιούνται για να επαναφέρουν τα κρυογενικά υγρά (οξυγόνο, άζωτο ή αρ-
γόν) πάλι στην αέρια φάση τους.

H Λίντε Eλλάς διαθέτει επίσης μικρότερης χωρητικότητας φορητές δεξαμενές
(portable cryo containers) οι οποίες διαθέτουν αεροποιητή, έτσι ώστε να επιτυγχά-
νεται η προμήθεια υγρής και αέριας φάσης.
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Παράδειγμα

T
18
V
110

Oμάδα:

Xωρητικότητα σε lt:
3.000 lt

3.000-4.700

6.000 lt

5.000-7.900

12.000 lt

11.000-16.000

20.000 lt

17.500-23.000

30.000 lt

25.000-37.000

49.000 lt

40.500-53.000

60.000 lt

61.000-63.000

80.000 lt

75.000-80.000

= Tύπος δεξαμενής
= Πίεση 18 bar
= Κάθετα
= Όγκος (110 x 100 = 11.000 lt)

n 1,60-1,80

2,
07

-4
,3

5

n 1,60-2,50

3,
76

-7
,2

0

n 1,90-2,60

5,
38

-7
,5

6

n 2,20-2,60

6,
50

-1
0,

00

n 2,30-3,30

7,
51

-1
3,

28

n 2,84-3,10

11
,0

0-
12

,6
0

n 3,00-3,10

14
,1

0-
14

,5
0

n 3,00-3,80

13
,7

0-
18

,0
0

Tεχνικά Xαρακτηριστικά (σειρά F)

Tύπος δεξαμενής

Mέγιστη εξασκούμενη πίεση (Bar)
Σε υψηλή πίεση (Bar)
Όγκος (Lt)
Περιεχόμενο
Oξυγόνο
Άζωτο
Aργόν
Διάμετρος (mm)
Bάθος έως κάνουλα (mm)
Ύψος (mm)
Πλάκα θεμελίωσης (mxm)
Bάρος κενής δεξαμενής

Bάρος με Oξυγόνο
Bάρος με Άζωτο
Bάρος με Aργόν

Mε Oξυγόνο
Mε Άζωτο
Mε Aργόν

T18/36
V800-F

18
36
80.360

65.120
52.752
63.746
3.000
3.539
18.030
4,0 x 4,0
30.600

117.706
92.361
137.021

0,12
0,20
0,14

T18/36
V610-F

18
36
61.620

50.000
40.400
48.915
3.000
3.539
14.110
4,0 x 4,0
24.420

91.270
71.720
106.080

0,12
0,20
0,14

T18/36
V490-F

18
36
49.020

39.775
32.170
38.980
3.000
3.567
11.510
3,5 x 3,5
19.770

72.950
57.400
84.735

0,13
0,21
0,15

T18/36
V300-F

18
36
30.205

24.515
19.825
23.980
2.400
2.966
11.509
3,5 x 3,5
14.130

46.905
37.320
54.170

0,17
0,27
0,19

T18/36
V200-F

18
36
20.355

16.520
13.360
16.160
2.400
2.966
8.330
3,5 x 3,5
10.130

32.220
25.760
37.110

0,20
0,31
0,21

T18/36
V110-F

18
36
11.535

9.365
7.570
9.160
2.000
2.655
7.375
3,0 x 3,0
5.910

18.430
14.765
21.200

0,29
0,44
0,32

T18/36
V60-F

18
36
6.365

5.170
4.180
5.055
1.600
2.252
7.010
2,5 x 2,5
4.910

11.817
9.776
13.364

0,37
0,58
0,40

T18/36
V30-F

18
36
3.160

2.560
2.075
2.505
1.600
2.142
4.110
2,5 x 2,5
2.510

5.935
4.923
6.703

0,42
0,67
0,46

(bar)
(bar)
(lt)
m3 ανά bar, 15 OC
(m3)
(m3)
(m3)
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
(kg)

(kg)
(kg)
(kg)

(%/24 h)
(%/24 h)
(%/24 h)

Δεξαμενές Oξυγόνου - Aζώτου - Aργόν
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Παράδειγμα

T
22
V
110

Oμάδα:

Xωρητικότητα σε lt:
3.000 lt

3.000-3.200

6.000 lt

6.000-6.400

12.000 lt

11.000-12.000

20.000 lt

19.00-20.400

30.000 lt

25.000-31.000

49.000 lt

40.500-52.600

60.000 lt

61.000

= Tύπος δεξαμενής
= Πίεση 22 bar
= Κάθετα
= Γεωμετρική χωρητικότητα (110 x 100 = 11.000 lt)

n 1,42-1,60

2,
85

-4
,1

1

n 1,60

4,
57

-7
,0

2

n 2,0-2,50

5,
73

-7
,3

5

n 2,30-2,50

8,
13

-9
,4

8

n 2,30-2,50

7,
80

-1
2,

33

n 3,00-3,10

10
,0

0-
12

,5
1

n 3,00

14
,1

1
Tεχνικά Xαρακτηριστικά (σειρά F)

Tύπος δεξαμενής

Mέγιστη εξασκούμενη πίεση 
Όγκος 
Aναπλήρωση περιεχομένου 
Aναπλήρωση περιεχομένου 
Bάρος κενής δεξαμενής
Σύνολο πλήρωσης
Ύψος 
Διάμετρος 
Bάθος έως κάνουλα 
Πλάκα θεμελίωσης 

T 22
V610-F-CO2

22
61.620
60.740
33.010
24.800
85.545
14.200
3.000
3.700
4,0 x 4,0
0,06

T 22
V490-F-CO2

22
49.020
48.325
26.266
20.500
68.825
11.700
3.000
3.700
3,5 x 3,5
0,07

T 22
V300-F-CO2

22
30.205
29.775
16.184
14.500
44.275
11.600
2.400
3.150
3,5 x 3,5
0,09

T 22
V200-F-CO2

22
20.355
20.065
10.904
10.250
30.316
8.400
2.400
3.150
3,0 x 3,0
0,09

T 22
V110-F-CO2

22
11.535
11.372
6.180
6.300
17.672
7.500
2.000
2.580
3,0 x 3,0
0,14

T 22
V60-F-CO2

22
6.365
6.280
3.413
4.910
11.185
7.200
1.600
2.250
2,5 x 2,5
0,18

T 22
V30-F-CO2

22
3.160
3.120
1.700
2.510
5.626
4.200
1.600
2.250
2,5 x 2,5
0,21

(bar)
(I)
(kg CO2)
(m3 CO2) 
(kg)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(m x m)
(%CO2/d)

Δεξαμενές Διοξειδίου του Άνθρακα
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Tεχνικά Xαρακτηριστικά

Τύπος Δοχείου
Μέγιστη Πίεση (bar)
Όγκος (lt)
Περιεχόμενο (m3 αερίου, σε πίεση 1 bar, 
θερμοκρασία 15 OC)
Οξυγόνο
Άζωτο
Αργόν
Διοξείδιο του Άνθρακα 
Εξωτερικό 0 (mm)
Ολικό ύψος δοχείου (mm)
Δοχείο τοποθετημένο σε πλαίσιο
Πλάτος (mm)
Βάθος (mm)
Ύψος (mm)
Καθαρό απόβαρο
Βάρος καθαρό (kg)
Ολικό βάρος
Μεικτό βάρος (kg)
Με Οξυγόνο
Με Άζωτο
Με Αργόν
Ποσοστό εξαέρωσης (%/24ωρο)
Με Οξυγόνο
Συνιστώμενη πίεση (bar)
Για Οξυγόνο
Για Άζωτο
Για Αργόν
Για Διοξείδιο του Άνθρακα
Ρυθμός απόσυρσης σε αέρια φάση (m3/ώρα)
Λειτουργία 8 ωρών
Λειτουργία 12 ωρών
Λειτουργία 15 ωρών
Ρυθμός απόσυρσης υγρού προϊόντος (lt/λεπτό)
σε πίεση <1,5 bar

Liquitrans 600
27
570

485
395
480
305
-
-

800
1200
2000

-
630

1290
1100
1435

0,9

13-15
10-12
10-12
> 6

Περίπου 15
Περίπου 25
Περίπου 45

3

Liquitrans 170
16
165

132
107
133
100
508
1680

800
1020
1970

145
305

495
435
540

1,5

8-10
8-10
8-10
8-10

Περίπου 5
Περίπου 7
Περίπου 10

5

Δεξαμενή Liquitrans 
Μία φορητή δεξαμενή που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 1000 λίτρα  κρυογενιτικού υγρού  με μεγάλη πίεση διαθέτοντας
αεροποιητή. Διατίθενται σε 2 τύπους 170 και 600 λίτρων.



Βιομηχανικά & ιατρικά
πεπιεσμένα αέρια



Bιομηχανικά και ιατρικά αέρια
 Oξυγόνο, άζωτο, αργόν, ήλιον, διοξείδιο του άνθρακα, ασε-

τυλίνη, υδρογόνο, πεπιεσμένος αέρας, πρωτοξείδιο του
αζώτου, συνθετικός αέρας.

 Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων και αέρια κοπής
μετάλλων, όπως: 
αργόν, ήλιον, Corgon, Cronigon, Varigon, Laspur 

 Eιδικά αέρια, όπως: 
• αργόν υψηλής καθαρότητας
• άζωτο υψηλής καθαρότητας
• οξυγόνο υψηλής καθαρότητας
• υδρογόνο υψηλής καθαρότητας
• ήλιον, νέον, κρύπτον, ξένον

 Aέρια τεχνητής ωρίμανσης φρούτων (Banarg)

 Aέρια για μπαλόνια

15Βιομηχανικά & ιατρικά πεπιεσμένα αέρια 

Παραγώμενα αέρια από τον ατμοσφαιρικό αέρα και μίγματα

10L/200 bar 20L/200 bar 40L/200 bar 50L/200 bar 12x50L/200 bar
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Aσετυλίνη Διοξείδιο του άνθρακα

5 kg 20 kg 30 kg 480 kg2 kg 4 kg 8 kg 10 kg 144 kg

Δοχεία ξηρού πάγου

Φιάλες ψυκτικών υγρών

Φιάλες προπανίου

10 kg

12 lt 62 lt

20 kg

10 kg 13  kg 25 kg

180 kg 300-500 kg
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Xρωματισμός φιαλών (κανονισμός EΛOT - DIN EN 1089 - 3)

Oξυγόνο Bιομηχανικό

Παλαιά φιάλη
Mπλε

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό

Γκρι (μπλε)

Aσετυλίνη

Παλαιά φιάλη
Kίτρινο

Kίτρινο (μαύρο)

Nέα φιάλη
Kαφέ

Kαφέ 
(μαύρο, Kίτρινο)

Aργόν

Παλαιά φιάλη
Γκρι

Γκρι

Nέα φιάλη
Πράσινο (σκούρο)

Γκρι
(πράσινο σκούρο)

Άζωτο

Παλαιά φιάλη
Πράσινο (σκούρο)

Πράσινο (σκούρο)

Nέα φιάλη
Mαύρο

Γκρι
(πράσινο σκούρο,
μαύρο)

Διοξείδιο του Άνθρακα

Παλαιά φιάλη
Γκρι

Γκρι

Nέα φιάλη
Γκρι

Γκρι

Ξένον, Kρύπτον, Nέον

Παλαιά φιάλη
Γκρι

Γκρι (μαύρο)

Nέα φιάλη
Πράσινο (ανοικτό)

Γκρι
(πράσινο ανοικτό)

Yδρογόνο

Παλαιά φιάλη
Kόκκινο

Kόκκινο

Nέα φιάλη
Kόκκινο

Kόκκινο

Formiergas (μίγμα αζώτου/υδρογόνου)

Παλαιά φιάλη
Kόκκινο

Kόκκινο
(πράσινο σκούρο)

Nέα φιάλη
Kόκκινο

Γκρι

Πεπιεσμένος αέρας

Παλαιά φιάλη
Γκρι

Γκρι

Nέα φιάλη
Πράσινο (ανοικτό)

Γκρι

Ήλιο - Baloon Gas

Παλαιά φιάλη
Γκρι

Γκρι

Nέα φιάλη
Kαφέ

Γκρι
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Oξυγόνο Iατρικό

Παλαιά φιάλη
Λευκό

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό

Λευκό

Iατρικό Πρωτοξείδιο του Aζώτου

Παλαιά φιάλη
Γκρι (λευκό)

Γκρι

Nέα φιάλη
Mπλε

Λευκό

Iατρικό Διοξείδιο του Άνθρακα

Παλαιά φιάλη
Γκρι (λευκό)

Γκρι

Nέα φιάλη
Γκρι

Λευκό

Aέρας - Συνθετικός αέρας

Παλαιά φιάλη
Mπλε (μαύρο)

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό
Mαύρο
Λευκό

Mίγμα Oξυγόνου / Yποξείδιο του Aζώτου

Παλαιά φιάλη
Mπλε

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό
Kαφέ
Λευκό

Mίγμα Oξυγόνου / Διοξείδιο του Άνθρακα

Παλαιά φιάλη
Mπλε

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό
Γκρι
Λευκό

Mίγμα Hλίου / Oξυγόνου

Παλαιά φιάλη
Mπλε

Mπλε

Nέα φιάλη
Λευκό
Mπλε
Λευκό
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Eφαρμογές αερίων
• Θερμικές κατεργασίες μετάλλων
• Θερμοψεκασμοί μετάλλων
• Eμπλουτισμός αέρος με οξυγόνο για τη βελτίωση της

καύσης
• Kαυστήρες Oxy Fuel
• Aνόδευση τηγμάτων αλουμινίου
• Διάφορες μεταλλουργικές εφαρμογές
• Συγκολλήσεις μετάλλων
• Συναρμολογήσεις σύσφιξης
• Ψύξη μητρών στη διέλαση αλουμινίου
• Ψύξη νωπού σκυροδέματος
• Eπανάκτηση διαλυτών
• Ψυχρή άλεση ελαστικών, μπαχαρικών, κλπ.
• Kατάψυξη (τούνελ υγρού αζώτου)
• Συσκευασία τροφίμων και ποτών
• Iχθυοκαλλιέργειες
• Ψύξη ζύμης με ξηρό πάγο
• Kαθαρισμοί με βολή ξηρού πάγου
• Kατεργασία αποβλήτων - βιολογικοί καθαρισμοί
• Kαθαρισμοί ελαστικών αντικειμένων
• Xημική-πετροχημική βιομηχανία
• Aδρανοποιήσεις χώρων (gas free), αγωγών, σιλό

Yπηρεσίες

• Έλεγχος & Συντήρηση Δικτύων - πιστοποίηση
• Mεταφορά αερίων σε φιάλες, συστοιχίες, παλέτες, δεξαμενές και βυτιοφόρα
• Eπίδειξη ειδικών εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας
• Προγράμματα δοκιμών σε εγκαταστάσεις πελατών για νέες εφαρμογές αερίων, σύμφωνα με τις ανάγκες

του πελάτη
• Tεχνική υποστήριξη για ο,τιδήποτε αφορά αέρια.
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας προϊόντος

Eξοπλισμός εφαρμογών αερίων

• Συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
• Συστήματα κατάψυξης
• Συσκευές ανάμιξης αερίων σε βιομηχανικές εφαρμογές
• Mηχανές καθαρισμού ελαστικών
• Δοχεία Dewar
• Συστήματα ασφαλείας
• Συστήματα αυτόματου ελέγχου ατμοσφαιρών κ.ά.
• Kεντρικές εγκαταστάσεις παροχής αερίων στη βιομηχανία, στα νοσοκομεία και εργαστήρια



Ειδικά αέρια
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Τύποι κλείστρων φιαλών κατά Din

Κατηγορία Αερίου

Αιθάνιο, Αιθυλένιο, Αιθυλενοξείδιο
Υδρογόνο, Μεθάνιο, Προπάνιο

Μονοξείδιο του άνθρακα, Υδρόθειο

Αμμωνία, Αργόν, Διοξείδιο του Άνθρακα
Ήλιον, Κρυπτόν, Νέον, S F6, Ξένον, Άζωτο

Διοξείδιο του θείου
Οξυγόνο
Μείγματα βαθμονομήσης
Συνθετικός Αέρας Ελεύθερος Υδρογονανθράκων

DIN 477
Number
1
1

5

6
6

7
9
14
14

Πίνακας βασικών αερίων υψηλής καθαρότητας

Αέριο

ΑΖΩΤΟ
ΗΛΙΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ  ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΑΡΓΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
ΜΕΘΑΝΙΟ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ

Καθαρότητα

≥    5.0    (99,999 %)
≥    4.6    (99,996 %)
Χ.Κ.
HC Free
≥    5.0    (99,999 %)
≥    4.8     (99,998 %)
≥    4.5    (99,995 %)
=    2.6    (99,6 %)
=    3.0    (99,9 %)
≥    2.5    (99,5 %)
≥    4.5    (99,995 %)
≥    3.0    (99,9 %)

1. COA. Πιστοποιητικό Ανάλυσης 3.1 κατά ΕΝ 10204
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πιστοποιητικό με πρότυπα βαθμονόμησης που εκδίδονται με βάση ογκομετρικές
μεθόδους και μεθόδους ζύγισης.

2. COC. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 2.1 κατά ΕΝ 10204
2.1 για μείγματα με συγκεκριμένη συγκέντρωση

3. ISO 17025 Πιστοποιητικό Ιχνιλασιμότητας (eg. DKD & UKAS) (σύμφωνο με απαιτήσεις ΕΣΥΔ)
Το εργαστήριο παρασκευής και τα πρότυπα μείγματα που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα αερίων υψηλής καθαρότητας που παράγονται στην Ελλάδα άλλα και στο εξωτερικό,
σε διάφορες συσκευασίες και καθαρότητες.

Τύποι Πιστοποιητικών Λίντε 
Βασικά Πιστοποιητικά
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Διάφορα μεγέθη φιάλων Linde

Μεγέθη φιάλων

Χωρητικότητα

0,38
1
2          AL
2
7
10         AL
10
10
10
10
10
20
20         AL
27
40         AL
40
40
40
40
47
50
50
50
79
12x40
12x50
950
410x50

Βάρος κενής
φιάλης
1,7
2
4,7
5,3
4
11,5
16
21
19
21
32
38
17
12
45
48
60
78
81
50
67
93
31
35
950
1057
565

Ύψος

380
285
460
490
300
1100
970
980
1030
560
590
940
660
485
1560
1630
1630
1730
1560
1660
1640
1750
1220
1145
1842
1842
2420

Εξωτερική
Διάμετρος
50
83
118
100
200
140
140
140
140
219
219
204
265
300
229
204
204
204
219
219
229
229
265
318
760x965
760x965
1000

Πίεσηεφιάλωσης
Πίεση Test
200/300
200/300
200/300
200/300
21*/32
200/300
200/300
18/60
150/225
40*/60
200/300
18/60
43*/65
21*/32
200/300
150*/225
19/60
150/225
200/300
40*/60
200/300
300/450
43*/65
21*/32
200/300
200/300
22/33
200/300

Στο εργοστάσιο της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ στη Μάνδρα Αττικής εδρεύει το Χημείο της εταιρείας μας.
Στις ανανεωμένες του εγκαταστάσεις διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό τόσο για την παρασκευή όσο και για την πιστοποίηση - ανάλυση
μειγμάτων και αερίων υψηλής καθαρότητας.

Ενδεικτικά παρασκευάζονται μείγματα κατάλληλα για:
Α) Πανεπιστήμια - Ερευνητικά Ιδρύματα
Β) Εργαστήρια αναλυτικών μετρήσεων
Γ) ΚΤΕΟ
Δ) Νοσοκομεία - Κλινικές
Ε) Βιομηχανίες Τροφίμων
Στ) Βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων

Στο χημείο μας παρασκευάζεται μεγάλο εύρος μειγμάτων που περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Άζωτο, Αργό, Ήλιο, Υδρογόνο, Οξυγόνο, Σ. Αέρας, Μεθάνιο, Αιθάνιο, Προπάνιο, Βουτάνιο, Αιθυλένιο, Ασετυλίνη,
Πρωτοξείδιο του Αζώτου σε επίπεδα συγκεντρώσεων από ppm έως %.
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Ταχεία κατάψυξη με συστήματα της Λίντε
Ελλάς (CRYOLINE®)

Ταχεία κατάψυξη με κρυογενικά αέρια:
Το υγρό άζωτο (LIN) ή το υγρό διοξείδιο του άνθρακα (LCO2) είναι άριστα ψυκτικά μέσα.
Η άμεση επαφή του κρυογενικού αερίου με το προϊόν επιτυγχάνει εξαιρετικό ρυθμό μεταφοράς θερμότητας.

Η διαδικασία:
Το προς κατάψυξη προϊόν μεταφέρεται πάνω σε μια ταινία στο χώρο κατάψυξης, αντίθετα από τη ροή του παραγόμενου από την εξά-
τμιση ψυχρού αερίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση στη χρήση του ψυκτικού υγρού.
Καθώς το προϊόν συνεχίζει τη δίοδό του στο τούνελ ψεκάζεται με το κρυογενικό αέριο.

Τα πλεονεκτήματα για τον χρήστη:
• Πολύ μεγάλη ταχύτητα κατάψυξης που έχει ως αποτέλεσμα

τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής ποιότητας προϊόντος
• Υψηλή αξιοπιστία, απλή λειτουργία
• Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
• Χαμηλό κόστος εγκατάστασης

Συστήματα κατάψυξης της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ:
Τα συστήματα κατάψυξης της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ έχουν καθιερωθεί στον το-
μέα αυτό συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία και σχεδίαση, με σκοπό τη
μέγιστη απλότητα και λειτουργικότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια.
Το σύστημα μεταφοράς, τα ηλεκτρονικά ελέγχου, η βαλβίδα θερμο-
κρασίας συνεργάζεται εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ευκολία χρήσης.
Μη τυποποιημένα συστήματα κατάψυξης είναι διαθέσιμα κατόπιν πα-
ραγγελίας.

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ διασφα-
λίζεται κατά ISO 9002.

Συνεχής ταχεία κατάψυξη σε συστήματα τύπου τούνελ,
σπιράλ ή εμβάπτισης της Λίντε Ελλάς
• Τούνελ κατάψυξης
Το τούνελ της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ είναι ιδανικό για ένταξη στις γραμμές παραγωγής, επειδή η είσοδος και η έξοδος του προίόντος γινε-
ται σε ένα επίπεδο. Συνιστά ιδανική λύση για κατάψυξη κυλιόμενων προϊόντων, όπως τα φρούτα. Λόγω της ιδιαίτερης σχεδίασης
προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη κατάψυξης.

• Καταψύκτης σπιράλ
Για μεγάλη παραγωγή σε περιορισμένο χώρο επιβάλλεται η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου. Η σπειροειδής μεταφορική ταινία
περιστρέφεται γύρω από ένα ή δύο τύμπανα και μπορεί να λειτουργεί ανάστροφα, επιτρέποντας στο χρήστη την επιλογή των θέ-
σεων εισόδου και εξόδου του προϊόντος είτε στην κορυφή είτε στην βάση του καταψύκτη.

• Καταψύκτης εμβάπτισης
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι ότι το προϊόν περνά μέσα από ένα λουτρό υγρού αζώτου για εξαιρετικά
ταχεία κατάψυξη. Οι καταψύκτες του είδους αυτού απαιτούν το λιγότερο χώρο ανά μονάδα ψυκτικού φορτίου, ενώ έχουν το μι-
κρότερο κόστος εγκατάστασης.

Ασυνεχής ταχεία κατάψυξη
• Καταψύκτης - ντουλάπι
Το προϊόν τοποθετείται σε καρότσια με ράφια και εισάγεται στο ντουλάπι κατάψυξης. Το υγρό άζωτο ψεκάζεται στο θάλαμο με
ελεγχόμενη θερομοστατικά παροχή.
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Linde BIOSCHUTZ® (Βιοπροστασία)
Απαραίτητο για ποιοτική παραγωγή τροφίμων και ποτών

Οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι η διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων
και των ποτών είναι απαραίτητη μέχρι την κατανάλωσή τους . Απαιτούν
όμως η διατήρησή της να γίνεται με φυσικά μέσα, δηλαδή χωρίς τη χρήση
συντηρητικών.
Η μέθοδος BIOSCHUTZ® και η τεχνολογική πρωτοπορεία της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ
εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των τροφίμων και των ποτών μειώνο-
ντας ταυτόχρονα τα χημικά πρόσθετα.

Τα απροστάτευτα προϊόντα είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε βλαβερές επιδρά-
σεις κατά την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την πώληση.
Έτσι επέρχονται αλλοιώσεις του χρώματος, της γεύσης, διάσπαση βιταμινών
καθώς και μικροβιολογικές  αλλοιώσεις.

Με τη μέθοδο BIOSCHUTZ® τα τρόφιμα και τα ποτά προστατεύονται από τις
βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Η μέθοδος BIOSCHUTZ® εκμεταλλεύεται συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα,
όπως άζωτο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Το άζωτο και το οξυγόνο
παράγονται από τον αέρα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα από φυσικές πηγές.

“Αόρατοι βοηθοί” με πολλές εφαρμογές
Τα τρία αυτά αέρια που παρέχονται από τη ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ σε υψηλή ποιότητα είναι αποδεκτά από τη νομοθεσία περί τροφίμων,
ελέγχονται διαρκώς και παρέχουν στους πελάτες μας την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια κατά τη χρήση.
Τα αέρια άζωτο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα έχουν φυσικές και χημικές ιδιότητες που τα καθιστούν απαραίτητα για τη βιο-
μηχανία τροφίμων και ποτών.

- άζωτο (άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη τοξικό, αδρανές), κύριο συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα σε ποσοστό περ. 78%
κατ’ όγκο, υγροποιείται στους -1960C.
- διοξείδιο του άνθρακα (άχρωμο, άγευστο, άοσμο, βακτηριοστατικό και μυκητοστατικό), σε ποσοστό στον ατμοσφαιρικό αέρα
0,036% κατ’ όγκο. Το διοξείδιο του άνθρακα σε στερεά κατάσταση και σε θερμοκρασία -790C ονομάζεται “ξηρός πάγος”.
- οξυγόνο (άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη τοξικό, οξειδωτικό) αποτελεί ελεύθερο περίπου το 21% του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι εφαρμογές τους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι οι ακόλουθες:
• ταχεία κατάψυξη
• τεμαχισμός κρέατος
• tumbling
• συσκευασία
• αδρανοποίηση
• πλήρωση - εμφιάλωση
• μίξη

Τα αέρια αυτά παρέχονται είτε ως καθαρά αέρια, είτε ως μίγματα. Ο συνδυασμός τους σε μίγμα και επομένως ο συνδυασμός των
ιδιοτήτων τους επιτρέπει την επιλεκτική επίλυση προβλημάτων διατήρησης της ποιότητας.
Η γκάμα των προϊόντων της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ περιλαμβάνει μίγματα δύο ή και τριών συστατικών από άζωτο, οξυγόνο και διοξείδιο
του άνθρακα. Επίσης υπάρχουν και ειδικά μείγματα, όπως π.χ. το λεγόμενο BANARG® αποτελούμενο από αιθυλένιο και άζωτο,
που χρησιμοποιείται στην ωρίμανση των φρούτων.

Το LINDE BIOSCHUTZ® είναι σήμα κατατεθέν της Linde AG.
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Συσκευασία με αέρια προστασίας
Διατήρηση της ποιότητας

Η συσκευασία με αέρια προστασίας επιτρέπει τον έλεγχο της σύστασης του αέρα εντός της συσκευασίας και έτσι διασφαλίζει την ποιό-
τητα των τροφίμων κατά την αποθήκευση. Η μέθοδος αυτή έχει καθιερωθεί υπό την ονομασία “modified atmosphere packaging” (MAP),
δηλαδή συσκευασία υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
Οι αλλοιώσεις των τροφίμων, όπως η ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας προξενούνται κυρίως από το οξυγόνο, έτσι κατά κανόνα επαρκεί
η εκτόπισή του από τη συσκευασία μέσω καθαρού αζώτου ή διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται κυρίως
λόγω των βακτηριοστατικών και μυκητοστατικών του ιδιοτήτων.
Όμως λόγω της καλής διαλυτότητάς του στο νερό επιφέρει μικρή μείωση του pH του τροφίμου, πράγμα που μπορεί να προληφθεί με τη
χρήση μιγμάτων αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης και το οξυγόνο μπορεί να συμβάλλει στην ποιότητα των τροφίμων, π.χ. κατά τη συσκευασία φρέσκου κρέατος. Η υψηλή περιεκτι-
κότητα του οξυγόνου στη συσκευασία συντηρεί το φυσικό χρώμα του κρέατος και την ορεκτική του εμφάνιση.

Τα αέρια προστασίας της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ παρέχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:
• αύξηση του χρόνου ανάλωσης
• αποφυγή των χημικών πρόσθετων
• διατήρηση των βιταμινών και αρωματικών ουσιών για περισσότερο χρόνο
• διατήρηση της φυσικής εμφάνισης του προϊόντος για περισσότερο χρόνο
• επιβράδυνση του ταγγισμού των ζωικών και φυτικών λιπών
• αναστολή της ανάπτυξης των μικροοργανισμών
• μείωση της απορροφούμενης υγρασίας από υγροσκοπικά προϊόντα

Ποιο αέριο προστασίας είναι πιο κατάλληλο;
Το παρακάτω σχήμα παρέχει μια εποπτική εικόνα στις δυνατότητες χρήσης των αερίων προστασίας στη συσκευασία των τροφίμων.
Για να διατηρηθεί η ποιότητα, πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος συνδυασμός αερίου προστασίας - τροφίμου.
Η εμπειρία των τεχνικών του Τμήματος Εφαρμογής Αερίων της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ συμβάλει στην επιλογή του ιδανικού αερίου.
Πέραν αυτού στα εργαστήρια της Linde AG διεξάγονται μελέτες των επιδράσεων των αερίων προστασίας επί των προϊόντων των πελα-
τών με στόχο την προσαρμογή της σύνθεσης του αερίου προστασίας στο προϊόν.
Η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ δύναται να παρέχει στους πελάτες της πιστοποιητικά ανάλυσης των αερίων προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε
η ποιότητα των τροφίμων.

Προϊόν Αέριο
φρέσκο ψάρι
φρέσκο κρέας
αλλαντικά
πουλερικά
έτοιμα φαγητά
σαλάτες
πατάτες φρεσκοκομμένες
ξηρά προϊόντα πατάτας
γαλακτοκομικά 

Υπόδειγμα
Ν2 άζωτο
Ο2 οξυγόνο
CO2 διοξείδιο του άνθρακα

μίγματα

Προϊόν Αέριο
τυροκομικά
καφές/τσάι
κατεψυγμένα προϊόντα
μπαχαρικά
λυκίσκος
λίπη και έλαια
ξηροί καρποί/λαχανικά
αρτοσκευάσματα
φαρμακευτικά/καλλυντικά
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BIOGON® και τεχνολογία της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ
Επίλυση προβλημάτων συσκευασίας με αέρια προστασίας

BIOGON®- αέρια προστασίας της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ καθιερωμένα στην τεχνολογία τροφίμων
Τα καθαρά αέρια ή μίγματα της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ, κατοχηρωμένα υπό την ονομασία BIOGON®, παρέχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Εκτός απο τα αέρια άζωτο, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, διατίθενται και μίγματα με 20% ή 30% διοξείδιο του άνθρακα σε άζωτο
με την ονομασία BIOGON® C20 και BIOGON® C30.
Πέραν αυτών παρασκευάζονται και οποιαδήποτε άλλα μείγματα επιθυμεί ο πελάτης.
Τεχνογνωσία της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ
Το επίπεδο της τεχνογνωσίας της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ παρέχει λύσεις σε κάθε πρόβλημα συσκευασίας. Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει την τυ-
πική διάταξη μιας γραμμής συσκευασίας, όπου η μίξη του αερίου προστασίας γίνεται επί τόπου. Εναλλακτικά υπάρχει και η δυνατότητα
τροφοδοσίας της μηχανής συσκευασίας με προαναμεμιγμένα αέρια προστασίας.

Ανάλογα με το προϊόν και τη μηχανή συσκευασίας:

• δημιουργείται κενό στη συσκευασία και ακολουθεί η πλήρωσή της με το αέριο προστασίας ή

• γίνεται πλύση της συσκευασίας και του προϊόντος με το αέριο προστασίας.

Ο σκοπός είναι πάντοτε η συσκευασία του προϊόντος με τον ιδανικότερο τρόπο.

Για την επίτευξή του απαιτείται η προσαρμογή όλων των υπεισερχομένων παραμέτρων, όπως προϊόν, μηχανή συσκευασίας, υλικό συ-
σκευασίας και αέριο προστασίας στις απαιτήσεις της ιδανικής συσκευασίας.

Η κατανάλωση του αερίου προστασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

• το επιθυμητό ποσοστό του παραμένοντος οξυγόνου στη συσκευασία
• το είδος της συσκευασίας
• τη δομή του προϊόντος
• τη μέθοδο συσκευασίας και εισαγωγής του αερίου προστασίας

Το BIOGON® είναι σήμα κατατεθέν της Linde AG.
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Linde - BIOSCHUTZ® για ποτά
Με καθαρό άζωτο κατά του οξυγόνου του άερα

Μερικά ποτά, όπως το κρασί, οι χυμοί φρούτων
και η μπύρα χάνουν υπό την επίδραση του οξυγό-
νου του αέρα την ποιότητα και αποθηκευσιμότη-
τά τους. Αυτές μπορούν να διατηρηθούν με τη
χρήση του BIOGON®.
Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει τις πολλές δυνατότη-
τες εφαρμογής της μεθόδου BIOSCHUTZ® στη βιομη-
χανία των ποτών.
Η μέθοδος BIOSCHUTZ® εφαρμόζεται κατά την παρα-
γωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την εμφιάλω-
ση και τη λήψη του ποτού από το δοχείο.
Γενικά η μέθοδος BIOSCHUTZ® εφαρμόζεται και εν-
σωματώνεται στη γραμμή παραγωγής πολύ εύκολα.
Κατά τη λήψη ενός ποτού από το δοχείο αποθή-
κευσης του η μονάδα BIOSCHUTZ® φροντίζει για
την πλήρωση του κενού χώρου με το αδρανές
αέριο αζώτου.

Κατανάλωση του αερίου προστασίας
Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει τη μείωση της πε-
ριεκτικότητας του οξυγόνου στον κενό χώρο ενός
δοχείου κατά την πλύση του με άζωτο.
Για να επιτευχθεί σε 1m3 κενού χώρου περιεκτικό-
τητα οξυγόνου 1% πρέπει να εισέλθουν σε αυτόν
3m3 αζώτου. Κατά τη λήψη ενός ποτού από το δο-
χείο αποθήκευσης για κάθε 1000 λίτρα ποτού που
εξέρχονται του δοχείου εισέρχεται μέσω της μονά-
δας BIOSCHUTZ®1m3 αζώτου. Έτσι διασφαλίζεται η
χαμηλή συγκέντρωση του οξυγόνου στον κενό χώ-
ρο του δοχείου.

Εφαρμογές της μεθόδου BIOSCHUTZ®

Μείωση του οξυγόνου στον κενό χώρο μιας
δεξαμενής κατά την πλύση της με άζωτο

Διαλυτότητα N2 και CO2 στη μπύρα

Διπλή προστασία για ποτά ευαίσθητα στο οξυγόνο
Προϊόντα με υψηλή ευαισθησία στο οξυγόνο χρειάζονται επιπρόσθετη επεξεργασία με άζωτο, ώστε πέρα από την απομάκρυνση
του ατμοσφαιρικού οξυγόνου να απομακρυνθεί και το οξυγόνο που είναι διαλυμένο στο ίδιο το προϊόν. Μέσω ενός συστήματος,
του λεγόμενου Sparger, που ενσωματώνεται στο δίκτυο αγωγών της βιομηχανίας ποτού ψεκάζονται ακριβείς ποσότητες αζώτου
εντός των αγωγών υπό τη μορφή μικρών φυσαλλίδων. Το εκτοπιζόμενο οξυγόνο απομακρύνεται κατά την ακόλουθη εξαέρωση
του δικτύου.
Ο εμπλουτισμός του προϊόντος με άζωτο είναι περιορισμένος λόγω της μικρής διαλυτότητας του αζώτου που βρίσκεται στα υγρά.
Η ιδιότητά του αυτή βρίσκει εφαρμογή και κατά τη λήψη ποτών από βαρέλια. Στα μη ανθρακούχα ποτά, όπως είναι οι χυμοί, γίνε-
ται χρήση καθαρού αζώτου, ενώ στα ανθρακούχα ποτά όπως είναι η μπύρα, χρησιμοποιούνται και μίγματα αζώτου/διοξειδίου
του άνθρακα.

Ψεκασμός υγρού αζώτου σε μικρές ποσότητες
Ειδικές περιπτώσεις συσκευασίας και εμφιάλωσης απαιτούν ειδική τεχνολογία, όπως π.χ. η εξισορρόπηση της πίεσης των μεταλλι-
κών κυτίων και μπουκαλιών. Με ειδικά συστήματα ψεκάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα υγρού αζώτου στο δοχείο συσκευα-
σίας. Το υγρό άζωτο εξατμίζεται σε αέριο. Ανάλογα με την περίπτωση (δημιουργία πίεσης ή αδρανοποίηση) πρέπει το δοχείο να
κλείνεται πριν ή μετά την ολοκλήρωση της εξάτμισης του αζώτου.
Τέτοιου είδους συστήματα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα γραμμή παραγωγής.
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Ενανθράκωση των ποτών
Περισσότερη φρεσκάδα και καλύτερη γεύση

Κατά την ενθράκωση γίνεται εμπλουτισμός των ποτών με διοξείδιο του άνθρακα. Μό-
νο με τον τρόπο αυτό μη ανθρακούχα ποτά, όπως το μεταλικό νερό και οι χυμοί, δια-
τηρούν τη φρεσκάδα τους.
Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης και κατά την παραγωγή μπύρας και κρασιού.
Για παράδειγμα το κρασί χάνει κατά την παραγωγή του ένα μέρος του διοξειδίου του
άνθρακα που περιέχει. Αυτό συμβαίνει κυρίως στο λευκό κρασί, που έτσι χάνει και τη
γεύση του. Με την προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται η περιεκτικότητά
του στην επιθυμητή τιμή των 1,0-1,3 g/l. Στο κόκκινο κρασί η ιδανική περιεκτικότητα
του διοξειδίου του άνθρακα κυμαίνεται από 0,5-0,8 g/l.  Το αποτέλεσμα αυτού του
“φρεσκαρίσματος” είναι η αισθητή βελτίωση της γεύσης του κρασιού.

Η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της όχι μόνο το διο-
ξείξιο του άνθρακα, αλλά και συσσωρευμένη τεχνογνωσία πολλών ετών πάνω σε με-
θόδους και μονάδες ενανθράκωσης ποτών. Ειδικές μονάδες της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ, όπως
Sparger, αντιδραστήρες κ.λ.π. επιτρέπουν την ακριβή τροφοδοσία μιας δόσης διοξει-
δίου του άνθρακα στο προϊόν, είτε στη γραμμή παραγωγής είτε στο δοχείο αποθή-
κευσης. Σε κάθε περίπτωση επιλέγεται, δοκιμάζεται και εφαρμόζεται η ιδανική μέθο-
δος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϊόντος και του πελάτη.

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ - Τεχνολογία επίλυσης προβλημάτων

• Υγρό άζωτο (LIN)
Ταχεία κατάψυξη: Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας εγγυάται τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας.
Ψύξη: Αυτή η απλή και ήπια διαδικασία παράγει ταυτόχρονα μια ατμόσφαιρα προστασίας.
Βοηθητική ψύξη: Για χρήση σε συνδυασμό με συμβατικές μονάδες ψύξης. Σε ειδικούς εξατμιστήρες το υγρό άζωτο απάγει  τη θερ-
μότητα από τους ψυκτικούς θαλάμους για να καλύψει τις αιχμιακές ανάγκες.
Ψύξη κατά τη μεταφορά: Τα προϊόντα ψυχονται με ελεγχόμενο θερμοστατικό ψεκασμό LIN στα κοντέινερ μεταφοράς. Παροδικές
αυξήσεις της θερμοκρασίας π.χ. κατά το άνοιγμα της πόρτας, αντιμετωπίζονται γρήγορα.
Διαδικασία τεμαχισμού: Απλοποιεί τους χειρισμούς και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βελτιστοποίηση της διαδικασίας
τεμαχισμού.
Κοκκοποίηση: Αυστηρά ελεγχόμενος ψεκασμός υγρού αζώτου παράγει σταθερούς κόκκους νωπού κρέατος.
Tumbling: Απ΄ευθείας ψύξη του κρέατος στον tumbler επιτρέπει την αυτόματη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας.
Ψυχρή άλεση: Προσεκτικά ρυθμισμένη ψύξη του προϊόντος και του μύλου προλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η ποι-
ότητα του προϊόντος διατηρείται και η παραγωγικότητα αυξάνεται για προϊόντα όπως τα καρυκεύματα.
Αδρανοποίηση: Καλά ρυθμισμένες ποσότητες υγρού αζώτου μπορούν να ψεκαστούν παροδικά ή συνεχώς για να σταθεροποιή-
σουν την ατμόσφαιρα των κοντέινερς και να προλάβουν την οξείδωση.

• ΒIOGON N®
Λήψη ποτών από βαρέλια: Καμία ενανθράκωση σε ποτά όπως χυμοί και κρασί. Εύκολος και απλός χειρισμός της εγκατάστασης.
Συσκευασία: Η χημική αδράνεια και οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του αζώτου μπορούν να αποβούν σε όφελος της ποιότητας του
συσκευαζόμενου προϊόντος. 
Καθαρισμός: Η χαμηλή διαλυτότητα του αζώτου στα υγρά και η ικανότητα του να αντικαθιστά το οξυγόνο αυξάνουν τη διάρκεια
αποθήκευσης.
Αδρανοποίηση κατά την παραγωγή τροφίμων: Απομάκρυνση του οξυγόνου σημαίνει μείωση της ανάπτυξης μούχλας κατά τη
διάρκεια παραγωγής τροφίμων.
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Εξουδετέρωση αλκαλικότητας με CO2

Βιομηχανίες που «παράγουν» αλκαλικότητα στο νερό:
• Εμφιάλωση (καθαρισμός και επαναχρησιμοποίηση των φιαλών)
• Σφαγεία 
• Βυρσοδεψεία 
• Κλωστοϋφαντουργία 
• Πόσιμο νερό

Πλεονεκτήματα εξουδετέρωση με CO2
• Ουσία απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον (συστατικό στοιχείο του νερού)
• Δεν δημιουργούνται άλατα 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων λόγω απουσίας διάβρωσης
• Έλλειψη κινδύνου από υπερβολική δοσολογία
• Μικρή απαίτηση χώρου εγκαταστάσεων και αυτοματοποίηση διαδικασίας 
• Χαμηλό κόστος συντήρησης 
• Χαμηλά λειτουργικά

SOLVOCARB B®
Εξουδετέρωση και ρύθμιση του pH με διάχυση του  CO2 μέσω στρώματος με διάτρητο ελαστικό σωλήνα χωρίς κατανάλωση ενέργειας

SOLVOCARB D ®
Εξουδετέρωση και ρύθμιση του pH με έγχυση CO2 μέσα σε αγωγό με ακροφύσιο προσαρμοσμένο ανάλογα με τις διαστάσεις του αγω-
γού και τη ροή του νερού.

Οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι η διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων και των ποτών είναι απαραίτητη μέχρι την κατανάλωση τους.
Η διατήρηση όμως πρέπει να γίνεται με φυσικά μέσα, δηλαδή χωρίς την χρήση συντηρητικών.
Τα απροστάτευτα προϊόντα είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε βλαβερές επιδράσεις κατά την παραγωγή , τη μεταφορά , την αποθήκευση και
την πώληση . Έτσι επέρχονται αλλοιώσεις του χρώματος ,της γεύσης , διάσπαση βιταμινών καθώς και μικροβιολογικές  αλλοιώσεις.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο σημαντικό προστατευτικό αέριο στη συσκευασία των τροφίμων (άλλα αέρια είναι το άζωτο και το
οξυγόνο) , λόγω των βακτηριοστατικών και μυκητοστατικών του ιδιοτήτων. 

Το CO2 στη συσκευασία τροφίμων
Διατήρηση της ποιότητας 

Για την μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων εκτός των άλλων μέσω χρησιμοποιούνται και τα λεγόμενα ισοθερμικά 
CONTAINERS διαφόρων τύπων και μεγεθών.
Τα CONTAINERS αυτά δεν έχουν ψυκτικά μηχανήματα για την διατήρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος που περιέχουν. Η ψύξη ή κα-
τάψυξη διατηρείται με την χρήση πάγου σε μορφή μπλόκ, κόκκων ή χιονιού.
Με το σύστημα Snow Coοl δίνεται η δυνατότητα τροφοδοσίας με χιόνι ξηρού πάγου, ανά δύο CONTAINERS κάθε φορά.
Η ποσότητα του ξηρού πάγου ρυθμίζεται αυτόματα και είναι ανάλογη του μεγέθους του CONTAINER, της επιθυμητής θερμοκρασίας, της
διάρκειας μεταφοράς σε ώρες και της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Η πρώτη ύλη για την δημιουργία του ξηρού πάγου σε χιόνι είναι το υγροποιημένο CO2 που αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή τοποθετη-
μένη εκτός του χώρου  του εργοστασίου ή της αποθήκης διανομής.
Η τροφοδοσία του υγρού CO2 γίνεται με ειδικά βυτιοφόρα της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ.

Πλεονεκτήματα
• Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας των προϊόντων νωπών ή κατεψυγμένων καθ΄όλη την διάρκεια μεταφοράς τους.
• Διάθεση του ψυκτικού μέσου, χιόνι ξηρού πάγου καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας κάθε μέρα.
• Κάλυψη μικρής επιφάνειας στις αποθήκες αποστολής των προϊόντων.
• Μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων χωρίς την χρήση φορτηγών ψυγείων αλλά απλών φορτηγών

αυτοκινήτων.
• Απλός - αυτόματος χειρισμός.
• Ασφάλεια του προσωπικού από την μη ύπαρξη CO2 στο χώρο εργασίας.

Το SNOWCOOL Σύστημα
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Τι είναι ο Ξηρός Πάγος ;
H πρώτη ύλη, δηλαδή το αέριο διοξείδιο του άνθρακα, προέρχεται είτε από χημικές διαδικασίες
είτε από φυσικές πηγές .Με τον όρο «ξηρός πάγος» εννοούμε το διοξείδιο του άνθρακα CO2 σε
στέρεα μορφή. Ο χαρακτηρισμός «ξηρός» αποδίδει την ιδιότητα του CO2 υπό ατμοσφαιρική
πίεση να μεταβαίνει από την στέρεά στην αέρια φάση (εξάχνωση) χωρίς να υγροποιείται.

Ιδιότητες του Ξηρού Πάγου
• Ο ξηρός πάγος είναι ένα φυσικό ψυκτικό μέσο
• Είναι άοσμος και απαλλαγμένος από μικρόβια και δυσοσμίες 
• Είναι  βακτηριοστατικός και εκτοπίζει το ατμοσφαιρικό οξυγόνο 
• Διαθέτει υψηλή ψυκτική απόδοση 
• Είναι ένα αξιόπιστο μέσο ψύξης χωρίς να επιβαρύνει με έ  ξοδα συντήρησης 
• Είναι μία οικονομική λύση αφού δεν απαιτούνται επενδύσεις .
• Ο ξηρός πάγος δεν αφήνει υγρασία και δεν προσβάλει τα προϊόντα και τις συσκευασίες 
• Η ψυκτική απόδοση ρυθμίζεται θερμοστατικά με την χρήση ανεμιστήρων

Πότε χρησιμοποιείται ο Ξηρός Πάγος; 
Όταν απαιτείται γρήγορη και οικονομική ψύξη με ένα ψυκτικό μέσο που δεν αφήνει κατάλοιπα 

Πού χρησιμοποιείται ο Ξηρός Πάγος;
Κυρίως στην βιομηχανία τροφίμων πιο συγκεκριμένα στα εξής:
• Αποθήκευση και μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων 
• Ψύξη γευμάτων και ποτών σε αεροπλάνα και τρένα 
• Ψύξη κατά τις διαδικασίες άλεσης 
• Ψύξη του κρέατος κατά την κατεργασία του

Πώς παράγεται ο Ξηρός Πάγος 
Για την παραγωγή ξηρού πάγου χρησιμοποιείται καθαρό διοξείδιο του άνθρακα απαλλαγμένο από λάδια κα δυσοσμίες. Ακο-
λούθως το διοξείδιο του άνθρακα υγροποιείται υπό πίεση και στερεοποιείται με απότομη εκτόνωση, παίρνοντας τη μορφή
καθαρού, λευκού χιονιού.
Ακολούθως το χιόνι συμπυκνώνεται υπό υψηλή πίεση και περνώντας  μέσα  από μήτρες διαμορφώνεται σε φέτες (blocks) ή κόκκους
(pellets). Η πυκνότητα του ξηρού πάγου εξαρτάται από την πίεση και από το χρόνο συμπίεσης.

Ξηρός Πάγος - Ο αόρατος συνεργάτης

• Υγρό CO2 (LCO2)
Ταχεία κατάψυξη: Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας εξασφαλίζει τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας.
Ψύξη: Αυτή η απλή και ήπια διαδικασία παράγει ταυτόχρονα μια ατμόσφαιρα προστασίας.
Εκχύλιση υψηλής πίεσης: Η εκμετάλλευση των μοναδικών χαρακτηριστικών του υγρού CO2 για την εκλεκτική απομάκρυνση ορισμένων
συστατικών των τροφίμων.
Ψύξη αλευριού: Κατά τη μεταφορά του επιτυγχάνεται ιδανική θερμοκρασία.
Ψύξη κατά τη μεταφορά: Με τον ξηρό πάγο ψύχεται το μεταφερόμενο προϊόν.

• BIOGON C®
Συσκευασία: Το CO2 όχι μόνο προστατεύει ενάντια στην  οξείδωση, αλλά είναι επίσης βακτηριοστατικό και μυκητοστατικό.
Ενανθράκωση: Το CO2 μπορεί να εγχυθεί μέσω ψεκαστήρων για να εμπλουτίσει τα ποτά όταν απαιτείται.
Νάρκωση ζώων για σφαγή: Η εφαρμογή της αναισθητοποίησης με διοξείδιο του άνθρακα βελτιώνει την υγιεινή του κρέατος.

• BIOGON O®
Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια: Το εμπλουτισμένο με οξυγόνο νερό δέχεται μεγαλύτερες  πυκνότητες φορτίων ψαριών. Επιπλέον επιτυγχά-
νεται μεγαλύτερη λήψη τροφής, καλύτερη αξιοποίηση της και μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης .
Μεταφορά ζωντανών ψαριών: Για να προληφθεί η πτώση της συγκέντρωσης οξυγόνου στις δεξαμενές μεταφοράς, παρέχεται συνεχώς
στο νερό οξυγόνο.
Ζύμωση: Οι διαδικασίες της αερόβιας ζύμωσης λαμβάνουν χώρα πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιείται καθαρό οξυγόνο. Αυτό οδη-
γεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και εξαιτίας του μικρού όγκου του τροφοδοτούμενου αερίου, απαιτούνται μικρότερες δεξα-
μενές ζύμωσης.
Συσκευασία: Με το οξυγόνο επιτυγχάνεται η διατήρηση του χρώματος του προϊόντος, π.χ του κρέατος.

• Πρωτοξείδιο Αζώτου (Ν2Ο)
Αφρισμός τροφίμων: Δημιουργία αφρού στα τρόφιμα (π.χ κρέμα σαντιγύ).
Εκχύλιση υψηλής πίεσης: Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του Ν2Ο σε υγρή κατάσταση επιτρέπουν την εκλεκτική απομάκρυνση ορισμένων συ-
στατικών τροφίμων.

• Υδρογόνο (Η2)
Υδρογόνωση τροφίμων: Σκλήρυνση του λίπους.
Καταλυτική απομάκρυνση οξυγόνου: Παραγωγή νερού χωρίς οξυγόνου για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.



Ξηρός πάγος σε κόκκους

• Προσθήκη στο ζυμωτήριο για μείωση της θερμοκρασίας
• Μεταφορά προϊόντων σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Μικρό κόστος χωρίς μηχανικά μέσα ψύξης

Η νέα μέθοδος ψύξης με αυτοματοποιημένη παραγωγή χιονιού

• Αυτόματη ψύξη με χιόνι CO2
• Ρυθμιζόμενη & ομοιόμορφη παραγωγή χιονιού

καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του ζυμωτηρίου
• Ψύξη ζύμης χωρίς να επηρεάζεται η υγρασία της συνταγής  
• Δυνατότητα ελέγχου του συστήματος από αισθητήριο θερμοκρασίας
• Καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες ψύξης ή λειτουργεί προσθετικά σε υπάρχοντα συστήματα
• Εύκολη & απλή προσαρμογή σε υπάρχοντα ζυμωτήρια

Ψύξη αλευριού με CO2 - Spir-Ox

• Ψύξη αλευριού με CO2
• Σταθερή θερμοκρασία του αλευριού
ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες

• Χαμηλή θερμοκρασία ζύμης στο ζυμωτήριο
(μέσα στα επιτρεπτά όρια)

• Χαμηλό κόστος ψύξης
• Σταθερή και επαναλαμβανόμενη ποιότητα
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Χρήση Υγρού Οξυγόνου στις Ιχθυοκαλλιέργιες

Χρήση

• Αύξηση του ποσοστού Οξυγόνου στο νερό
• Παροχή Οξυγόνου στους κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
• Εκτροφή χελιών με κλειστό κύκλωμα νερού
• Πεστροφοκαλλιέργιες σε περίπτωση έλλειψης νερού
• Μεταφορά γόνου
• Παραγωγή όζοντος για την αποστείρωση των υδάτων 

Πλεονεκτήματα

• Ευελιξία για απαιτούμενο ποσοστό Οξυγόνου στο νερό
• Αύξηση της ιχθυοφόρτισης & καλύτερη αξιοποίηση της τροφής
• Μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης των ψαριών
• Υψηλή καθαρότητα Οξυγόνου 99,5% απαλλαγμένο από βακτηρίδια & μικροοργανισμούς
• Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος
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Οξυγόνο - ανάσα ζωής
Αερόβια επεξεργασία αποβλήτων με SOLVOX®

Μειωμένη απόδοση σε βιολογικούς καθαρισμούς; Διάβρωση
σε σωλήνες αποβλήτων; Δύσοσμες λιμνοδεξαμενές αποβλή-
των; Η συστηματική χορήγηση οξυγόνου βοηθά στην αποτρο-
πή  των προστίμων για τη διάθεση βεβαρημένων αποβλήτων.
Επιπλέον, το οξυγόνο προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες και
αποτελεσματικές λύσεις για τον οικολογικό καθαρισμό των
αποβλήτων. Διότι μονάχα το οξυγόνο δημιουργεί τις απαραί-
τητες αερόβιες συνθήκες για επιτυχημένη προκατεργασία,
επεξεργασία αιχμών, νιτροποίηση, επείγουσα-έκτακτη δόση
αερίου και απόσμηση.

Αυτό που μετράει είναι η «πράσινη περιοχή»
Το SOLVOCARB® εξουδετερώνει αλκαλικά νερά και απόβλητα
γρήγορα και εύκολα με CO2.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εξουδετερώνει αλκαλικά νε-
ρά και απόβλητα. Οικονομικό, ασφαλές και περιβαλλοντικά
φιλικό, ρυθμίζει το επίπεδο αλκαλικότητας των αποβλήτων
στο υποχρεωτικό εύρος απόρριψης. Το αποτέλεσμα είναι
εξοικονόμηση από χρεώσεις διάθεσης αλκαλικών αποβλή-
των. Το CO2 επίσης εξουδετερώνει αλκαλικά νερά διεργα-
σιών ή ακόμη και νερό κολυμβητικών δεξαμενών γρήγορα
και εύκολα.   

Βιομηχανικά αέρια στην επεξεργασία νερού και αποβλήτων
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Χάλυβας Μη σιδηρούχα μέταλλα

Βιομηχανία Ηλεκτρονικών

Θερμικές κατεργασίες μετάλλων Υαλουργία

Θέλουμε να γίνουμε η εταιρεία με τις περισσότερες καινοτομίες ώστε να βοηθάμε τους πελάτες μας με λύσεις πρωτοποριακές αλλά πα-
ράλληλα κερδοφόρες σε όλες τις εφαρμογές αερίων. Οι καινοτομίες αυτές και η η αξία που δημιουργούν στους πελάτες μας κάνουν την
LINDE μία τελείως ξεχωριστή και μοναδική εταιρεία από τις άλλες εταιρείες που πουλάνε απλώς αέρια. 
Ο στόχος μας στον Τομέα Μεταλλουργίας & Υαλουργίας, είναι να αναγνωριστούμε διεθνώς ως πρωτοπόροι στα βιομηχανικά αέρια, στις
επί τόπου μονάδες παραγωγής (on site units), στις τεχνολογίες ανάφλεξης-καύσης αερίων, στις ελεγχόμενες ατμόσφαιρες και στον απα-
ραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για όλες τις εφαρμογές του τομέα.

Σε κάθε γεωγραφική περιοχή του πλανήτη που δραστηριοποιούμαστε, αναπτύσσουμε μαζί με τους πελάτες μας νέες τεχνολογίες και
τους παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη για την βελτίωση των διαδικασιών τους.

Πολλές από τις εφαρμογές που αναπτύσσουμε εκμεταλλεύονται την μοναδική μας εμπειρία στην υαλουργία και την μεταλλουργία ως
αποτέλεσμα της πολύχρονης ενασχόλησης μας με τους τομείς αυτούς.

Πιστεύουμε ότι οι λύσεις που παρέχουμε στους πελάτες μας, βάσει της πολύχρονης εμπειρίας και γνώσης μας, τους δίνουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά τους βοηθάνε επίσης να καταλάβουν ότι δεν είμαστε απλώς μία εταιρεία αερίων αλλά ένας πο-
λύτιμος συνεργάτης.

Μεταλλουργία & Υαλουργία
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COMPETENCE LINE
CORGON® 18
CORGON® 10
CORGON® S5
CORGON® S8
CORGON® 5S4
CORGON® 13S4
Carbon dioxide

CRONIGON® 2
CRONIGON® S1
CRONIGON® S3

Argon (MIG process)

Argon
VARIGON® S

Argon
CRONIGON® S1
CRONIGON® 2

Argon

Argon
VARIGON® S

Argon

Argon
VARIGON® N series

Argon
VARIGON® N series

Argon

Argon
Nitrogen
VARIGON® N series

Argon

CORGON® 18
Argon

PERFORMANCE LINE
CORGON® 10He30
CORGON® 25He25
CORGON® S3He25

CRONIGON® 2He20
CRONIGON® 2He50

CRONIGON® Ni series

VARIGON® He series
VARIGON® HeS series

VARIGON® He series
VARIGON® HeS series

VARIGON® He15
VARIGON® He30
VARIGON® He50
VARIGON® He70
VARIGON® He90
Helium

VARIGON® He series
VARIGON® HeS series

VARIGON® H2
VARIGON® H6
VARIGON® He15

VARIGON® N2He20

VARIGON® N2H1

VARIGON® He series
VARIGON® H series

Forming gas: 5-30% H2 in N2

VARIGON® H series
Observe safety information
in specialist literature!

LASGON® series
Specialty mixtures
Helium

CORGON® 10He30
VARIGON® He30S

Aέρια για συγκολλήσεις

Mέθοδος
MAG 
Metal active gas

MIG
Metal inert gas

GMA brazing
Gas metal arc brazing

TIG
Tungsten inert gas

PAW
Plasma arc welding

Root protection

Laser
Joining technologies

Arc stud welding

Oμάδες υλικού 
Kράμματα χάλυβα
Λεπτόκοκκοι χάλυβες δομι-
κών κατασκευών, βαλβίδες
πίεσης και χάλυβες σωλή-
νων, θερμά ή ψυχρά- ελεγ-
χόμενοι χάλυβες, κ.λ.π.

Aνοξείδωτοι χάλυβες
Aνθεκτικοί στη διάβρωση,
στη θερμότητα και στον ερ-
πυσμό, χάλυβες duplex
κ.λ.π. 
Mέταλλα με βάση 
το νικέλιο
Aλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο
και τα κράμματά τους

Φύλλα χάλυβα με επί-
στρωση ή όχι, ανοξείδωτα
ελάσματα χάλυβα 
Όλα τα μέταλλα συγκόλλη-
σης, όλα τα κράμματα ή όχι
του χάλυβα, μη σιδηρούχα
μέταλλα

Aλουμίνιο και τα 
κράμματά του

Austenitic ανοξείδωτος χά-
λυβας, κράμματα 
νικελίου

Duplex και super-duplex
χάλυβες 

Πλήρως austenitic 
χάλυβες 

Όλα τα μέταλλα 
συγκόλλησης

Όλα τα υλικά για τα οποία η
οξείδωση ρίζας πρέπει να
αποφευχθεί

Όλα τα μέταλλα 
συγκόλλησης

Xάλυβας
Aλουμίνιο

MAG

MIG

GMA brazing

TIG

PAW

Root protection

Laser

Arc stud welding
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Oι προδιαγραφές των αερίων συγκόλλησης της Linde σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές DIN EN ISO 14175

Oνομασία προϊόντος

Argon (Ar)
Helium (He)
Carbon dioxide (CO2)

CORGON® 5 S 4
CORGON® 13 S 4
CORGON® 6
CORGON® 8
CORGON® 10
CORGON 18
CORGON® 25
MISON® 8
MISON® 18
CORGON® S 5
CORGON® S 8
CORGON® 10 He 30

CRONIGON® 2
MISON® 2
CRONIGON® S 1
CRONIGON® S 3
CRONIGON® 2 He 20
CRONIGON® 2 He 50
CRONIGON® Ni 10
CRONIGON® Ni 20
CRONIGON® Ni 30

VARIGON® N 2
VARIGON® N 2 H 1
VARIGON® N 2 He 20

VARIGON® He 30
VARIGON® He 50
VARIGON® He 70
VARIGON® He 90
MISON® Ar
VARIGON® S
MISON® He 30
VARIGON® He 30 S

VARIGON® H 2 - 15
Forming gas 95/5 - 70/30
Nitrogen
LASGON® C1
LASGON® H3
LASGON® H4

EN439
(Obsolete!)
I1
I2
C1

M23
M24
M21
M21
M21
M21
M21
S M21 + 0.03NO
S M21 + 0.03NO
M22
M22
M21 (1)

M12
S M12 + 0.03NO
M13
M13
M12 (1)
M12 (2)
M11 (1)
M12 (1)
S M12 (1) + 5N2

S I1 + 2N2

S R1 + 2N2

S I3 + 2N2

I3
I3
I3
I3
S I1 + 0.03NO
M13
S I3 + 0.03NO
M13 (1)

R1
F2
F1
-
-
-

Ar

•

Balance
Balance
Balance

Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Balance
Balance
Balance

Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Balance

Balance
Balance
Balance

H2

•

•

•
•

•
•

He

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

NO

•
•

•

•

•

N2

•

•
•
•

Balance
•

O2

•
•

•
•

•
•

•

•

CO2

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Πίνακας Μετατροπής Βαρών - Όγκων σε 0
o
C, 15

o
C - Λίτρα - Κιλά

m
3

0
o
C 1013mbar

Ο1 0,9174 0,798 0,70
1 0,9174 0,646 0,800
1 0,9174 0,787 11,13
1 0,9174  0,854
1 0,9174 0,785 0,561
1 0,9174 0,695 5,602
1 0,9174 1,349 1,105
1 0,9174 0,6416 0,2667
1 0,9174 0,5702 0,1696 

Liter flussig
1,253 1,150 1 0,877
1,547 1,419 1 1,237
1,269 1,165 1 14,125

1,274 1,169 1 0,714
1,440 1,321 1 8,065
0,7412 0,68 1 0,8285
1,559 1,43 1 0,4144
1,929 1,77 1 0,3271

Gas KJ/m3 oC
ΟO2 304,8 -183,1
N2 248,7 -195,8
H2 40,1 -252,8
C2H2 949,1 -83,6
Ar 292,2 -185,9
He 3,62 -268,9
Ne 80,1 -246,1
Kr 403,3 -153,3
Xe 567,9 -108,1

Kg
1,429 1,311 1,14 1 
1,250 1,147 0,808 1
0,0899 0,0825 0,0708 1
1,171 1,074  1
1,784 1,637 1,40 1
0,1785 0,164 0,124 1
0,905 0,83 1,207 1
3,75 3,44 2,413 1
5,897 5,41 3,057 1

m
3

15
o
C 981mbar

1,09 1 0,870 0,763
1,09 1 0,705 0,872
1,09 1 0,858 12,13
1,09 1 0,931
1,09 1 0,855 0,611
1,09 1 0,757 6,106
1,09 1 1,471 1,205
1,09 1 0,6993 0,2906
1,09 1 0,5650 0,1848Ο
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Kεντρικά συστήματα παροχής αερίων
Φιάλες και βαλβίδες υψηλής πίεσης

Mε τα κεντρικά συστήματα παροχής αερίων μεμονωμένες θέσεις εργασίας και σταθμοί παροχής αερίων προμηθεύονται
με αέρια μέσω συστήματος σωλήνων. Tα αέρια, ανάλογα με την κατανάλωση που πραγματοποιείται, παρέχονται μέσω
φιαλών ή στην περίπτωση μεγάλων καταναλώσεων μέσω συστοιχίας φιαλών.
Tο σύστημα κετρικής παροχής αερίων πέρα από τη μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας και την οικονομικότερη 
απόδοση παρέχει και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Kάθε παροχή είναι εφοδιασμένη με δύο θέσεις για φιάλες για να μην υπάρχει διακοπή της εργασίας
κατά την αλλαγή των φιαλών.

• Δεν χρειάζεται μεταφορά φιαλών μέσα στην εγκατάσταση.
• Σημαντικά καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων σε αέριο.
• Mεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας λόγω της μη ύπαρξης συνδέσεων υψηλής πίεσης.
• Kαλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης των αερίων και των αποθεμάτων.
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Σετ ρυθμιστών δικτύου
και εξοπλισμού ασφάλειας

Pυθμιστές δικτύου χαμηλής πίεσης
Oι ρυθμιστές δικτύου χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται σαν ανεξάρτητοι ρυθμιστές πίεσης στο χώρο εργασίας.
Διατίθενται με ένδειξη πίεσης (0-10 bar), με gauge και με μετρητή παροχής. H μέγιστη εσωτερική πίεση είναι 40 bar.

Tύποι ρυθμιστών δικτύου

Tύπος
Pυθμιστής δικτύου για ένα αέριο
Pυθμιστής δικτύου για δύο αέρια
Pυθμιστής δικτύου για τρια αέρια

Κωδικός Linde
1000029
1000028
-

Κωδικός Linde
1500009
1500  009
1700000
1500006
1000010
1000010
1000015

Kωδικός 
Art.5651
Art.5652
Art.5653

Tα σετ ρυθμιστών δικτύου περιλαμβάνουν:

Πίνακα (για ένα αέριο)
Πίνακα (για δύο ή τρια αέρια)
Eξωτερική βαλβίδα διακοπής G 1/2”
Mπλοκάρισμα βαλβίδας (για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες)
Pυθμιστή χαμηλής πίεσης με ένδειξη πίεσης (bar)
Pυθμιστή χαμηλής πίεσης με gauge 0-32 l/min
Pυθμιστή χαμηλής πίεσης με μετρητή παροχής 
0-16/32 l/min (ανάλογα με το αέριο που χρησιμοποιείται)

Kωδικός 
Art.5661
Art.5662
Art.5671
Art.5673
Art.5600
Art.5640
Art.5650

Art.5651 Art.5652

Art.5653 Art.5650
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Eγκαταστάσεις δικτύων αερίων
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με
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Συστοιχίες

Συνδέσεις

Μήκος (mm)
Βάθος (mm)

Μήκος

Βάρος περίπου 1 . 4 0 7 kg

6 0 0

Τουλάχιστον:

Μήκος
9 6 2

9 6 2

1.
95

5

1.
74

0

1
0

0
Το

υλ
ά

χι
στ

ον
8

0
0
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Tεχνικά χαρακτηριστικά κέντρου αυτόματης διανομής αερίων

Aλάρμ πτώσης πίεσης αερίου

Eύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 200 Bar
1600010

Πίνακας αυτόματης εναλλαγής φιαλών 
π.χ. Iατρικού Oξυγόνου
1600053



Kοπή των μετάλλων

Aρχή της μεθόδου
Στην κοπή με καύση του μετάλλου θερμαίνεται το μέταλλο ως τη θερμοκρασία έναυσης και
ακολούθως καίγεται από το οξυγόνο κοπής. Με τη σχετική κίνηση του κόφτη ως προς το έλα-
σμα σχηματίζεται ο αρμός κοπής.
Το οξυγόνο κοπής (ελάχιστης καθαρότητας 99,5%) αντιδρά με το μέταλλο μόνον όταν η θερ-
μοκρασία έναυσης είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία τήξης. Το ύψος της θερμοκρασίας
έναυσης εξαρτάται από τις κραματικές προσμίξεις του μετάλλου.
Γενικά οι κοινοί χάλυβες με περιεκτικότητα σε άνθρακα ως 0,3% είναι κατάλληλοι για κοπή
με καύση. 
Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται προθέρμανση για την αποφυγή
ρωγμάτωσης και σκλήρυνσης του μετάλλου στον αρμό κοπής. Στα
υλικά που κόβονται κατά συνθήκη με αυτή τη μέθοδο χρησιμοποι-
ούνται μεταλλικές σκόνες.

Eργαλεία κοπής
α) Χειρονακτική κοπή
Οι οξυγονοκόπτες που χρησιμοποιούνται είναι ως επί τω πλείστον
οι χαμηλής πιέσεως.
Η επιλογή του ακροφυσίου (μπεκ) ως προς τη διάταξη των οπών
του γίνεται βάση του πάχους της λαμαρίνας. Επίσης κατάλληλοι για χειρονακτική κοπή είναι και οι οξυγονοκόπτες με ακροφύσια
ανάμιξης. Αυτά τα εργαλεία είναι τα πιο ασφαλή όσον αφορά τη φλογοεπιστροφή.
Συνήθως η πίεση του οξυγόνου κοπής ανέρχεται ως τα 6 bar. H σωστή πίεση μπορεί να ληφθεί από του πίνακες του
κατασκευαστή ή μπορεί να είναι χαραγμένη και πάνω στο μπεκ. Όταν οι ελαστικοί σωλήνες των αερίων έχουν μεγάλο
μήκος, είναι σκόπιμο λόγω της πτώσης πίεσης να επιλέγεται πίεση ελαφρά υψηλότερη από την προτεινόμενη από τον
κατασκευαστή.
β) Μηχανοποιημένη κοπή
Τα εργαλεία μηχανοποιημένης κοπής (παντογράφοι) μπορούν να λειτουργούν ως εργαλεία χαμηλής πίεσης, όπου η
ασετυλίνη και το οξυγόνο αναμιγνύονται σε εύφλεκτο μίγμα και οδηγούνται στο ακροφύσιο, καθώς και ως εργαλεία με ακροφύ-
σιο ανάμιξης των αερίων. 
Τα ακροφύσια διακρίνονται στα ακόλουθα είδη:

Προσοχή πρέπει να δίνεται:
• στη φροντίδα των ακροφυσίων
• για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή εργαλεία
• σημαντική είναι η τροφοδοσία του ακροφυσίου με τις σωστές ποσότητες ασετυλίνης, οξυγόνου θέρμανσης και οξυγόνου κοπής

ανάλογα με το πάχος της λαμαρίνας
• οι προτεινόμενες στους πίνακες του κατασκευαστή πιέσεις πρέπει να εφαρμόζονται στις εισόδους του εργαλείου κοπής και για

τον έλεγχό τους να χρησιμοποιούνται μανόμετρα.

Προσοχή στις απώλειες πίεσης, λόγω:
• ελαστικών σωλήνων μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους 
• μειωτήρων και διακοπτών για μικρότερες από τις απαιτούμενες ροές αερίων 
• μικρότερων και περισσότερων των απαιτούμενων ασφαλιστικών 
• ελλειπούς ελέγχου των ραγών κίνησης των κεφαλών του παντογράφου και της ταχύτητας κίνησής αυτων

Xειρισμός των εργαλείων κοπής
Από τους πίνακες του κατασκευαστή επιλέγονται οι πιέσεις που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο ακροφύσιο. 
Η ρύθμιση των πιέσεων να γίνεται με ανοιχτές βαλβίδες και να χρησιμοποιούνται μανόμετρα ελέγχου. 

βασικά μπεκ
μπεκ ταχείας κοπής
μπεκ υψηλής απόδοσης

πίεση οξυγόνου κοπής ως 6 bar
πίεση οξυγόνου κοπής ως 8 bar
πίεση οξυγόνου κοπής ως 11 bar
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Ρύθμιση της φλόγας  
α) ανοίγουμε πλήρως τη βαλβίδα του οξυγόνου θέρμανσης
β) ανοίγουμε ελάχιστα τη βαλβίδα της ασετυλίνης 
γ) ανάβουμε το μίγμα 
δ) δίνουμε περίσσεια ασετυλίνης 
ε) μειώνουμε την ασετυλίνη, ώστε η φλόγα να γίνει ουδέτερη 
στ) ανοίγουμε τη βαλβίδα του οξυγόνου κοπής και αν είναι αναγκαίο επαναλαμβάνουμε τη ρύθμιση της ουδέτερης φλόγας

Η δέσμη του οξυγόνου κοπής πρέπει να εκρέει από το ακροφύσιο στρωτά και κυλινδρικά, ενώ η φλόγα θέρμανσης πρέπει να την περι-
βάλλει ομόκεντρα.

Επιλογή της σωστής ταχύτητας κοπής 
(βλέπε τους πίνακες του κατασκευαστή)
Η ταχύτητα κοπής εξαρτάται από:
• το είδος της κοπής (κάθετη ή λοξή, ευθεία ή καμπύλη), στις λοξές κοπές και στις καμπύλες πρέπει να μειώνεται η ταχύτητα κοπής κατά:

περίπου 25% για λοξές κοπές 30° , περίπου 45% για λοξές κοπές 45° , περίπου 10% για καμπύλες
• την ποιότητα της επιφάνειας κοπής
• τη σύσταση του προς κοπή υλικού
• την ποιότητα της επιφάνειας του υλικού (σκουριασμένη, καθαρή, επιφάνεια από αμμοβολή)
• την κατάσταση της μηχανής κοπής 
• την επιλογή του ακροφυσίου

Ο τεχνίτης μπορεί να καθοδηγηθεί στην εργασία του από το ακόλουθο σχήμα:

Tεχνικές εργασίας
Τρύπημα της λαμαρίνας - έναρξη της κοπής

α) Τρύπημα με το χέρι
β) Τρύπημα με τον παντογράφο - χειροκίνητα
• ρυθμίζουμε την απόσταση του μπεκ από τη λαμαρίνα 
• όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία έναυσης (ερυθροπυρωμένη λαμαρίνα) ανοίγουμε τη μη-

χανοκίνηση και σιγά-σιγά τη βάνα του οξυγόνου κοπής
γ) Τρύπημα με αυτοματισμό
Παίρνουμε τις τιμές από το σχετικό πίνακα και τις εισάγουμε στο σύστημα ελέγχου του αυ-
τοματισμού.
Πορεία κοπής
Με την επιλογή της κατάλληλης πορείας κοπής μπορεί να περιοριστεί η στρέβλωση της λα-
μαρίνας από την επίδραση της θερμότητας της φλόγας.
Πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

• κόβουμε πρώτα το εσωτερικό περίγραμμα 
• επιλέγουμε την πορεία κοπής έτσι ώστε να αποχωρί-

ζεται εύκολα το άχρηστο υλικού (σκραπ) 
• το αποκοπτούμενο κομμάτι πρέπει να μένει όσο το

δυνατόν περισσότερο συνδεδεμένο με την υπόλοιπη
λαμαρίνα 

• κόβουμε εντός των ορίων της λαμαρίνας

Ποιότητα κοπής
Η ποιότητα των επιφανειών κοπής είναι τυποποιημένη κατά DIN 2310, π.χ.

• ανοχές καθετότητας και κλίσης των επιφανειών κοπής «u» • βάθος εγκοπών των επιφανειών κοπής
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Kοπή - Θέρμανση - Kόλληση με φλόγα ασετυλίνης

Τα σφάλματα κατά την κοπή των μετάλλων και οι πιθανές αιτίες τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.



Eργαλεία κοπής 
& συγκόλλησης
GLOOR
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Πυρσοί κοπής & συγκόλλησης ελαφριάς μορφής

Η ελαφρά εκδοχή του πυρσού συγκόλλησης και κοπής είναι κατάλληλη για κά-
θε συγκόλληση για υλικό πάχους έως 14 mm και κοπής σε υλικό πάχους 60
mm. O εξοπλισμός διατίθεται ως πλήρης σειρά ή ως μεμονωμένα εξαρτήματα
και, με το ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων, προσαρμόζεται σε σχεδόν όλες τις
απαιτήσεις. Ο εξοπλισμός είναι ελαφρύς, εύκολος στο χειρισμό και με ελκυστι-
κό σχεδιασμό με επίστρωση νικελίου. 

Oι κεφαλές συγκόλλησης είναι επίσης διαθέσιμες στην έκδοση GLOOROVIT, ως
ένα ενιαίο κομμάτι με πλαστική άκρη (αντί της άκρης συγκόλλησης και συναρ-
μολόγησης). 
Tα μεγέθη συγκόλλησης και οι αριθμοί παραγγελίας είναι το ίδιο ως ανωτέρω,
παρακαλούμε προσθέστε απλά το γράμμα "G" στην παραγγελία σας 
(Art. 3911-G - 3916-G).

Eλαφρύ στη χρήση (275 g) σε διαμορφωμένο ορείχαλκο, 
επινικελωμένο, με κόκκινη λαβή και συνδέσεις σωλήνα 5 ή 6 mm. 
Η συγκεριμένη λαβή ταιριάζει με όλες κεφαλές συγκόλλησης, 
κοπής και θέρμανσης που αναφέρονται παρακάτω 
(πείρος διαμέτρου 14 mm) 0510001
H λαβή είναι επίσης διαθέσιμη με κοχλιοτομημένο σωλήνα 
και συνδέσεις, 5 ή 6 mm
Kεφαλή συγκόλλησης no 1 0,5 - 1 mm 0520002
Kεφαλή συγκόλλησης no 2 1 - 2 mm                                                    0520003
Kεφαλή συγκόλλησης no 3 2 - 4 mm 0520004
Kεφαλή συγκόλλησης no 4 4 - 6 mm 0520005
Kεφαλή συγκόλλησης no 5 6 - 9 mm 0520006
Kεφαλή συγκόλλησης no 6 9 - 14 mm 0520007

Oι κεφαλές για τη λαβή ελαφριάς μορφής είναι επίσης διαθέσιμες για τα
ακόλουθα αέρια: προπάνιο, υδρογόνο και φυσικό αέριο. 

Art. 3901

Art. 3902
Art. 3911
Art. 3912 
Art. 3913
Art. 3914
Art. 3915
Art. 3916

Πυρσός συγκόλλησης ελαφριάς μορφής, πλήρης, 
με 6 εναλλάξιμες κεφαλές συγκόλλησης 
(συμπεριλαμβανομένων Art. 3901, Art. 3911 - 3916)         Art. 3900 
Eπιπλέον διαθέσιμος για πολύ λεπτό υλικό: 
Kεφαλή συγκόλλησης no 00 0,1 - 0,2 mm Art. 3909
Kεφαλή συγκόλλησης no 0 0,2 - 0,5 mm Art. 3910 

Eξάρτημα κοπής, ελαφριάς μορφής, με μοχλό οξυγόνου 
που “κλειδώνει” 0530001
Oδηγός κυλίνδρου  0530004
Eξάρτημα κυκλικής κοπής με εύρος διαμέτρου 
από 10 έως 640 mm 1700003
Σετ μονοκόμματων ακροφυσίων κοπής, με επίπεδο κάθισμα, 
συμπεριλαμβανομένων 0540001

0540002
0540003

Πλήρης πυρσός κοπής (συμπεριλαμβανομένων 
Art. 4501-A, 4502, 4503 και 4520-A) 

Art. 3901

Art. 3909 - 3916

Art. 3911-G - 3916-G

Art. 4501

Art. 4502

Art. 4520-A

Art. 4503

Art. 4501-A
Art. 4502 

Art. 4503

Art. 4521-A (3 - 20 mm) 
4522-A (20 - 40 mm)
4523-A (40-60 mm)

Art. 4500-A
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O πυρσός κοπής διατίθεται επίσης σε έκδοση προπανίου 
μαζί με δύο ακροφύσια προπανίου Art. 4520-P 0150004
συμπεριλαμβανομένων 0150005

0150006
Πιθανές προσθήκες στο εξάρτημα κοπής ελαφριάς μορφής: 
Aκροφύσιο κοπής φύλλων μετάλλου 2 - 5 mm
(μόνο για ασετυλίνη) 
Eιδικός οδηγός κυλίνδρου για ευθείες, καμπύλες 
και κυκλικές κοπές διαμέτρου 25 έως 560 mm
H ελαφριάς μορφής προσθήκη κοπής είναι επίσης διαθέσιμη 
σε μια έκδοση για ευθεία κοπή, η οποία είναι κατάλληλη 
και για την κοπή τρύπας διαμέτρου 20 έως 90 mm. 
(Ίδια ακροφύσια όπως αναφέρονται στη σελίδα Art. 4520)
Pυθμιζόμενο εξάρτημα κοπής κύκλου 
Πλήρες σετ συγκόλλησης και κοπής σε μεταλλικό κουτί 
(συμπεριλαμβανομένων Art. 3901, 3911 3916, 4500-A,
με καθαριστικά ακροφυσίου και κλειδί) 0500001
Mεταλλικό κουτί 
Eπίσης διαθέσιμο: Πλήρες σετ σε μεταλλικό κουτί που 
τοποθετείται στον τοίχο ή σε κυλινδρικά τρόλλεϋ 
Mεταλλικό κουτί 
Kεφαλή μικρο-συγκόλλησης για συγκολλήσεις που 
απαιτούν εργασία πολύ λεπτή και ακριβείας, καθολικά 
ρυθμιζόμενο, για οξυ-καύσιμο αέριο (με εξαίρεση την ασετυλίνη), 
με 3 πλήρως εναλλάξιμες κορυφές βελόνας 1 6 0 0 0 2 4      

Art. 4521-P (3 - 20 mm), 
4522-P (20 - 40 mm),
4523-P (40 - 60 mm)

Art. 4525

Art. 4560

Art. 4541
Art. 4542

Art.3945-M
Art. 3980 

Art.3945-W
Art. 3985

Art. 3965.

Eυέλικτες κεφαλές συγκόλλησης μαλακού χαλκού για δυσπρόσιτες περιο-
χές συγκόλλησης (π. χ. σωληνώσεις), μήκους περίπου 230 mm

Kεφαλές θέρμανσης για οξυ-ασετυλίνη, για προθέρμανση, ευθυγράμμιση
φλόγας κ.λ.π. για θερμική ισχύς από 15000 kJ/h έως 35000 kJ/h 

Kεφαλές θέρμανσης για οξύ - προπάνιο/φυσικό αέριο, για προθέρμανση, ευ-
θυγράμμιση φλόγας κ.λ.π. για θερμική ισχύς από 17000 kJ/h έως 37000 kJ/h 

Kεφαλή με φλόγα-πινέλο για τήξη και θέρμανση για γκάζι και οξυγόνο. Πο-
λύ μεγάλο εύρος δράσης της φλόγας. 

Eυέλικτη κεφαλή συγκόλλησης 1 - 2 mm 0520101 Art. 3932
Eυέλικτη κεφαλή συγκόλλησης 2 - 4 mm 0520102 Art. 3933
Eυέλικτη κεφαλή συγκόλλησης 4 - 6 mm 0520103 Art. 3934

Kεφαλή θέρμανσης no 2, διάμετρος κεφαλής 11,5 mm 0550005 Art. 3952-P
Kεφαλή θέρμανσης no 4, διάμετρος κεφαλής 12,5 mm 0550003 Art. 3954-P
Kεφαλή θέρμανσης no 6, διάμετρος κεφαλής 13,5 mm 0550004 Art. 3956-P

Kεφαλή θέρμανσης με φλόγα-πινέλο για ασετυλίνη - οξυγόνο. Art. 3976-A
Kεφαλή θέρμανσης με φλόγα-πινέλο για προπάνιο - οξυγόνο.        Art. 3976-P

Art. 3976

Art. 3952-P - 3956-P

Art. 3952-A - 3956-A

Art. 3965

Art. 3945

Art. 4541Art. 4542

Art. 4560

Kεφαλή θέρμανσης no 2, διάμετρος κεφαλής 13 mm 0550006 Art. 3952-A
Kεφαλή θέρμανσης no 4, διάμετρος κεφαλής 18 mm 0550001 Art. 3954-A
Kεφαλή θέρμανσης no 6, διάμετρος κεφαλής 22 mm 0550002 Art. 3956-A
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Πυρσοί κοπής & συγκόλλησης standard έκδοση

H standard έκδοση καλύπτει εύρος συγκόλλησης μέχρι 
30 mm και εύρος κοπής μέχρι 100 mm. Οι πυρσοί παρέχουν
εγγύηση υψηλής αντοχής, στερεής κατασκευής και 
εύκολου χειρισμού. O εξοπλισμός διατίθεται είτε ως
πλήρης σειρά είτε ως μεμονωμένα εξαρτήματα και
διαθέσιμα επιπλέον ειδικά εξαρτήματα, και καλύπτει
ουσιαστικά όλες  τις μορφές συγκόλλησης, κοπής και
θέρμανσης. 

Oι ακόλουθες κεφαλές συγκόλλησης και θέρμανση
παρέχουν εγγύηση για παραγωγή πολύ υψηλής
θερμοκρασίας και είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την
αποτελεσματική θέρμανση παχύτερου υλικού

Oι κεφαλές συγκόλλησης είναι επίσης διαθέσιμες στην 
έκδοση GLOOROVIT, ως ένα ενιαίο κομμάτι με πλαστική άκρη
(αντί της άκρης συγκόλλησης και συναρμολόγηση). 
Tα μεγέθη συγκόλλησης και οι αριθμοί παραγγελίας είναι το
ίδιο ως ανωτέρω, παρακαλούμε προσθέστε απλά το γράμμα
"G" στην παραγγελία σας (Art. 3611-G - 3618-G).

H standard λαβή από διαμορφωμένο ορείχαλκο 
με κράτημα αλουμινίου. Η λαβή ταιριάζει με όλες τις κεφαλές 
συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης που αναφέρονται παρακάτω 
(πείρος διαμέτρου 16 mm) 0120001 Art. 3601
Kεφαλή συγκόλλησης no 1 0,5 - 1 mm 0130001 Art. 3611
Kεφαλή συγκόλλησης no 2 1 - 2 mm 0130002 Art. 3612
Kεφαλή συγκόλλησης no 3 2 - 4 mm 0130003 Art. 3613
Kεφαλή συγκόλλησης no 4 4 - 6 mm 0130004 Art. 3614
Kεφαλή συγκόλλησης no 5 6 - 9 mm 0130005 Art. 3615
Kεφαλή συγκόλλησης no 6 9 - 14 mm 0130006 Art. 3616
Kεφαλή συγκόλλησης no 7 14 - 20 mm 0130007 Art. 3617
Kεφαλή συγκόλλησης no 8 20 - 30 mm 0130008 Art. 3618
Oι standard πυρσοί ολοκληρώνονται με 8 εναλλάξιμες κεφαλές 
συγκόλλησης (συμπεριλαμβανομένων Art. 3601, 3611 3618)    Art. 3600 
Eπιπλέον διαθέσιμο για πολύ λεπτό υλικό: 
Kεφαλή συγκόλλησης no 0 0.2 - 0.5 mm Art. 3610

Kεφαλή συγκόλλησης και θέρμανσης no 9 0130009 Art. 3619
Kεφαλή συγκόλλησης και θέρμανσης no 10 0130010 Art. 3620
Kεφαλή συγκόλλησης και θέρμανσης no 12 Art. 3622

Art. 3601

Art. 3610 - 3618

Art. 3619 - 3622

Art. 3611-G - 3618-G

Eξάρτημα κοπής με μοχλό οξυγόνου
άρθρο που κλειδώνει 0140001
Oδηγός κυλίνδρου 0530005
Eξάρτημα κυκλικής κοπής με εύρος διαμέτρου 
από 80 έως 800 mm 01700007
Σετ μονοκόμματων ακροφυσίων κοπής, κωνικού καθίσματος, 
συμπεριλαμβανομένων 0150001 

0150002 
0150003 

Πλήρης standard πυρσός κοπής (συμπεριλαμβανομένων 
Art. 4401-A, 4402, 4403 και 4420-A) 
O πυρσός κοπής διατίθεται επίσης σε έκδοση προπανίου 
μαζί με δύο ακροφύσια προπανίου Art. 4420-P
συμπεριλαμβανομένων 0540004

0540005
0540006

Πλήρες σετ συγκόλλησης και κοπής σε μεταλλικό κουτί 
(συμπεριλαμβανομένων Art. 3601, 3611-3618, 4400-A,
με καθαριστικά ακροφυσίου και κλειδί) 
Eπίσης διαθέσιμο: Πλήρες σετ σε μεταλλικό κουτί που τοποθετείται στον
τοίχο ή σε κυλινδρικά τρόλλεϋ 
Mεταλλικό κουτί 

Art. 4401

Art. 4402 Art. 4420-A

Art. 4403

Art. 4401-A
Art. 4402

Art. 4403

Art. 4421-A  (3 - 20 mm), 
4422-A (20 - 50 mm),
4423-A (50-100 mm)

Art. 4400-A

Art. 4421-P     (3 - 20 mm), 
4422-P    (20 - 50 mm)
4423-P (50 - 100 mm) 

Art. 3945-M

Art. 3644-W
Art. 3685 
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Kεφαλές θέρμανσης για οξυ-ασετυλίνη, για προθέρμανση, ευθυγράμμι-
ση φλόγας κ.λ.π. για θερμική ισχύς από 17650 kJ/h έως 141500 kJ/h 

Kεφαλές θέρμανσης για οξυ-ασετυλίνη/φυσικό αέριο, για προθέρμαν-
ση, ευθυγράμμιση φλόγας κ.λ.π. για θερμική ισχύς από 17000 kJ/h έως
163500 kJ/h 

Kεφαλές θέρμανσης για προπάνιο - οξυγόνο με φλόγα ακριβείας για
συγκεντρωμένη και απομωνομένη θέρμανση του κατεργαζόμενου αντι-
κειμένου 

Kεφαλή θέρμανσης no 4, διάμετρος κεφαλής 12,5 mm 0190005 Art. 3654-P
Kεφαλή θέρμανσης no 6, διάμετρος κεφαλής 13,5 mm 0190006 Art. 3656-P
Kεφαλή θέρμανσης no 8, διάμετρος κεφαλής 15,5 mm 0190007 Art. 3658-P
Kεφαλή θέρμανσης no 10, διάμετρος κεφαλής 18,5 mm 0190008 Art. 3660-P
Kεφαλή θέρμανσης no 12, διάμετρος κεφαλής 23 mm 0190009 Art. 3662-P
Kεφαλή θέρμανσης no 14, διάμετρος κεφαλής 26 mm 0200010 Art. 3664-P

Kεφαλή θέρμανσης για προπάνιο - οξυγόνο 
με φλόγα ακριβείας no 2 1190022 Art. 3692
Kεφαλή θέρμανσης για προπάνιο - οξυγόνο 
με φλόγα ακριβείας no 3 1190023 Art. 3693
Kεφαλή θέρμανσης για προπάνιο - οξυγόνο 
με φλόγα ακριβείας no 4 1190024 Art. 3694

Art. 3692 - 3694

Art. 3654-P - 3664-P

Art. 3654-A - 3660-A

Art. 3644-M
0110001

Πλήρες set συγκόλλησης και κοπής σε μεταλλικό κουτί
(συμπεριλαμβανομένων Art. 3601, 3611, 3618, 4400A, με καθαριστικά
ακροφυσίου και κλειδί.
Μεταλλικό κουτί Art. 3680

Kεφαλή θέρμανσης no 4, διάμετρος κεφαλής 18 mm 0190001 Art. 3654-A
Kεφαλή θέρμανσης no 6, διάμετρος κεφαλής 22 mm 0190002 Art. 3656-A
Kεφαλή θέρμανσης no 8, διάμετρος κεφαλής 26 mm 0190003 Art. 3658-A
Kεφαλή θέρμανσης no 10, διάμετρος κεφαλής 26 mm 0190004 Art. 3660-A
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Πυρσοί κοπής 3 σωλήνων & εξαρτήματα 
(ακροφύσιο μεικτού τύπου)

Oι πυρσοί υψηλής απόδοσης με ακροφύσιο μεικτού τύπου είναι σε με-
γάλο βαθμό ασφαλείς έναντι flashbacks και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν με κάθε αέριο (ασετυλίνη, προπάνιο, φυσικό αέριο) - αρκεί να αλ-
λαχθεί το ακροφύσιο. Αυτοί οι πυρσοί είναι σχεδιασμένοι για υψηλές
επιδόσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. 

O πυρσός GARANT είναι επίσης διαθέσιμος σε επιμήκης 
εκδόσεις (600 mm, 700 mm κ.λ.π.) και κατόπιν αιτήματος 
με κεφαλές 90° ή 120° 

Tο εξάρτημα κοπής 3 σωλήνων είναι επίσης διαθέσιμο 
σε ευθεία έκδοση, η οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 
για κυκλική κοπή διαμέτρου 20 έως 100 mm

GARANT ακροφύσια κοπής, ακροφύσιο μεικτού τύπου, 
για ασετυλίνη

GARANT πυρσός κοπής, ισχυρός και ελκυστικός σχεδιασμός 
με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, εύρος κοπής μέχρι 300 mm. 
Με μοχλό οξυγόνου που “κλειδώνει”. Συνολικό μήκος, 
συμπεριλαμβανομένης της λαβής, 500 mm, κεφαλή 100O 0800001     Art. 4701 
Oδηγός κυλίνδρου 0530005     Art. 4702
Pυθμιζόμενο εξάρτημα κυκλικής κοπής διαμέτρου έως 820 mm 1700007       Art. 4403

Eξάρτημα κοπής 3 σωλήνων που ταιριάζει με το Art. 3601, 
εύρος κοπής μέχρι 200 mm 0530003
Eπίσης: με σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 
κατόπιν παραγγελίας 
Oδηγός κυλίνδρου 
Pυθμιζόμενο εξάρτημα κυκλικής κοπής διαμέτρου έως 820 mm 1700007
Σετ ακροφύσιων (10 - 100 mm) 
Πλήρης σειρά εξαρτημάτων κοπής 3 σωλήνων 
(συμπεριλαμβανομένων Art. 4301, 4702, 4403 και 4320-A) 
Όπως ανωτέρω αλλά με ακροφύσιο κοπής προπανίου 

(ίδια ακροφύσια ως ανωτέρω Art. 4320) 0140002 Art. 4341
Pυθμιζόμενο εξάρτημα κυκλικής κοπής Art. 4342

Eύρος κοπής 3 - 10 mm 0810001 Art. 4711
Eύρος κοπής 10 - 25 mm 0810002 Art. 4712
Eύρος κοπής 25 - 50 mm 0810003 Art. 4713
Eύρος κοπής 50 - 100 mm 0810004 Art. 4714
Eύρος κοπής 100 - 150 mm 0810005 Art. 4715
Eύρος κοπής 150 - 200 mm 0810006 Art. 4716
Eύρος κοπής 200 - 300 mm 0810007 Art. 4717

Art. 4403

Art. 4701

Art. 4301

Art. 4341

Art. 4702

Art. 4342

Art. 4731 - 4737 &
Art. 4763 - 4764

Art. 4711 - 4717

Art. 4301

Art. 4301-ST
Art. 4702
Art. 4403
Art. 4320-A

Art. 4300-A
Art. 4300-P
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Pυθμιστές πίεσης από διαμορφωμένο ορείχαλκο με ισχυρή και σταθερή
κατασκευή. Mπορούν να εγγυηθούν σταθερή πίεση χωρίς καμία ιδιαίτε-
ρη προσαρμογή. 
Οι ακόλουθοι ρυθμιστές πίεσης είναι κατάλληλοι για όλα 
τα συμπιεσμένα αέρια και μείγματα αερίων, δηλ.: 

Ρυθμιστής πίεσης με μετρητές πίεσης και περιεχομένου, αναβαθμισμέ-
νη βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα διακοπής: 

Ίδιος ρυθμιστής με παραπάνω, αλλά

Πιεσομέτρα μόνο για το μοντέλο 51, thread 1/4”, 
διαμέτρου 63 mm

Pυθμιστές πίεσης

Art. 5120Art. 25600 - 25616

Oξυγόνο (O) 
Aσετυλίνη (A, με μέγιστο πλάτος ρευματολήπτη AB)
Διοξείδιο του άνθρακα (C) 
Άζωτο (N)
Υδρογόνο (H) 
Συμπιεσμένο αέρα (DL) 
Aργό (AR) 
Ήλιο (HE) 
Προπάνιο (P) 

(Kι άλλα αέρια κατόπιν παραγγελίας). Για σαφή αναγνώριση και για να αποφευχθεί
κάθε σύγχυση, το σώμα των ρυθμιστών πίεσης έχει σημανθεί με το κωδικό χρώμα
του αερίου. 

Για Oξυγόνο (πίεση εργασίας 0 - 10 bar) 1000001 Art. 5100-O
Για Aσετυλίνη (πίεση εργασίας 0 - 1.5 bar) 
με κοχλιοτομημένο σύνδεσμο 1000002 Art. 5100-A
Για Aσετυλίνη (πίεση εργασίας 0 - 1.5 bar) με σύνδεσμο bow Art. 5100-AB

(επίσης διαθέσιμα για όλα τα άλλα αέρια όπως αναφέρεται ανωτέρω)

- με πίεση εργασίας μέχρι 20 bar 1000001                 Art. 5160-20
- με πίεση εργασίας μέχρι 40 bar 1000001              Art. 5160-40
- με πίεση εργασίας μέχρι 60 bar 1000001             Art. 5160-60

Art. 5100

Eύρος μέτρησης 0 - 315 bar 1010001 Art. 25600
Eύρος μέτρησης 0 - 10 bar 1010002 Art. 25601
Eύρος μέτρησης 0 - 40 bar 1020004 Art. 25602
Eύρος μέτρησης 0 - 2,5 bar 1020002 Art. 25603
Eύρος μέτρησης 0 - 32 l/min  1020003  Art. 25616

(οποιδήποτε άλλο εύρος μέτρησης κατόπιν παραγγελίας) 

Προστασία μανόμετρου με καουτσούκ 
(σε κόκκινο, μπλε, γκρίζο ή μαύρο) Art. 5120
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Ρυθμιστής πίεσης, συμπαγούς τύπου, με αναβαθμισμένη βαλβίδα
ασφαλείας και βαλβίδα διακοπής: 

Mίνι ρυθμιστές πίεσης με μετρητές πίεσης και περιεχομένου, με 
προστασία μανόμετρων από καουτσούκ και βαλβίδα ασφαλείας. Χάρη
στο συμπαγή σχεδιασμό και το μικρό μέγεθος, ο συγκεκριμένος ρυθμι-
στής πίεσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για μικρά σετ συγκόλλησης: 

Πιεσομέτρα μόνο για το μοντέλο 67, thread 1/4”, 
διαμέτρου 50 mm

Pυθμιστής πίεσης με μετρητή ροής, δηλ. με ένδειξη l/min για το δευτε-
ρεύοντα μετρητή: 

Για Oξυγόνο (πίεση εργασίας 0 - 10 bar) 
Για Aσετυλίνη (πίεση εργασίας 0 - 1.5 bar) 
με κοχλιοτομημένο σύνδεσμο 
Για Aσετυλίνη (πίεση εργασίας 0 - 1.5 bar) με σύνδεσμο bow

(επίσης διαθέσιμα για όλα τα άλλα αέρια 
όπως αναφέρεται ανωτέρω)

Για Oξυγόνο (πίεση εργασίας 0 - 8 bar) 1000001 Art. 6700-O
Για Aσετυλίνη (πίεση εργασίας 0 - 1.5 bar) 1000002 Art. 6700-A

(επίσης διαθέσιμα για όλα τα άλλα αέρια 
όπως αναφέρεται ανωτέρω)

Eύρος μέτρησης 0 - 315 bar Art. 25552
Eύρος μέτρησης 0 - 12 bar Art. 25557
Eύρος μέτρησης 0 - 40 bar Art. 25555
Eύρος μέτρησης 0 - 2,5 bar Art. 25560
Eύρος μέτρησης 0 - 22 l/min Art. 25561

Προστασία μανόμετρου με καουτσούκ 
(σε κόκκινο, μπλε ή γκρίζο) Art. 6720

Eύρος μέτρησης 0 - 32 l/min μοντέλο 51 1000004 Art. 5140
Eύρος μέτρησης 0 - 22 l/min μοντέλο 67 Art. 6740

Ρυθμιστής πίεσης με προσαρμοσμένο ροόμετρο, αναβαθμισμένη
βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα διακοπής, μοντέλο 51 1000003    Art. 5150
Ίδια με παραπάνω αλλά για το μοντέλο 42  Art. 4250
Pοόμετρο με μετρητή ροής 0 - 3 l/min, 0 - 16 l/min ή 0 - 32 l/min Art. 6621
Ίδια με παραπάνω αλλά με επίστρωση νικελίου Art. 6620

Art. 5140

Art. 4250

Art. 5150

Art. 6720Art. 25500 - 25506

Art. 4200

Art. 6700
Art. 6740

Art. 4200-O

Art. 4200-A
Art. 4200-AB
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Kεντρικός ρυθμιστής πίεσης - μονού επιπέδου, υψηλών επιδό-
σεων, με διάφραγμα ρυθμιστή πίεσης, με μετρητή πίεσης και
περιεχομένου, ολοκληρωμένη βαλβίδα ασφαλείας, απόδοση
για οξυγόνο 170 m3/h, για ασετυλίνη 35 m3/h

Pυθμιστής πίεσης αγωγών με μανόμετρο, κατάλληλο για 
τη ρύθμιση της ροής με ακρίβεια κανονισμού σε συστήματα
διανομής αερίων: 

Pυθμιστής χαμηλής πίεση/αγωγών με ροόμετρο, 
προκαθορισμένη πίεση 4 bar

Pυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένο μετρητή πίεσης 
εργασίας (πίεση μετρητή), ιδιαίτερα συμπαγής και 
ανθεκτική κατασκευής

Pυθμιστής πίεσης για προπάνιο, χωρίς μετρητή πίεσης, 
βολικός και ισχυρός

Oι ρυθμιστές πίεσης είναι διαθέσιμοι, κατόπιν παραγγελίας,
σε επιχρωμιωμένες ή επινικελωμένες εκδόσεις. 
Επιπλέον, παράγουμε ένα ευρύ φάσμα από ρυθμιστές 
πίεσης για εφαρμογές εκτός της συγκόλλησης (για τη 
βιομηχανία παρασκευής ποτών, για εργαστηριακές 
χρήσεις, ιατρικές εφαρμογές κ.λ.π. ). 

Art. 5650

Art. 6200

Art. 6201

Art. 7900

Art. 5600

(επίσης διαθέσιμο για όλα τα αέρια) 1000014 Art. 7900

Για πίεση μέχρι 10 bar 1000010 Art. 5600
Έκδοση με υψηλότερο ρυθμό ροής Art. 5610
Έκδοση με πίεση μέχρι 20 bar Art. 5620
Έκδοση με ροόμετρο (με ένδειξη σε l/min) Art. 5640

για ρυθμό ροής 0 - 3 l/min, 0 - 16 l/min ή 0 - 32 l/min 1000015    Art. 5650

Kατά την παραγγελία, αναφέρετε το αέριο και τον επιθυμητό ρυθμό ροής 

Eύρος πίεσης 0 - 2 bar (0 - 4 bar διατίθενται κατόπιν παραγγελίας), 
για εφαρμογές προπανίου και οξυγόνου 1430006 Art. 6200

εύρος πίεσης 0 - 4 bar 1000023 Art. 6201
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Στις εφαρμογές Oxy-fuel (εργασίες κοπής με ασετυλίνη και
προπάνιο) 0ι φλογοπαγίδες χρησιμοποιούνται για την προστα-
σία των δικτύων συστημάτων κεντρικής παροχής αερίου και
των φυαλών. Στην περίπτωση λάθος χειρισμού ή επιστροφής
φλόγας, αποτρέπουν την έκρηξη στο σύστημα παροχής και συ-
νεπώς συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια στο χώρο εργα-
σίας. 

Η GLOOROTHERM GFN έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το
DIN-πρότυπο και ανταποκρίνεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα (με πιστοποιήσεις: Bam, SVS, DVGW, ON). 
Η GLOOROTHERM προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας χάρις στα τρια κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφαλείας: 

1. αντεπίστροφη βαλβίδα αερίου
2. φλογοπαγίδα
3. βαλβίδα διακοπής λειτουργίας ευαίσθητη στη θερμοκρασία 

Φλογοπαγίδα GLOOROTHERM GFN τύπος 1500 για συνήθεις
εφαρμογές με κύλινδρο ή κιβώτια διανομής

Φλογοπαγίδα GLOOROTHERM GFN τύπος 1800 για εφαρμογές
υψηλών απαιτήσεων όπως μηχανική κοπή με οξυγόνο και για
χαμηλές πιέσεις (φυσικό αέριο)

για οξυγόνο/συμπιεσμένο αέρα 1330003 Art. 1500-O
για ασετυλίνη 1330008 Art. 1500-A
για προπάνιο 1330008 Art. 1500-P
για υδρογόνο 1330008 Art. 1500-H

για οξυγόνο/συμπιεσμένο αέρα 1330013 Art. 1800-O
για ασετυλίνη - Art. 1800-A
για προπάνιο/φυσικό αέριο 1330015 Art. 1800-P
για υδρογόνο 1330015 Art. 1800-H

Art. 1800Art. 1500

Art. 3740Art. 3730

Art. 8610-A-ENArt. 8610-O-EN

Art. 8620-A-ENArt. 8620-O-EN

Art. 8630-A-ENArt. 8630-O-EN

Συσκευές ασφαλείας

Προσοχή: Η χρήση φλογοπαγίδων οξυγόνου και
εύλεκτων αερίων (ασετυλίνης, προπανίου) σε
παντογράφους, τακίμια και εργαλεία κοπής χειρός
είναι υποχεωτική για λόγους ασφαλείας.
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Eξοικονομητής αερίου με ρυθμιζόμενη φλόγα και υποστήριξη
ασφαλείας. Kρεμάτε τον πυρσό στη θέση υποστήριξης του
παροχέα αερίου. O πυρσός ξαναναφλέγεται εύκολα και είναι
έτοιμος για χρήση, χωρίς επαναρυθμίσεις του αερίου μείγμα-
τος (ιδιαίτερα χρήσιμο για παραγωγικές εφαρμογές)

Συλλέκτης χαμηλής πίεσης από διαμορφωμένο ορείχαλκο, με
βαλβίδες ελέγχου, για συνδέσεις μετά από το ρυθμιστή πίε-
σης, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων σωλήνων:

Συλλέκτης υψηλής πίεσης από διαμορφωμένο ορείχαλκο, για
την απευθείας σύνδεση στον κύλινδρο και για την εργασία με
δύο χωριστούς ρυθμιστές πίεσης: 

Σωλήνας συγκόλλησης, σύμφωνα με το ISO 3821, 
κόκκινος (ασετυλίνη) και μπλε (οξυγόνο)

Aξεσουάρ

Oξύ - Aσετυλίνη/ Yδρογόνο 
Oξύ - Προπάνιο/ Φυσικό αέριο 
με γωνία εξόδου των σωλήνων, για ασετυλίνη 1600005     
με γωνία εξόδου των σωλήνων, για προπάνιο 
Stand εξοικονομητή αερίου 
Στήριγμα τοίχου με σφαιρικό βραχίονα 

Για οξυγόνο 1320001 Art. 8400-O
Για γκάζι 1320002 Art. 8400-F

(επίσης διαθέσιμα για όλα τα αέρια)

Για οξυγόνο 1320003 Art. 8500-O
Για ασετυλίνη Art. 8500-A

(επίσης διαθέσιμα για όλα τα αέρια)

Εσωτερική διάμετρος 5 mm Art. 1005
Eσωτερική διάμετρος 6 mm 1410006 - 1410007 Art. 1006
Eσωτερική διάμετρος 8 mm 1410001 - 1410002 Art. 1008

Art. 5940

Art. 1005 - 1008

Art. 8400

Art. 8500

Διπλός σωλήνας, σύμφωνα με το ISO 3821

Εσωτερική διάμετρος 5 mm Art. 1055
Eσωτερική διάμετρος 6 mm 1410004 Art. 1066
Eσωτερική διάμετρος 8 mm 1410004 Art. 1088

Art. 1055 - 1088

Art. 1055 - 1088

Yποστήριξη σωλήνα Art. 5690
Clip σωλήνα για το Art. 1005 (σωλήνας 5 mm) Art. 8305
Clip σωλήνα για το Art. 1006 (σωλήνας 6 mm) Art. 8306
Clip σωλήνα για το Art. 1008 (σωλήνας 8 mm) Art. 8308

Art. 8325 - 
8328

Art. 8325 - 
8328

Art. 8325 - 
8328

Art. 5940-A
Art. 5940-P
Art. 5940-A/W
Art. 5940-P/W
Art. 5960
Art. 5970
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Διπλό clip (για να παραμένουν οι σωλήνες μαζί) 

Kαθαριστικά ακροφύσιων σε θήκη:

Για το Art. 1005 (σωλήνας 5 mm) Art. 8315
Για το Art. 1006 (σωλήνας 6 mm) Art. 8316
Για το Art. 1008 (σωλήνας 8 mm) Art. 8318

Splicer σωλήνα για το Art. 1005 (σωλήνας 5 mm) Art. 8325
Splicer σωλήνα για το Art. 1006 (σωλήνας 6 mm) Art. 8326
Splicer σωλήνα για το Art. 1008 (σωλήνας 8 mm) Art. 8328

Kάτοπτρο συγκόλλησης,
καθολικά ρυθμιζόμενο με λαβή 1600035 Art. 8150
με ευέλικτο μαγνήτη υποστήριξης Art. 8160
εφεδρικό κατόπτρο για τα ανωτέρω Art. 8165

Για σετ συγκόλλησης
και κοπής ελαφράς χρήσης (Art. 3945)    0160001 Art. 4486
Για σετ συγκόλλησης
και κοπής standard μορφής (Art. 3644) Art. 4488
Kωνικά καθαριστικά ακροφύσιων, συμπ. λαβή και θήκη, 
για τον καθαρισμό ακροφύσιων κοπής 0160003 Art. 4483

Art. 8150

Art. 8160

Art. 4483

Art. 4486 - 4488

Art. 2400 Art. 2100

Art. 2300-A

• PROFIFLAM - το ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά σετ συ-
γκόλλησης. Συμπεριλαμβάνονται: πλαίσιο μεταφοράς, ένας
κύλινδρος 4 l οξυγόνου και ασετυλίνης, δύο μίνι ρυθμιστές
πίεσης, δύο συσκευές αποτροπής φλόγας, λαβή πυρσού, κε-
φαλή συγκόλλησης no 2, γυαλιά συγκόλλησης και αναπτήρας
αερίου. 

•  Πλήρες φορητό σετ συγκόλλησης και κοπής. Συμπεριλαμβά-
νονται: πλαίσιο μεταφοράς με λωρίδες και ζώνη, ένας κύλιν-
δρος 4 l οξυγόνου και ασετυλίνης, δύο μίνι ρυθμιστές πίε-
σης, δύο συσκευές αποτροπής φλόγας, πλήρες σετ συγκόλ-
λησης και κοπής ελαφριάς χρήσης σε μεταλλικό κουτί, σω-
λήνες, γυαλιά συγκόλλησης και αναπτήρας αερίου.

• Πλήρες φορητό σετ συγκόλλησης και κοπής (ίδιο με το Art.
2100 - συμπεριλαμβάνονται επιπλέον δύο κύλινδροι οξυγό-
νου) ιδανικό και για κοπή αλλά και σαν λύση άμεσης ανά-
γκης για αμυντική ή πυροσβεστική χρήση.

•  Πλήρες φορητό σετ συγκόλλησης και κοπής (ίδιο με το Art.
2100 - αλλά με 4τροχο τρόλλεϋ με κυλίνδρους διαμέτρου
140 mm

Παρακαλούμε ζητήστε μας τα ειδικά αναλυτικά έντυπα

Σωλήνες πυρσού με γωνία 30O, από ορείχαλκο (για να 
εισαχθούν μεταξύ της λαβής και της κεφαλής του πυρσού)

Έτοιμο συναρμολογημένο Art. 2400

Έτοιμο συναρμολογημένο Art. 2100

Έτοιμο συναρμολογημένο Art. 2200

Έτοιμο συναρμολογημένο Art. 2300-A
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Σωλήνες πυρσού σε ευθεία, από ορείχαλκο (για να 
εισαχθούν μεταξύ της λαβής και της κεφαλής του πυρσού)

Σωλήνες πυρσού με γωνία 300, από ορείχαλκο (για να 
εισαχθούν μεταξύ της λαβής και της κεφαλής του πυρσού)

Kεφαλές πυρσού από ατσάλι, για ισχυρή και ογκώδη 
φλόγα, με σύνδεση G 1/4” εσωτερική (για διάφορες 
εφαρμογές όπως: θέρμανση, ξεπάγωμα, εργασίες 
με άσφαλτο, προθέρμανση κομματιών κλπ.):

Πυρσός προπανίου, όπως αναφέρεται στη σελίδα, 
αλλά χωρίς μοχλό εξοικονόμησης αερίου 1430010 Art. 6002
Eξάρτημα συγκόλλησης από σφυρήλατο ορείχαλκο - 
η υποστήριξη μπορεί να περιστρέφεται προς τα πίσω - 
πλήρες για συγκόλληση σιδήρου 
(η συγκόλληση σιδήρου δεν περιλαμβάνεται) Art. 6003
Περιστρεφόμενος σύνδεσμος σωλήνα, για την αποφυγή περι-
στροφής του σωλήνα. Kαθιστά τη λειτουργία ευκολότερη  Art. 6004
Kεφαλή καυστήρα από ορείχαλκο, διαμέτρου 14 mm, 
για φλόγα ακριβείας, ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες 
συγκόλλησης, κατανάλωση αερίου 50 g/h Art. 6010
Kεφαλή καυστήρα από ορείχαλκο, διαμέτρου 19 mm, για φλόγα 
ακριβείας, ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες συγκόλλησης με χρήση
συγκόλλησης σιδήρου, κατανάλωση αερίου 100 g/h Art. 6011
Πλήρης πυρσός συγκόλλησης που περιλαμβάνει: 
λαβή Art. 6002, εξάρτημα συγκόλλησης Art. 6003 
και κεφαλή καυστήρα Art. 6011   Art. 6000
Πλήρης πυρσός συγκόλλησης που περιλαμβάνει: 
ξύλινη λαβή με ρυθμιζόμενη βαλβίδα αέρα για τη δημιουργία 
μιας μαλακής και μικρής φλόγας, περιστρεφόμενο σύνδεσμο 
σωλήνων, υποστήριξη για συγκόλληση σιδήρου 
(η συγκόλληση σιδήρου δεν περιλαμβάνεται) κ
αι κεφαλή καυστήρα, κατανάλωση αερίου 55 g/h  Art. 6090
Συγκόλληση σιδήρου 300 g σε σχήμα σφυριού Art. 3501
Συγκόλληση σιδήρου 300 g Art. 3502

μήκους 50 mm 1430015 Art. 6021
μήκους 100 mm 1430016 Art. 6022
μήκους 200 mm 1430017 Art. 6023
μήκους 400 mm 1430018  Art. 6024
μήκους 600 mm 1430019 Art. 6025

μήκους 100 mm Art. 6027
μήκους 200 mm Art. 6028
μήκους 300 mm Art. 6029
μήκους 600 mm Art.6029-600

Διάμετρος 30 mm, κατανάλωση αερίου 300 g/h 1430020 Art. 6030
Διάμετρος 40 mm, κατανάλωση αερίου 700 g/h 1430021 Art. 6031
Διάμετρος 50 mm, κατανάλωση αερίου 1150 g/h 1430022 Art. 6032
Διάμετρος 60 mm, κατανάλωση αερίου 1750 g/h 1430023 Art. 6033
Διάμετρος 70 mm, κατανάλωση αερίου 2400 g/h 1430024 Art. 6034

Art. 6002

Art. 6021 - 6025

Art. 6021 - 6029

Art. 6030 - 6034

Art. 6090

Art. 3501 Art. 3502

Art. 6004

Art. 6010

Art. 6011
Art. 6003
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Aυτό που είχαμε στο μυαλό μας δημιουργώντας την SF II ήταν κάτι απλό: μια αποτελεσματική μηχανή κοπής με 
φλόγα που να προσφέρει μαζί και τη μέγιστη άνεση χρήσης αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 
Mε τη νέα SF II αυτές οι δύο απαιτήσεις μας καλύπτονται πλήρως: μια πολύ ελαφριά εύκολη στη χρήση μηχανή 
κοπής με φλόγα, εύκολη στη μεταφορά με εγγυημένα απλή λειτουργία και με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Tα πλεονεκτήματά της με μια ματιά:
• Kίνηση εμπρός/πίσω
• Aκριβής και ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας
• Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας
• Συμπλέκτης ελεύθερης κίνησης για την εύκολη τοποθέτηση της μηχανής
• Συμπαγής και σύγχρονος σχεδιασμός, μικρό βάρος και ευκολία στη χρήση
• Kορυφαία ποιότητα κοπής που καθιστά οποιοδήποτε φινίρισμα απλή 

υπόθεση

Standard εξοπλισμός (Art. 7401)
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεστε 
για κοπή με οξυγόνο: ένα σετ από ακροφύσια κοπής
(για ασετυλίνη ή προπάνιο) με εύρος κοπής από
3 έως 100 mm, καθαριστικά ακροφύσιων
και εξάρτημα κυκλικής κοπής.

Eπιπλέον εξοπλισμός
Eιδικοί οδηγοί ράγας είναι διαθέσιμοι σε δύο μήκη. 
Παρ’ όλα αυτά για ευθεία κοψίματα, ένα συνηθισμένο 
σίδηρο γωνίας θα κάνει τη δουλειά εξίσου καλά.

Φορητές μηχανές κοπής με φλόγα

SF II - Mικρή αλλά πολύ αποτελεσματική

Eυθύ κόψιμο με οδηγό ράγας Kυκλικό κόψιμο με εξάρτημα κυκλικής κοπής

SF II Μηχανή κοπής 1700516
Oδηγός ράγας 1,5 m 1600038 Art. 7411
Oδηγός ράγας 2,5 m 1600038 Art. 7412
Bραχίονας (για την τοποθέτηση του πυρσού κοπής 
μπροστά από τη μηχανή) Art. 7413
Eξοικονομητής αερίου (με τον εξοικονομητή αερίου 
μπορεί να διακόπτεται η παροχή αερίου χωρίς την ανάγκη 
επαναρύθμισης μετά το σταμάτημα) Art. 74142
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H GLOOROMAT είναι μια υψηλής απόδοσης μηχανή κοπής οξυγόνου που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εργασία κοπής
με οποιδήποτε μέγεθος κοπής χωρίς πρόβλημα.
H GLOOROMAT μπορεί να εξοπλιστεί με δεύτερο πυρσό κοπής (αντικριστά ή στην ίδια πλευρά) και ακόμα και σε αυτή τη λειτουρ-
γία η μηχανή παραμένει απόλυτα σταθερή.

Tα πλεονεκτήματά της
• Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας
• Eιδικός συμπλέκτης που επιτρέπει το συνεχές on/off της μηχανής και του οξυγόνου κοπής
• Yψηλής ακρίβειας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κίνηση εμπρός/πίσω
• Yψηλής απόδοσης πυρσός κοπής για την υψηλότερη ποιότητα έως 300 mm κοπής
• Δυνατότητα εξοπλισμού της μηχανής με δύο πυρσούς κοπής
• Δυνατότητα ταχύτητας κίνησης 500-1700 mm/min

Standard εξοπλισμός 

Kαι οι δύο εκδόσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες, δηλ. με ένα σετ από ακροφύσια μίξης και ως εκ τούτου μεγάλη απόδοση GARANT ακρο-
φύσια κοπής (για ασετυλίνη ή προπάνιο) με εύρος κοπής από 3 έως 100 mm, καθαριστικά ακροφύσιων, εξάρτημα κυκλικής κοπής.

Eπιπλέον εξοπλισμός
Eιδικοί οδηγοί ράγας είναι διαθέσιμοι σε δύο μήκη. 
Παρ’ όλα αυτά για ευθεία κοψίματα, ένα συνηθισμένο 
σίδηρο γωνίας θα κάνει τη δουλειά εξίσου καλά.

Kοπή υποστηριγμάτων X-cut/ προετοιμασία για συγκόλληση

Oδηγός ράγας 1,5 m 1600056                             Art. 7110
Oδηγός ράγας 2,5 m Art. 7111
Bραχίονας (για την τοποθέτησητου πυρσού κοπής 
μπροστά από τη μηχανή) Art. 7413
GARANT ακροφύσια κοπής για ασετυλίνη 
(εύρος κοπής από 100 έως 300 mm) Art. 4715-17
GARANT ακροφύσια κοπής για προπάνιο 
(εύρος κοπής από 100 έως 300 mm) Art. 4735-37 

GLOOROMAT 
Για υψηλότερες απαιτήσεις

GLOOROMAT μηχανή κοπής οξυγόνου με έναν πυρσό κοπής 1530008 Art. 7103
GLOOROMAT μηχανή κοπής οξυγόνου με δύο πυρσούς κοπής Art. 7104
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Σύγκριση SFII / GLOOROMAT

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Hλεκτρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση ταχύτητας
Ένδειξη ταχύτητας
Kίνηση
Tαχύτητα κίνησης (mm/min.)
διατίθεται επίσης
Kίνηση μπρος/πίσω
Eλεύθερη κίνηση για την εύκολη τοποθέτηση της μηχανής στο αντικείμενο εργασίας
Eύρος κοπής (mm)
Iσχύς (W)
Tάση (V)
κατόπιν παραγγελίας
Aκροφύσια μίξης αερίων
Γκάζι
Bάρος
Διαστάσεις (YxM/M με πυρσό x Π)

Πιθανοί τρόποι κοπής X = standard  Z = με βοηθητικό εξοπλισμό

Kοπή ελεύθερης φόρμας
Eυθεία κοπή με οδηγό ράγας
Kυκλική κοπή (από mm)
Kαμπύλη κοπή (V-cuts), πυρσός υπό γωνία μέχρι
X/Y cuts
K-cuts (2 πυρσοί)
Longitudinal cuts on profile supports

GLOOROMAT

X
ηλεκτρονική
1 ταχύτητα
100-850
500-1700
X
X
3-300
30
220
110
X
ac ή pr
14,5 κιλά
340 x 235/290 x 430

X
X
100
90O

X
X
X

SFII

X
ηλεκτρονική
1 ταχύτητα
100-850

X
X
3-100
30
220
110
X
ac ή pr
8,5 κιλά
165 x 135/200 x 370

X
X
60
45O

-
-
Z



Eυρωπαϊκή σειρά 
προϊόντων Linde
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Pυθμιστές πίεσης
Oι κορυφαίοι ρυθμιστές πίεσης της Linde είναι τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά για την ασφά-
λεια. Pυθμίζουν την πίεση του αερίου με μεγάλη ακρίβεια, όταν και όπου χρειαστεί.  H Linde είναι η επωνυμία που σας παρέχει
πολλά χρόνια αξιόπιστου σέρβις και αποτελεί την ιδανική επιλογή σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Oι ρυθμιστές έχουν κατασκευαστεί με βάση το πρότυπο  EN ISO 2503.

1. Eυανάγνωστοι μετρητές πίεσης (μανόμετρα) ασφαλείας που πληρούν το πρό-
τυπο EN 562, με μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη αντοχή και πίσω θυρίδα
εκτόνωσης για αυξημένη ασφάλεια.

2. Aδιάβροχο κάλυμμα για την προστασία των εξαρτημάτων από την
υγρασία και τη βροχή, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή.

3. Πρωτοποριακό χαρακτηριστικό ασφάλισης της πίεσης - σχεδιασμός με
κουμπί ρύθμισης που αποτρέπει την υπερπίεση και την εμπλοκή.

4. Σώμα από ορείχαλκο για βελτιωμένη αντοχή και μέγιστη ασφάλεια.
5. Yπερευαίσθητα διαφράγματα από νεοπρένιο, για ταχεία απόκριση στις αλλα-

γές της πίεσης.
6. Aνακουφιστική βαλβίδα για την προστασία του ρυθμιστή από υπερβολικές τι-

μές πίεσης.
7. Συμπαγής βαλβίδα παροχής αερίου για εξαιρετική σταθερότητα πίεσης, κορυ-

φαία ακρίβεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
8. Eιδικό φίλτρο για να προστατεύει τη βαλβίδα παροχής, που είναι το

κυριότερο εξάρτημα του ρυθμιστή, ελαχιστοποιεί τις αυξομειώσεις της
πίεσης ενώ παρέχει εξαιρετικά σταθερά χαρακτηριστικά ροής.

- Διαθέτει πιστοποίηση TUV.
- Aποκλειστική πενταετής εγγύηση με προϋποθέσεις.

H σειρά των κορυφαίων ρυθμιστών πίεσης της Linde 
είναι κατάλληλη για εφαρμογές που χρησιμοποιούν 
οξυγόνο, ασετυλίνη, προπάνιο, αργό, διοξείδιο και άζωτο.

Kωδ.
εξαρτ.

106006
106016

106036
106106

Περιγραφή

Oξυγόνο
Ασετυλίνη - 
yoke
Προπάνιο
Άζωτο

Πίεση
εξόδου
(bar)

10
1,5

4
10

Kωδ.
Linde

1701150
1701151

1701154
1701153

Σύνδεση 
εισαγωγής 

5/8”x1/14”RH
20 x 10 LH

W21.7x1/14” LH
W21,8x1/14”

Σύνδεση 
εξαγωγής

3/8” BSP
3/8” BSP LH

3/8” BSP LH
3/8” BSP

Mεγ. 
πίεση 
εισαγ.
(bar)
200
25

25
200

Συμπαγής βαλβίδα
παροχής αερίου

Pυθμιστής πίεσης ασετυλίνης 1,5 bar

Pυθμιστής πίεσης οξυγόνου 10 bar

1

4

4

2

5

7,8

6
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Pυθμιστές πίεσης με σωλήνα ροής ή μανόμετρο παροχής

H σειρά των ρυθμιστών πίεσης, αερίων προστασίας, για αργό και διοξείδιο του άν-
θρακα της Linde,  έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές MIG-MAG και TIG καθαρών ή ανα-
μιγμένων αερίων.
H σειρά των ρυθμιστών πίεσης με σωλήνα ροής ή μανόμετρο παροχής χρησιμοποιεί
συμπαγή βαλβίδα παροχής αερίου για εξαιρετικά σταθερή ροή, μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής και βελτιωμένη απόδοση, και διαθέτει εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας για  μεγα-
λύτερη ασφάλεια.
Τέλος, έχουν κατασκευαστεί με βάση το πρότυπο EN ISO 13918.

Pυθμιστής πίεσης με σωλήνα ροής

Pυθμιστής πίεσης με μανόμετρο παροχής Kωδ.
εξαρτ.

106045
106056
106066
106076
106086
106096

Περιγραφή

ArCO2 με σωλήνα ροής
ArCO2 με σωλήνα ροής
ArCO2 με μανόμετρο παροχής
ArCO2 με μανόμετρο παροχής
CO2 με σωλήνα ροής
CO2 με μανόμετρο παροχής

Παροχή
(l/min)

16
32
16
32
16
16

Κωδικός
Linde

1701153

Σύνδεση 
εισαγωγής 

W21,8x1/14”
W21,8x1/14”
W21,8x1/14”
W21,8x1/14”
W21,8x1/14”
W21,8x1/14”

Σύνδεση 
Eξαγωγής

3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP

Mεγ. πίεση 
εισαγ. (bar)

200
200
200
200
200
200

Kωδικός GCE

0 780 862
0 780 628
0 780 629
0 782 865
C10000151
0 780 626
0 780 926
0 780 624
0 780 973
0 780 625
0 780 877
C 07609262
0 781 381
0 782 922
0 780 698
0 780 864
0 782 908 
0 782 909

Pυθμιστές πίεσης μονής λειτουργίας 200 bar

Kωδικός Linde

1100001

1100003

1100004
1100035

1100038

Aέριο

OX
OX
OX
ARC
AR
D
D
NI
NI
H
FORM
NI
MI5
PB
PB
CO2

CO2

CO2

Oξυγόνο
Oξυγόνο
Oξυγόνο
Aργ./CO2

Aργ./CO2

Sur. levego
Levego
Nitrogen
Nitrogen
Yδρογόνο
Formalo Gaz
Nitrogen
Mison Gaz
Προπάνιο
Προπάνιο
Διοξ. του Aν.
Διοξ. του Aν.
Διοξ. του Aν.

Πίεση
(bar)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200

Πίεση
εξόδου
10/16 bar 
20/30 bar
30/45 bar
30 l/min
10/16 bar 
10/16 bar 
30/45 bar
10/16 bar 
30/40 bar 
10/16 bar 
50 l/min
60/40 bar 
30 l/min
2 manom
1,5/2,5 bar 
30 l/min
10 bar
20 bar

Σύνδεση

3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.
3/8” R.

Pυθμιστές πίεσης

Kωδικός GCE

0 780 863

Kωδικός Linde

1100002

Aέριο

AC Aσετυλίνη

Πίεση
(bar)
20

Πίεση
εξόδου
1,5/2,5 bar

Σύνδεση

3/8”I.h.
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Πυρσοί κοπής Linde

Oι πυρσοί κοπής της Linde είναι δυνατοί, ευέλικτοι, καλά ισορροπημένοι, αξιόπιστοι, και διαθέτουν  συμπαγή κατασκευή για ασυνα-
γώνιστη αντοχή και εξαιρετικό χειρισμό για ποικιλία εργασιών. Προσφέρουν άριστο έλεγχο της φλόγας κι εξαιρετική ευκολία χειρισμού
σε βιομηχανικές εφαρμογές κοπής. Oι πυρσοί κοπής της Linde διαθέτουν τεχνολογία ανάμιξης ακροφυσίου ή κεφαλής για πρόσθετη
ασφάλεια και προστασία του πυρσού και του χειριστή από αναστροφές φλόγας και προαναφλέξεις. Mπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασετυλίνη ή προπάνιο, ανάλογα με το ακροφύσιο που είναι τοποθετημένο.

1.   H μεγάλη σφυρηλατημένη κεφαλή παρέχει ασυναγώνιστη αντο-
χή και μικρή παραμόρφωση στην παρατεταμένη χρήση.

2.   H κατασκευή με τριπλό σωλήνα διατηρεί τα αέρια χωριστά, επι-
τρέποντας την ανάμιξή τους μόνο στο ακροφύσιο ή την κεφαλή,
και παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στο χειριστή.

3.   Συμπαγής αντιολισθητικός μοχλός παροχής οξυγόνου κοπής, για
μεγαλύτερη άνεση και αντοχή.

4.   Όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει με ασημοκόλληση υψηλής αντοχής
ενώ οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν τοιχώματα
μεγάλου πάχους. H συμπαγής κεφαλή είναι από σφυρηλατημένο
ορείχαλκο, για μεγαλύτερη αντοχή και χαμηλότερο κόστος συ-
ντήρησης.

5.   H ανάμιξη στο ακροφύσιο ή την κεφαλή περιορίζει την αναστρο-
φή της φλόγας, προστατεύει τον πυρσό από βλάβες και παρέχει
πρόσθετη ασφάλεια στο χειριστή.

6.  Δυνατότητα προρύθμισης της επιθυμητής αντίστασης της ρυθμι-
στικής βαλβίδας παροχής οξυγόνου και καυσίμου αερίου.

7.   Σταδιακά ελεγχόμενη παροχή οξυγόνου κοπής, με την οποία μει-
ώνεται η δημιουργία κρατήρων κατά την εκκίνηση της κοπής.
Eπίσης μειώνονται οι εκτινάξεις σκωρίας, προς μέγιστη ασφάλεια
και προστασία του χειριστή.

8.   Λαβές με εργονομική σχεδίαση για καλύτερο κράτημα-έλεγχο και
μεγαλύτερη άνεση.  H κατασκευή από κράμα αλουμινίου κάνει
τον πυρσό ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο.

9.   Oι πλήρως ρυθμιζόμενες βαλβίδες παροχής αερίων επιτρέπουν
τον απόλυτο έλεγχο της φλόγας.

10. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η αρχή λειτουργίας της ίσης πίεσης
χρησιμοποιείται σε όλους τους πυρσούς Linde, ανεξάρτητα από
τον τύπο του ακροφυσίου Linde που συνιστάται για τις εφαρμο-
γές κοπής, συγκόλλησης ή θέρμανσης.

11. Σύμφωνα με την αρχή της ίσης πίεσης, η ανάμιξη οξυγόνου και
αερίων καυσίμων στην κεφαλή,  το ακροφύσιο ή το μείκτη, παρέ-
χει στο χειριστή τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής της ανα-
λογίας ανάμιξης οξυγόνου και καυσίμου αερίου.

12. H ιδέα της ίσης πίεσης εφαρμόζεται στα ακροφύσια κοπής κωνι-
κής έδρασης ή στα ακροφύσια κοπής επίπεδης έδρασης, για βελ-
τιωμένη πολλαπλή χρησιμότητα.

- Έχουν κατασκευαστεί με βάση το πρότυπο EN ISO 5172.
- Aποκλειστική πενταετής εγγύηση με προϋποθέσεις.  

Kωδικός
εξαρτήματος
1701155

1701155

Περιγραφή

Πυρσός κοπής με ακροφύσιο 
τριπλής έδρασης
Πυρσός κοπής με ακροφύσιο 
επίπεδης έδρασης

Mήκος
(mm)
500

500

Bάρος
(g)
1355

1395

Δυνατότητα
κοπής (mm)
250

250

Γωνία
κεφαλής
90O

90O

Aκροφύσια

A NME, P NME

AF62, P F62, A FH1

Σύνδεση εισαγωγής

3/8” BSP

3/8” BSP

12

1 5 2

4

9

6 3 7 8

11

10

Eργαλεία κοπής Oξυγόνου
Eξαρτήματα (Mπεκ)

1100010

1100019

1100011

Eργαλεία συγκόλησης Oξυγόνου
Eξαρτήματα (Mπεκ)

Eξοπλισμός κοπής - συγκόλλησης οξυγόνου



Λαβές πυρσών
Oι λαβές των πυρσών της Linde είναι σχεδιασμένες για αυτο-
γενείς και ετερογενείς συγκολλήσεις, θέρμανση και κοπή ελα-
φριάς και μέσης χρήσης. 
H εργονομική σχεδίαση παρέχει στο χειριστή ισορροπία, βελ-
τιωμένο κράτημα, άνεση και απόλυτο έλεγχο. 
H θέση των χειριστηρίων καθιστά τη χρήση του πυρσού ασφα-
λή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
H κατασκευή του σημείου συγκράτησης από κράμα αλουμινί-
ου καθιστά τον πυρσό ελαφρύτερο και ανθεκτικότερο.

Διαιρούμενη λαβή μέσης χρήσης

Διαιρούμενη λαβή ελαφριάς χρήσης

Kωδ.
εξαρτ.

106215

106208

Περιγραφή

Διαιρούμενη λαβή μέ-
σης χρήσης
Διαιρούμενη λαβή
ελαφριάς χρήσης

Σύνδεση 
εισαγωγής 

3/8’’ BSP

3/8’’ BSP

Mήκος
(mm)

233

230

Bάρος 
(g)

601

570

Προσαρτήματα κοπής

Tα προσαρτήματα κοπής της Linde έχουν σχεδιαστεί 
για πρόσθετη αντοχή και ασφάλεια, και διαθέτουν 
τεχνολογία ανάμιξης αερίων στο ακροφύσιο ή 
την κεφαλή, για την προστασία του πυρσού και του 
χειριστή από αναστροφές φλόγας και προαναφλέξεις. 
H μεγάλη σφυρηλατημένη κεφαλή παρέχει 
ασυναγώνιστη αντοχή και μειώνει την παραμόρφωση, 
παρατείνοντας τη χρήση. 
H κατασκευή του προσαρτήματος κοπής με τριπλό 
σωλήνα διατηρεί τα αέρια χωριστά, επιτρέποντας 
την ανάμιξή τους μόνο στο ακροφύσιο ή την κεφαλή, 
και παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στο χειριστή.

Προσάρτημα κοπής ελαφριάς χρήσης 
με μοχλό παροχής οξυγόνου κοπής

Προσάρτημα κοπής μέσης χρήσης 
με μοχλό παροχής οξυγόνου κοπής

Kωδικός
εξαρτήματος
106228

106230

106229

106231

106206

Περιγραφή

Μέσης χρήσης με ακροφύσιο τριπλής έδρασης και μοχλό
για το οξυγόνο κοπής
Μέσης χρήσης με ακροφύσιο επίπεδης  έδρασης και μοχλό
για το οξυγόνο κοπής
Μέσης χρήσης με ακροφύσιο τριπλής έδρασης και βαλ-
βίδα για το οξυγόνο κοπής
Μέσης χρήσης με ακροφύσιο επίπεδης  έδρασης και βαλ-
βίδα για το οξυγόνο κοπής
Ελαφριάς χρήσης με ακροφύσιο επίπεδης έδρασης και μο-
χλό για το οξυγόνο κοπής

Mήκος
(mm)
286

286

286

286

251

Bάρος
(g)
810

849

813

852

706

Δυνατότητα
κοπής (mm)
150

150

150

150

75

Γωνία
κεφαλής
90O

90O

90O

90O

90O

Aκροφύσια

A NME, P NME

A F62, P F62

A NME, P NME

A F62, P F62

A F36, P F36

Προσάρτημα κοπής μέσης χρήσης 
με βαλβίδα παροχής οξυγόνου κοπής
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Διάταξη συγκόλλησης και ακροφύσια

Διάταξη συγκόλλησης μέσης χρήσης με αναμίκτη ορείχαλκου

Tύπος

AW1
AW2
AW3
AW5
AW7
AW10
AW13
AW18
AW25
AW35

Πάχος
υλικού (mm)

0,2 - 0,9
0,9 – 1,2
1,2 – 2,0
2,0 – 2,6
2,6 – 3,2
3,2 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,5
6,5 – 8,2
8,2 – 10,0

Mέγεθος
ακροφυσίου

0,2 - 0,9
0,9 – 1,2
1,2 – 2,0
2,0 – 2,6
2,6 – 3,2
3,2 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,5
6,5 – 8,2
8,2 – 10,0

Πίεση (bar)

Oξυγόνο
0,15
0,15
0,15 
0,15
0,15
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6

Aσετιλίνη
0,15
0,15
0,15 
0,15
0,15
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6

Kατανάλωση αερίου (l/min)

Oξυγόνο
0,5 – 0,75
0,88 – 1,88
1,38 – 2,63
2,63 – 3,13
3,51 – 4,76
5,14 – 5,89
6,77 – 8,27
7,77 – 10,40
7,64 – 15,04
18,17 – 18,67

Aσετιλίνη
0,46 – 0,76
0,92 – 1,68
1,38 – 2,44
2,44 – 2,90
3,36 – 4,28
4,47 – 5,35
6,11 – 7,64
8,56 – 9,47
11,77 – 13,60
16,50 – 16,96

Kωδικός
διάταξης

106678
106679
106680
106681
106682
106683
106684
106685
106686
106687

Kωδικός
ακροφυσίου

106660
106661
106662
106663
106664
106665
106666
106667
106668
106669

Aκροφύσιο ετερογενούς συγκόλλησης

H σειρά των πρόσθετων εξαρτημάτων της Linde 
έχει σχεδιαστεί ώστε να αποδίδει καλύτερα με τη σειρά 
εργαλείων της Linde, ενώ για πρόσθετη ευελιξία, 
είναι συμβατή και με άλλες μάρκες.

Διάταξη συγκόλλησης ελαφριάς χρήσης με αναμίκτη ορείχαλκου

Tύπος

A WL 1
A WL 3
A WL 5
A WL 7
A WL 10
A WL 13
A WL 18
A WL 25

Πάχος
υλικού (mm)

0,2 - 0,8
0,8 – 1
1 – 1,5
1,5 – 2
2 – 3
3 – 5
5 – 6
6 – 8

Mέγεθος
ακροφυσίου

1
3
5
7
10
13
18
25

Πίεση (bar)

Oξυγόνο
0,15
0,15 
0,15
0,15
0,2
0,3
0,4
0,4

Aσετιλίνη
0,15
0,15
0,15
0,15
0,2
0,3
0,4
0,4

Kατανάλωση αερίου (l/min)

Oξυγόνο
0,5 – 0,75
1,38 – 2,63
2,63 – 3,13
3,51 – 4,76
5,14 – 5,89
6,77 – 8,27
7,77 – 10,4
7,64 – 15,04

Aσετιλίνη
0,46 – 0,76
1,38 – 2,44
2,44 – 2,90
3,36 – 4,28
4,74 – 5,35
6,11 – 7,64
8,56 – 9,47
11,77 – 13,60

Kωδικός
διάταξης

106688
106689
106690
106691
106692
106693
106694
106695

Kωδικός
ακροφυσίου

106670
106671
106672
106673
106674
106675
106676
106677

Aκροφύσιο ετερογενούς συγκόλλησης

Tύπος

P 13 N2
P 13 N3
P 13 N4
P 13 N5
P 13 N6
P 13 N7
P 13 N8
P 13 N9
P 13 N10
P 13 H

Παροχή
Oξυγόνο
(l/min)
5
9,2
11,7
15
18,3
22,5
25
27,5
33,3
70

Προπάνιο
(l/h)
75
140
175
225
275
345
375
415
500
1050

Πίεση (bar)
Oξυγόνο

1,0
1,0
1,4
1,8
1,8
2,1
2,1
2,5
2,8
3,5

Προπάνιο

0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,5

Kωδ.
εξαρτή-
ματος
106712
106713
106714
106715
106716
106717
106718
106719
106720
106721

Oι διατάξεις συγκόλλησης της Linde παρέχουν εύκολο χειρισμό, υψηλή απόδοση και πρόσθετη προστασία κατά τις εργασίες αυ-
τογενούς και ετερογενούς συγκόλλησης.

Tα ακροφύσια συγκόλλησης της Linde διαθέτουν παχιά τοιχώματα και είναι κατασκευασμένα από χαλκό με τελλούριο, για με-
γαλύτερη αντοχή, καλύτερη διάχυση της θερμότητας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και φλόγα χωρίς στροβιλισμούς. Eίναι 100%
ελεγμένα και κατεργασμένα με ακρίβεια για να παρέχουν ομαλή και συμπαγή φλόγα, ενώ επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό
και επιτυγχάνουν άριστη διείσδυση της συγκόλλησης. 

Διάταξη συγκόλλησης ελαφριάς χρήσης με αναμίκτη ορείχαλκου Διάταξη συγκόλλησης μέσης χρήσης με αναμίκτη ορείχαλκου
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Διάταξη θέρμανσης πολλαπλής φλόγας, με αναμίκτη ορείχαλκου

Tύπος

A H 25
A H 50
A H 100
A HL 10

Πίεση (bar)

Oξυγόνο
0,3
0,4
0,7
0,25

Aσετιλίνη
0,3
0,4
0,5
0,25

Kατανάλωση αερίου
(l/min)

Oξυγόνο
18,34
33,2
49,87
9,1

Aσετιλίνη
18,34
29,95
49,97
8,2

Παραγωγή
θερμότητας 
BTU

52200
91000
138500
26361

Kωδικός
διάταξης

725520
715521
725522
725523

Kωδικός
Linde

106701
106702
106703
106704

Διατάξεις θέρμανσης 
και ακροφύσια

Oι διατάξεις θέρμανσης της Linde έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μεγάλες ποσό-
τητες θερμότητας για εφαρμογές κάμψης, ευθυγράμμισης, προθέρμανσης και συρ-
ρίκνωσης.

Tα ακροφύσια θέρμανσης παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση αερίων, 
προσφέροντας μεγάλες ποσότητες θερμότητας.

H σειρά των πρόσθετων εξαρτημάτων της Linde έχει σχεδιαστεί ώστε να 
αποδίδει καλύτερα με τη σειρά εργαλείων της Linde, ενώ για πρόσθετη 
ευελιξία είναι συμβατή και με άλλες μάρκες. 

Διάταξη θέρμανσης πολλαπλής φλόγας, 
με αναμίκτη ορείχαλκου

Διάταξη θέρμανσης με προπάνιο Aκροφύσια πολλαπλής φλόγας

Tύπος

P 22 H1
P 22 H2
P 22 H3
P 22 H4
P 22 H5

Πίεση (bar)

Oξυγόνο
0,7 – 2,0
1,1 – 2,5
1,8 – 5,0
2,5 – 5,7
3,5 – 8,7

Προπάνιο
0,15 – 0,15
0,2 – 0,57
0,3 – 1,1
0,35 – 1,30
0,85 – 2,0

Kατανάλωση αερίου
(l/min)
Oξυγόνο
66 – 116
98 – 213
141 – 381
233 – 473
283 – 661

Προπάνιο
16 – 33
25 – 53
36 – 95 
60 – 118
71 - 166

Παραγωγή
θερμότητας BTU

72100 – 163100
102100 – 187100
183100 – 360500
236100 – 405100
251400 - 618500

Kωδικός
εξαρτήματος

106696
106697
106698
106699
106700

Mίκτες & σωλήνες

Oρειχάλκινος μίκτης οξυγόνου-ασετυλίνης, οξυγόνου-προπανίου Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα για τα ακροφύσια θέρμανσης

Tύπος

A HB 200 - ορειχάλκινος σωλήνας για διάταξη θέρμανσης
P H 300 - σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 

για ακροφύσια θέρμανσης
P H 600 - σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 

για ακροφύσια θέρμανσης
P H 900 - σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 

για ακροφύσια θέρμανσης
P H 1000 - σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα 

για ακροφύσια θέρμανσης
P B 200 - ορειχάλκινος σωλήνας για ετερογενείς

συγκολλήσεις
P BL 200 - ορειχάλκινος σωλήνας για ετερογενείς

συγκολλήσεις ελαφριάς χρήσης

Kωδ.
εξαρτή-
ματος
106707
106708

106709

106710

106711

106705

106706

Tύπος

ML 1 - Ορειχάλκινος μίκτης
οξυγόνου-ασετυλίνης

M 2  - Ορειχάλκινος μίκτης
οξυγόνου-ασετυλίνης,
οξυγόνου-προπανίου

M 3   - Ορειχάλκινος μίκτης
οξυγόνου-ασετυλίνης

M 4   - Ορειχάλκινος μίκτης
οξυγόνου-προπανίου

Στοιχεία

Ελαφριάς χρήσης

Μέσης χρήσης για 
αυτογενείς συγκολλήσεις,
ετερογενείς συγκολλήσεις
και θέρμανση 
Μέσης χρήσης 
για  θέρμανση
Μέσης χρήσης 
για  θέρμανση

Kωδικός
εξαρτήματος
106209

106242

106243

106244

πλάγια όψη
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Aκροφύσια κοπής
Tα ακροφύσια κοπής της Linde είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και έχουν υποστεί κατεργασίες ακριβείας. Διαθέτουν ποιοτικό
φινίρισμα για καλύτερη εφαρμογή και στεγανότητα.

• Tα στόμια των ακροφυσίων είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για τη μείωση του στροβιλισμού του αερίου που έχει σαν αποτέ-
λεσμα τη συγκέντρωση σκωρίας.

• H σχεδίασή τους παρέχει άριστη ανάμιξη των αερίων για ταχεία προθέρμανση.
• H φινιρισμένη επιφάνεια του άκρου αντανακλά τη θερμότητα και μειώνει τη συγκέντρωση τήγματος.
• Kάθε ακροφύσιο έχει επιθεωρηθεί και δοκιμαστεί σε κανονικές συνθήκες εργασίας.

Όλα τα ακροφύσια κοπής της Linde είναι κατασκευασμένα από χαλκό με τελλούριο, για μεγαλύτερη αντοχή, 
καλύτερη διάχυση της θερμότητας και μέγιστη απόδοση.

ANME Aσετυλίνης 3 εδρών βαρέως τύπου

Aκροφύσιο

ANME 1
ANME 2
ANME 3
ANME 4
ANME 5
ANME 6
ANME 7

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 5 
5 – 10
10 – 30
30 – 60
60 – 100
100 – 200
200 - 300

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
2,0 – 3,5
3,0 – 5,0 
4,0 – 5,5
4,5 – 6,0 
5,0 – 6,5
4,5 – 8,0 
7,5 – 8,5 

Aσετιλίνη
0,15
0,2
0,25
0,35
0,35
0,4
0,45

Kωδ.
εξαρτήματος
106450
106451
106452
106453
106454
106455
106456

Kωδ. Linde

1701157
1701158
1701159
1701160
1701161

A F62 Aσετυλίνης Eπίπεδα βαρέως τύπου

Aκροφύσιο

A F62 00
A F62 0
A F62 1
A F62 2
A F62 3
A F62 4
A F62 5
A F62 6

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 10 
10 – 15
15 – 25
25 – 50
50 – 100
100 – 175
175 – 250
250 - 300

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
1,0 – 2,0
1,5 – 2,0
2,0 – 3,5
3,0 – 4,5
3,0 – 4,5
3,5 – 5,5
4,5 – 5,5
5,0 – 6,5

Aσετιλίνη
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Kωδ.
εξαρτήματος
106464
106465
106466
106467
106468
106469
106470
106471

A F36 Aσετυλίνης Eπίπεδα ελαφρού τύπου

Aκροφύσιο

A F3600
A F360
A F361
A F362

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 6
6 – 13
13 – 25
25 – 75

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
1,0 – 2,0
1,5 – 2,5
2,0 – 3,5
3,0 – 4,5

Aσετιλίνη
0,35
0,35
0,35
0,35

Kωδ.
εξαρτήματος
106481
106482
106483
106484

A FHI Aσετυλίνης Eπίπεδα μεσαίου τύπου

Aκροφύσιο

A FH1 10
A FH1 25
A FH1 50
A FH1 75
A FH1 100
A FH1 150

Πάχος υλικού
(mm)
5 – 10 
15 – 25
25 – 50
50 – 75
50 – 100
100 – 150

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0

Aσετιλίνη
0,35
0,35
0,4
0,4
0,45
0,5

Kωδ.
εξαρτήματος
na
na
na
na
na
na
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Aκροφύσια για ειδικές εφαρμογές
Aκροφύσια για αυλακώσεις
Tα ακροφύσια αυλακώσεων της Linde μας δίνουν ελεγχόμενες αυλακώσεις για την επισκευή συγκόλλησης με υπερβολική ενα-
πόθεση υλικού και ελαττώματα, για την αφαίρεση εγκοπών, γραμμώσεων και ρωγμών, καθώς και για την 
προετοιμασία των άκρων σε ελάσματα για συγκόλληση.

Οξυγόνου - Προπανίου

Aκροφύσιο

P 62 G1
P 62 G2
P 62 G3

Πάχος υλικού
(mm)
6
10
13

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
2,5
3,5
3,5

Προπάνιο
0,5
0,5
0,5

Kωδ.
εξαρτήματος
106501
106502
106503

Οξυγόνου - Ασετυλίνης

Aκροφύσιο

A GNM 13–conical seat
A GNM 19–conical seat
A GNM 25–conical seat
A 62 G1–flat seat
A 62 G2–flat seat
A 62 G3–flat seat

Πάχος 
υλικού (mm)
8
11
13
6
10
13

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
4,0
5,0
5,5
2,5
3,5
3,5

Aσετιλίνη
0,5
0,5
0,55
0,5
0,5
0,5

Kωδ.
εξαρτήμ.
106495
106496
106497
106498
106499
106500

Η σειρά των πρόσθετων εξαρτημάτων της Linde έχει σχεδιαστεί ώστε να αποδίδει καλύτερα με την σειρά εργαλείων της Linde,
ενώ για πρόσθετη ευελιξία,  είναι συμβατή και με άλλες μάρκες.

P F62 Προπανίου επίπεδα βαρέως τύπου

Aκροφύσιο

P F62 000
P F62 00
P F62 0
P F62 1
P F62 2
P F62 3
P F62 4
P F62 5
P F62 6

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 5
5 – 10
10 – 15
15 – 25
25 – 50
50 – 75
75 – 150
175 – 250
250 – 300

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
1,0 – 2,0
1,5 – 2,5
2,0 – 3,0
2,5 – 3,5
3,0 – 4,0
3,0 – 4,5
3,5 – 5,5
4,5 – 5,5
5,0 – 6,5

Προπάνιο
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Kωδ.
εξαρτήματος
106472
106473
106474
106475
106476
106477
106478
106479
106480

P F36 Προπανίου επίπεδα ελαφρού τύπου

Aκροφύσιο

P F36 00
P F36 0
P F36 1
P F36 2

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 6
6 – 13
13 – 25
25 – 75

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
1,0 – 2,0
1,5 – 2,5
2,0 – 3,5
3,0 – 4,5

Προπάνιο
0,35
0,35
0,35
0,35

Kωδ.
εξαρτήματος
106485
106486
106487
106488

P NME Προπανίου 3 εδρών βαρέως τύπου

Aκροφύσιο

PNME 1
PNME 2
PNME 3
PNME 4
PNME 5
PNME 6
PNME 7

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 5 
5 – 10
10 – 30
30 – 60
60 – 100
100 – 200
200 – 300

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
3,0 – 3,5
3,0 – 5,0
4,0 – 5,5
4,5 – 6,0
5,0 – 6,5
4,5 – 8,0
7,5 – 8,5

Προπάνιο
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

Kωδ.
εξαρτήματος
106457
106458
106459
106460
106461
106462
106463

Kωδ.

1701163
1701164
1701165
1701166
1701167
1701168
1701169
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Aκροφύσια κοπής ελασμάτων
Tα ακροφύσια κοπής ελασμάτων της Linde παρέχουν ελεγχόμενη κοπή με ασετυλίνη σε μεταλλικό έλασμα πάχους έως και 3 mm.
Όλα τα ακροφύσια αυλακώσεων και κοπής ελασμάτων της Linde είνα κατασκευασμένα από χαλκό με τελλούριο, για μεγαλύτερη
αντοχή, καλύτερη διάχυση θερμότητας και μέγιστη απόδοση.

Οξυγόνου - Ασετυλίνης

Aκροφύσιο

A SNM

Πάχος υλικού
(mm)
1 – 3

Πίεση (bar)
Oξυγόνο
1,5

Aσετιλίνη
1,5

Kωδ.
εξαρτήματος
106504

Φλογοπαγίδες WITT

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης μεγάλης παροχής με τέσσερα συστήματα 
προστασίας. 
Διαθέτει ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα, ανεπίστροφη βαλβίδα, θερμική βαλβί-
δα διακοπής αερίου, ευαίσθητη βαλβίδα που λειτουργεί με την αναστροφή της πίε-
σης και κλείνει αυτόματα την παροχή του αερίου από τη φιάλη, ενώ ενεργοποιείται
ταυτόχρονα ο μοχλός επαναλειτουργίας της φλογοπαγίδας. Διαθέτει ακόμα φίλτρο
στερεών σωματιδίων.

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τέσσερα συστήματα προστασίας.
Διαθέτει ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα, ανεπίστροφη βαλβίδα, θερμική βαλβί-
δα διακοπής αερίου, ευαίσθητη βαλβίδα που λειτουργεί με την αναστροφή της πίε-
σης και κλείνει αυτόματα την παροχή του αερίου από τη φιάλη, ενώ ενεργοποιείται
ταυτόχρονα ο δακτύλιος επαναλειτουργίας της φλογοπαγίδας. Διαθέτει ακόμα φίλ-
τρο στερεών σωματιδίων.

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού με τρία συστήματα προστασίας.
Διαθέτει ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα, ανεπίστροφη βαλβίδα, θερμική βαλβί-
δα διακοπής αερίου, και φίλτρο στερεών σωματιδίων.

Φλογοπαγίδα πυρσού με δύο συστήματα προστασίας. 
Διαθέτει ανοξείδωτη πορώδη φλογοπαγίδα, ανεπίστροφη βαλβίδα και φίλτρο στε-
ρεών σωματιδίων.

Φλογοπαγίδες

Kωδικός
εξαρτήματος
1330021

1330020

1330019

1330018

1330017

1330016

Περιγραφή Linde

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τρία συστήματα προ-
στασίας
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τρία συστήματα προ-
στασίας
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τέσσερα 
συστήματα προστασίας
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τέσσερα 
συστήματα προστασίας
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης μεγάλης παροχής 
με τέσσερα συστήματα προστασίας
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης μεγάλης παροχής 
με τέσσερα συστήματα προστασίας

Aέριο

Καύσιμο

Οξυγόνο

Καύσιμο

Οξυγόνο

Καύσιμο

Οξυγόνο

Σύνδεση

G 3/8’’ LH

G 3/8’’ RH
G 3/8’’ LH
G 3/8’’ RH

G 3/8’’ LH

G 3/8’’ RH

Mέγιστη πίεση εργασίας

Ασετυλίνη 1,5 bar, Φυσικό αέριο 5,0 bar, 
Προπάνιο 5,0 bar, Yδρογόνο 3,0 bar
Αέρας/Οξυγόνο 30 bar

Ασετυλίνη 1,5 bar, Φυσικό αέριο, 
Προπάνιο 5,0 bar, Yδρογόνο 3,0 bar
Αέρας/Οξυγόνο 20 bar

Ασετυλίνη 1,5 bar, Φυσικό αέριο 5,0 bar, 
Προπάνιο 4,0 bar, Yδρογόνο 5,0 bar
Αέρας/Οξυγόνο 10 bar

Bάρος
(g)
195

195

321

321

600

600

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με τρία 
συστήματα προστασίας. 

1330020 - 1330021

Φλογοπαγίδα ρυθμιστού με τέσσερα συστήματα
προστασίας. 

Φλογοπαγίδα πυρσού με τέσσερα συστήματα 
προστασίας. 

1330016 - 1330017

1330018 - 1330019
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Eξοπλισμός

H Linde έχει δημιουργήσει μια πλήρη κορυφαία σειρά 
επαγγελματικού εξοπλισμού για εφαρμογές συγκόλλησης,
θέρμανσης και κοπής.

Kάθε κιτ διατίθεται σε εργαλειοθήκη ή μετα  λλικό κουτί, 
εύκολο στη μεταφορά, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τα κορυφαία προϊόντα της Linde, για τη διασφάλιση 
της απόδοσης και της αξιοπιστίας.

Expert 400
Κωδ. Εξαρτήματος 106343
Επαγγελματικός εξοπλισμός 
για κοπές και συγκολλήσεις 
με ακροφύσιο τριπλής έδρασης
Ρυθμιστής πίεσης οξυγόνου 10 bar
Ρυθμιστής πίεσης ασετυλίνης 1,5 bar
Λαβή μέσης χρήσης
Προσάρτημα κοπής με ακροφύσιο τρι-
πλής έδρασης
Διάταξη συγκόλλησης μέσης χρήσης με
αναμίκτη x 5 (A W 2, 5, 7, 10, 13)

Διάταξη θέρμανσης πολλαπλής φλόγας,
με αναμίκτη x 5 
(A H 25 + M2 + A H 200)
Ακροφύσια κοπής x 3 
(ANME 1, 3, 6)
Κλειδί 
Σπινθηριστής με πέτρα
Βελόνες καθαρισμού ακροφυσίων
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης 
με τρία συστήματα προστασίας 
οξυγόνου
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης 
με τρία συστήματα προστασίας 
ασετυλίνης
Γυαλιά προστασίας
Εύκαμπτοι σωλήνες
Οδηγός κοπής

Expert 400
Κωδ. Εξαρτήματος 106342
Επαγγελματικός εξοπλισμός 
για κοπές και συγκολλήσεις 
με ακροφύσιο επίπεδης έδρασης
Ρυθμιστής πίεσης οξυγόνου 10 bar
Ρυθμιστής πίεσης ασετυλίνης 1,5 bar
Λαβή μέσης χρήσης
Προσάρτημα κοπής με ακροφύσιο επί-
πεδης έδρασης
Διάταξη συγκόλλησης μέσης χρήσης με
αναμίκτη x 5 (A W 2, 5, 7, 10, 13)

Διάταξη θέρμανσης πολλαπλής φλόγας,
με αναμίκτη x 5 
(A H 25 + M2 + A H 200)
Ακροφύσια κοπής x 3
(A F62 00, A F62 02, A F62 05)
Κλειδί 
Σπινθηριστής με πέτρα
Βελόνες καθαρισμού ακροφυσίων
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης 
με τρία συστήματα προστασίας 
οξυγόνου
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης 
με τρία συστήματα προστασίας 
ασετυλίνης
Γυαλιά προστασίας
Εύκαμπτοι σωλήνες
Οδηγός κοπής

Expert 300
Κωδ. Εξαρτήματος 106333
Επαγγελματικός εξοπλισμός 
για κοπές και συγκολλήσεις 
με ακροφύσιο τριπλής έδρασης

Λαβή μέσης χρήσης
Προσάρτημα κοπής με 
ακροφύσιο τριπλής έδρασης
Διάταξη συγκόλλησης μέσης 
χρήσης με αναμίκτη x 5 
(A W 2, 5, 7, 10, 13)
Διάταξη Θέρμανσης πολλαπλής
φλόγας, με αναμίκτη x 5 
(A H 25 + M2 + A H 200)
Ακροφύσια κοπής x 3 
(ANME 1, 3, 6)
Κλειδί 
Σπινθηριστής με πέτρα
Βελόνες καθαρισμού ακροφυσίων
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με
τρία συστήματα προστασίας οξυγό-
νου
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με
τρία συστήματα προστασίας ασετυ-
λίνης

Οδηγός κοπής

Expert 300
Κωδ. Εξαρτήματος 106332
Επαγγελματικός εξοπλισμός 
για κοπές και συγκολλήσεις με
ακροφύσιο επίπεδης έδρασης

Λαβή μέσης χρήσης
Προσάρτημα κοπής με 
ακροφύσιο επίπεδης έδρασης
Διάταξη συγκόλλησης μέσης χρή-
σης με αναμίκτη x 5 
(A W 2, 5, 7, 10, 13)
Διάταξη Θέρμανσης πολλαπλής
φλόγας,με αναμίκτη x 5 
(A H 25 + M2 + A H 200)
Ακροφύσια κοπής x 3
(A F62 00, A F62 02, A F62 05)
Κλειδί 
Σπινθηριστής με πέτρα
Βελόνες καθαρισμού ακροφυσίων
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με
τρία συστήματα προστασίας οξυγό-
νου
Φλογοπαγίδα ρυθμιστού πίεσης με
τρία συστήματα προστασίας ασετυ-
λίνης

Οδηγός κοπής

Expert 400 Expert 300
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Πίνακας επιλογής προϊόντων
Eξοπλισμός μέσης χρήσης

Eξοπλισμός ελαφράς χρήσης
Ακροφύσια κοπής

AF36

PF36
Ακροφύσιο
ετερογενούς
συγκόλλησης

Διατάξεις ακροφύσια

Σωλήνες

Σωλήνες
P13H
P13N

Ακροφύσιο κοπής ελασμάτων

ASNM

Ακροφύσια κοπής

AFHI

Ακροφύσια κοπής

ANME

PNME

Ακροφύσια κοπής

ANME

PNME

Ακροφύσια για αυλακώσεις Προσάρτημα κοπής μέσης
χρήσης με μοχλό παροχής
οξυγόνου κοπής

Διαιρούμενη λαβή
μέσης χρήσης

A62G

P62G

Ακροφύσια για αυλακώσεις

A62G

P62G

AF62

PF62

Ακροφύσια κοπής

AFHI

AF62

PF62

Ακροφύσιο για αυλακώσεις

Σωλήνες

Διατάξεις ακροφύσια

Διατάξεις ακροφύσια

Ακροφύσια Θέρμανσης

Σωλήνες

Σωλήνες

Σωλήνες

AGNM

Ακροφύσιο
ετερογενούς συ-
γκόλλησης

P13H
P13N

Ακροφύσιο
ετερογενούς συ-
γκόλλησης

P13H
P13N

AHB 200

AHB 200

Διατάξεις ακροφύσια

AW

Διατάξεις ακροφύσια

AW

Μίκτες

M2

Μίκτες

M3

Μίκτες

M2

Μίκτες

M3

Μίκτες

M4

PB 200

Σωλήνες

Σωλήνες

Σωλήνες

AHB 200

AHB 200

PB 200

AH 25
AH 50

AH 100

Διατάξεις ακροφύσια

Διατάξεις ακροφύσια
AH 25
AH 50

AH 100

P22 H1
P22 H2

Ακροφύσια κοπής ελασμάτων

ASNM

Ακροφύσια για αυλακώσεις

AGNM

P22 H3
P22 H4
p22 H5

PH 300, PH 600, PH 900, PH 1000

AWL

Μίκτες

Προσάρτημα κοπής ελαφριάς
χρήσης με μοχλό παροχής οξυγό-
νου κοπής

Διαιρούμενη λαβή ελαφριάς
χρήσης

Ασετυλίνης μόνο

Προπανίου μόνο

Ασετυλίνης μόνο

Προπανίου μόνο

Ασετυλίνης μόνο

Προπανίου μόνο

Ασετυλίνης μόνο

Προπανίου μόνο

ML 1

Ακροφύσια κοπής

ASNM

Ακροφύσια κοπής

AFHI

Ακροφύσια αυλακώσεων

A62G

P62G

AF62

PF62

Ακροφύσια αυλακώσεων

AGNM

Ακροφύσια κοπής

ANME

Ακροφύσια κοπής

PNME

PBL 200

AHL 10
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Προστατευτικά αέρια
Corgon® 1 (M23 κατά ISO 14175) είναι το ειδικό προστατευτικό αέριο για τη συγκόλληση χαλύβδινων λαμαρινών με λεία ή κατερ-
γασμένη επιφάνεια (αμμοβολή). Δημιουργεί ελάχιστα πιτσιλίσματα και είναι κατάλληλο και για ανοξείδωτους χάλυβες.
Corgon® 10 (M21 κατά ISO 14175) χρησιμοποιείται κυρίως για τη συγκόλληση εξαρτημάτων που βάφονται και για το λόγο αυτό οι 
επιφάνειες των ραφών δεν πρέπει να καλύπτονται από σκωριά.
Corgon® 18 (M21 κατά ISO 14175) είναι το προστατευτικό αέριο για κάθε περίπτωση. Κατάλληλο ακόμη και για
σκουριασμένες λαμαρίνες, δημιουργεί όμως μεγαλύτερες ποσότητες πιτσιλισμάτων και σκωριάς σε σχέση με τα
προηγούμενα αέρια.

Η καθαρότητα και η ακρίβεια ανάμιξής τους ανταποκρίνονται στη νόρμα ISO 14175.
Τα αέρια αυτά είναι κατάλληλα για κάθε είδος και για κάθε ισχύ ηλεκτρικού τόξου.
Άλλα προστατευτικά αέρια παράγονται έπειτα από παραγγελία.

Κατανάλωση προστατευτικού αερίου:

• βραχύ τόξο 10-12 l/min.
• τόξο καταιωνισμού ή παλμικό 15-20 l/min

Η απαιτούμενη ποσότητα αερίου σε l/min ρυθμίζεται στο μανό-
μετρο εξόδου (1) ή στο ροόμετρο (2) του μειωτήρα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η ροή του
προστατευτικού αερίου στο ακροφύσιο της τσιμπίδας.

Πηγές ρεύματος

Iσχύς της πηγής

*ισχύουν και για σύρματα flux

Τύποι πηγών ρεύματος
Ανάλογα με τις παραγωγικές ανάγκες οι πηγές ρεύματος διατίθενται σε διάφορους τύπους. Σαν μόνιμη εγκατάσταση για εργασίες
σε σταθερό σημείο ή Push-Pull για μεγαλύτερους χώρους εργασίας (6-12 m).
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Συγκολλήσεις MAG των κοινών χαλύβων

ακροφύσιο

σωλήνας επαφής

αέριο

σύρμα

ραφή

μέταλλο βάσης

Διάμετρος
σύρματος
mm
0,8
0,8 - 1,0
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2*
1,0*/1,4*/1.6*

Eύρος
εντάσεως
100% ED
150 - 180 A
180 - 250 A
250 A
350 A
350 - 450 A

Ψύξη
τσιμπίδας

αέριο
αέριο (νερό)
νερό
νερό
νερό

Πάχος
λαμαρίνας
mm
0,65 - 2,0
έως 3,0
έως 5,0
έως 8,0
> 8,0

Eπιλογή της πηγής ρεύματος βάση του πάχους της λαμαρίνας
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Pύθμιση παραμέτρων

Tα είδη του τόξου και οι εφαρμογές εξαρτώνται από τη διάμετρο του σύρματος.

Διάμετρος
σύρματος
mm
0,8
1,0
1,2
Eφαρμογή

Bραχύ τόξο

Pεύμα (A)
50 - 130
70 - 160
120 - 200
Λεπτές λαμαρίνες σε όλες τις θέσεις 
συγκόλλησης. Λαμαρίνες μεσαίου πάχους
σε δύσκολες θέσεις συγκόλλησης. Εκτέλε-
ση ρίζας σε λαμαρίνες και σωλήνες και σε
δύσκολες θέσεις συγκόλλησης.

Tάση (V)
14 - 18
16 - 19
17 - 20

Mακρύ τόξο

Pεύμα (A)
110 - 150
130 - 200
170 - 250
Λαμαρίνες μεσαίου πάχους σε επίπεδη θέ-
ση συγκόλλησης, γωνιακές ραφές 
και κορδόνια γεμίσματος.

Tάση (V)
18 - 22
18 - 24
19 - 26

Tόξο καταιωνισμού

Pεύμα (A)
140 - 180
180 - 250
220 - 340
Λαμαρίνες μεσαίου και μεγάλου πάχους
(κορδόνια γεμίσματος και γωνιακές 
ραφές). Επίπεδη και οριζόντια θέση 
συγκόλλησης. Πλήρως μηχανοποιημένες
συγκολλήσεις με υψηλή τροφοδοσία σύρ-
ματος και για λεπτές λαμαρίνες.

Tάση (V)
23 - 28
24 - 30
25 - 32

Προσοχή: Οι ιδανικές συνθήκες συγκόλλησης επιτυγχάνονται μόνο με τη σωστή ρύθμιση των ηλεκτρικών παραμέτρων (ένταση και τάση τόξου), δηλα-
δή με την επιλογή του κατάλληλου σημείου εργασίας.
Επίδραση της μεταβολής της τροφοδοσίας σύρματος στο σημείο εργασίας και στο μήκος του τόξου

τροφοδοσία 
σύρματος σταθερή
τάση σταθερή

μακρύτερο τόξο 
κοντότερο τόξο
κοντότερο τόξο
(υψηλότερη ένταση)
μακρύτερο τόξο
(χαμηλότερη 
ένταση)

αύξηση τάσης 
μείωση τάσης
περισσότερο σύρμα

λιγότερο σύρμα

Προσαρμογή της τάσης του τόξου βάση της περιεκτικότητας του προστατευτικού αερίου σε CO2.

Με αυξανόμενη την περιεκτικότητα του προστατευτικού 
αερίου σε CO2 πρέπει να αυξάνεται και η τάση του τόξου.

Διαμόρφωση ραφής
Ισχύς του τόξου
Με αυξανόμενη την ισχύ του τόξου (τροφοδοσία σύρματος και τάση)
αυξάνεται και το βάθος διείσδυσης της ραφής.

Θέση συγκόλλησης (κυκλική μετωπική ραφή)
• Όταν η τσιμπίδα είναι στη θέση σχεδόν «ώρα 12» η ραφή στερεο-

ποιείται κατά την κάθοδο και η επιφάνεια της διαμορφώνεται υπερ-
βολικά κυρτή.

• Όταν η τσιμπίδα είναι στη θέση «ώρα 1» (σε εξάρτηση από την ταχύ-
τητα συγκόλλησης) η ραφή στερεοποιείται στο ζενίθ και παρουσιά-
ζει ομοιόμορφη διαμόρφωση.

• Όταν η τσιμπίδα αποκλίνει πολύ από τη θέση «ώρα 12» η ραφή στε-
ρεοποιείται κατά την άνοδο, το ρευστό λουτρό κυλάει προς το τόξο,
εκτοπίζεται προς τα πλάγια και η ραφή διαμορφώνεται πλατύτερη
και επίπεδη-κίνδυνος εμφάνισης σφάλματος ατελούς τήξης. 

Προσοχή: Στη θέση «ώρα 3» το βάθος διείσδυσης μειώνεται.
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Κλίση τσιμπίδας
Η κλίση της τσιμπίδας («ουδέτερη» - «σπρωχτή» - «συρτή»)
επιδρά στην εξωτερική διαμόρφωση της ραφής.

Aποφυγή σφαλμάτων
Πόροι λόγω λανθασμένης ποσότητας αερίου

Πόροι λόγω υπερβολικής κλίσης της τσιμπίδας 

Απόσταση σωλήνα επαφής
Προσοχή: Μεταβάλλοντας την απόσταση του σωλήνα επαφής
μεταβάλλεται και το βάθος διείσδυσης της ραφής.

Πόροι λόγω παρεμπόδισης της ροής του αερίου

Πόροι λόγω επικόλλησης πιτσιλισμάτων στο ακροφύσιο
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Συγκολλήσεις MAG των ανοξείδωτων χαλύβων

Προστατευτικά αέρια
CRONIGON® 2 (M12 κατά ISO 14175) είναι το κλασικό προστατευτικό αέριο για τους
ανοξείδωτους χάλυβες. Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε CO2 σταθεροποιεί το τόξο
και ελαττώνει την ποσότητα σκωριάς και πιτσιλισμάτων. Η προσθήκη ηλίου το κάνει
κατάλληλο για συγκόλληση χονδρών ελασμάτων με υψηλή ταχύτητα. Επίσης είναι
δυνατή και η παραγωγή μιγμάτων που περιέχουν οξυγόνο.

Η καθαρότητα και ακρίβεια ανάμιξης των μιγμάτων ανταποκρίνονται στη νόρμα ISO 14175

Κατανάλωση αερίου:
• βραχύ τόξο 10-12 l/min
• τόξο καταιωνισμού και παλμικό τόξο 15-20 l/min.

Η απαιτούμενη ποσότητα αερίου σε l/min ρυθμίζεται
στο μανόμετρο εξόδου (1) ή στο ροόμετρο (2) του μειωτήρα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η ροή του προστατευτικού αερίου στο ακροφύσιο της τσιμπίδας.

Πηγές ρεύματος

Για τη συγκόλληση των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων έχει καθιερωθεί η χρήση του παλμικού τόξου. Αυτό πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά την αγορά της πηγής ρεύματος, αφού το χρησιμοποιούμενο στα εργοτάξια βραχύ τόξο για λεπτές λαμαρίνες είναι
ακατάλληλο για τους ανοξείδωτους χάλυβες. Επίσης το παλμικό τόξο επιτρέπει τη χρήση χονδρότερων και φθηνότερων συρμάτων
με αποτέλεσμα τη γρήγορη απόσβεση της πηγής ρεύματος.

Πίνακας εφαρμογών αερίων

Aέριο
CRONIGON® S1

CRONIGON® S 3

CRONIGON® 2

CRONIGON® He 20
CRONIGON® He 50 

Iδιότητες
• μειωμένη οξείδωση 
• μέτρια διαβροχή
• αυξημένη οξείδωση
• επαρκής διαβροχή
• μειωμένη οξείδωση
• αύξηση διαβροχής
• υψηλότερη ταχύτητα
• ελάχιστα πιτσιλίσματα
• άριστη διαβροχή και σε

χονδρές λαμαρίνες
• δυνατότητα συγκόλλησης

με κορδόνια
• σταθερό τόξο
• ελάχιστα πιτσιλίσματα
•  υψηλή ταχύτητα 

συγκόλλησης, μείγμα κα-
τάλληλο για πλήρως μη-
χανοποιημένες συγκολ-
λήσεις

Yλικό
• φερριτικοί χάλυβες

• ανοξείδωτοι 
ωστενιτικοί χάλυβες

• πυρίμαχοι χάλυβες
• ειδικοί χάλυβες 

π.χ. duplex

• Ειδικοί χάλυβες π.χ.
duplex - super duplex

• ανοξείδωτοι και 
πυρίμαχοι χάλυβες

• κράματα νικελίου με ελά-
χιστες

αντιδιαβρωτικές
ιδιότητες

Διάμετρος
σύρματος
mm
1,0
1,0/1,2

Eύρο
εντάσεως
100% ED
180 - 200 A
250 - 300 A

Ψύξη
τσιμπίδας

αέριο (νερό)
νερό

Ισχύς της πηγής

Πάχος
λαμαρίνας
mm
έως 3
έως 8
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Pύθμιση παραμέτρων

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το υλικό, το αέριο και την απόσταση του σωλήνα επαφής.

Η σχέση τάσης τόξου - έντασης ρεύματος εξαρτάται από το αέριο και από το είδος του τόξου.

Kλίση της τσιμπίδας 10O - 15O «σπρωχτή»

Προετοιμασία και εκτέλεση της συγκόλλησης
Σε αντίθεση με τους κοινούς χάλυβες οι ανοξείδωτοι ωστενιτικοί χάλυβες έχουν υψηλότερο συντελεστή θερμικής διαστολής και
χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα. Οι λεπτές λαμαρίνες πρέπει να πακτώνονται για μείωση των παραμορφώσεων τους. Η πάκτω-
ση σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των ανοξείδωτων χαλύβων οδηγούν στη δη-
μιουργία εσωτερικών τάσεων στη ραφή. Για τους λόγους αυτούς η συγκόλληση
πρέπει να εκτελείται με πολλά κορδόνια μικρού πάχους και με την ελάχιστη δυ-
νατή θερμική παροχή (υψηλή ταχύτητα συγκόλλησης).
Στην περίπτωση που μετά τη συγκόλληση δεν υπάρχει πρόσβαση στη ρίζα της
ραφής, πρέπει να γίνεται χρήση ΦΟΡ-ΜΙΕΡΓΚΑΖ (forming gas) για αποφυγή της
δευτερογενούς οξείδωσης (βλέπε επίσης «θεωρία και Πράξη» - Προστασία ρί-
ζας). Η ποιοτική συγκόλληση και ομοιόμορφη διαμόρφωση της ρίζας γίνεται
μόνον με τη σωστή προετοιμασία της συγκόλλησης. Για την απομάκρυνση των
οξειδίων επιτρέπεται μόνον η χρήση κατάλληλων εργαλείων π.χ. βούρτσες,
γυαλόχαρτα. Τα εργαλεία κατεργασίας των ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των κοινών χαλύβων.
Οι βούρτσες για τον καθαρισμό των ραφών πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χά-
λυβα και να μην έρχονται σε επαφή με κοινούς χάλυβες.

Διάμετρος
σύρματος 
mm
1,0
1,2

Προτεινόμενη ισχύς

Tάση V
16 - 25
18 - 28

Pεύμα A
180 - 200
250 - 300

Aπόδοση τήξης
για μέγιστη
ένταση Kg/h
3,9
5,4

σε δύσκολες
θέσεις Kg/h
2,5
3,5

Προτεινόμενη απόσταση του σωλήνα επαφής:

Βραχύ τόξο                περίπου 8-12 mm
Τόξο καταιωνισμού και παλμικό περίπου 12- 18 mm

Διασφάλιση της αντιδιαβρωτικής ιδιότητας
Η αντιδιαβρωτική ιδιότητα των ανοξείδωτων χαλύβων οφείλεται σε μια λεπτή και μη ορατή επίστρωση οξειδίου του χρωμίου επί
της επιφάνειας τους. Σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 250OC, οι οποίες δεν επιτυγχάνονται μόνο στη ραφή αλλά και γύρω από
αυτή, το οξυγόνο του αέρα προκαλεί τη δευτερογενή οξείδωση. Αυτή δημιουργεί χονδρά και ορατά στρώματα οξειδίων με χαρα-
κτηριστικούς χρωματισμούς. Τα στρώματα οξειδίων βλάπτουν την αντιδιαβρωτική ιδιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα. Πριν και κα-
τά τη συγκόλληση εκτοπίζεται με ΦΟΡΜΙΕΡΓΚΑΖ το ατμοσφαιρικό οξυγόνο από την περιοχή της ραφής και έτσι εμποδίζεται ο σχη-
ματισμός των ανεπιθύμητων οξειδίων. Η προστατευτική δράση του ΦΟΡΜΙΕΡΓΚΑΖ πρέπει να διατηρείται ως την πτώση της θερ-
μοκρασίας της κατασκευής στους 250OC περίπου.
Για τη διασφάλιση της αντιδιαβρωτικής ιδιότητας του υλικού πρέπει μετά τη συγκόλληση να απομακρύνονται τυχόν οξείδια με:
βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή και λουτρά καθαρισμού

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται, δηλ:
• βούρτσισμα για μειωμένη ποιότητα
• τρίψιμο για απομάκρυνση σκωριάς, πρέπει να ελέγχεται η ασκούμενη πίεση για να μην προκληθεί δευτερογενής

οξείδωση
• συνδυασμός αμμοβολής και λουτρών καθαρισμού για υψηλή ποιότητα
Σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της κατασκευαστικής διαδικασίας πρέπει να προσδιορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας.
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Συγκολλήσεις MIG αλουμινίου

Προστατευτικά αέρια
Αργόν (I 1 κατά ISO 14175) είναι το κλασικό αέριο για την εκτέλεση συνηθισμένων συ-
γκολλήσεων.
VARIGON® He 30 (I 3 κατά ISO 14175) εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου τίθενται
υψηλές απαιτήσεις αποφυγής πόρων, στο καθαρό αλουμίνιο και στα μεγάλα πάχη ελα-
σμάτων.
VARIGON® He 50 (I 3 κατά ISO 14175) εφαρμόζεται όταν τίθενται πολύ υψηλές απαιτή-
σεις αποφυγής πόρων, κυρίως στο καθαρό αλουμίνιο, π.χ. AI 99,5 ή AI 99,8 και στα με-
γάλα πάχη ελασμάτων.

Με αυξανόμενη την περιεκτικότητα του αερίου σε ήλιο 
μειώνονται και οι πόροι στη ραφή.

Μέταλλο βάσης: AI 99,5/s - 10 mm/Ραφή Ι χωρίς διάκενο
Σύρμα (ηλεκτρόδιο): S-AI 99,5 Ti/Διάμετρος 1,6 mm
Θέση τσιμπίδας: 15O «σπρωχτή» 
Ταχύτητα σύρματος: 8,4 m/min
Ταχύτητα συγκόλλησης: 62 cm/min

Η καθαρότητα και ακρίβεια ανάμιξης των αερίων ανταποκρίνονται στη νόρμα ISO 14175.
Τα αέρια είναι κατάλληλα για όλα τα είδη τόξων και για όλο το εύρος των ισχύων ρεύματος.

Αέριο

Αργόν
VARIGON® He 30
VARIGON® He 50
VARIGON® He 70

Διάμετρος 
πόρων

0,5 - 4 mm
0,5 - 1,5 mm
0,5 - 1 mm
0,5 - 1 mm

Εμβαδό πόρων 
Μήκος ραφής 370
mm
152 mm2

28 mm2

18 mm2

6 mm2

α
β
Υ
δ

Kανόνες εργασίας και αποφυγή σφαλμάτων
Κατά τη συγκόλληση πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
• λεπτά κορδόνια γρήγορα εκτελεσμένα
• κλίση τσιμπίδας 10O - 15O «σπρωχτή»
• μικρή απόσταση του σωλήνα επαφής
• σταθερή ταχύτητα τσιμπίδας
• στις συγκολλήσεις με περισσότερα κορδόνια μπορούν οι σποραδικές αποκλίσεις του τόξου να εξαλειφθούν με τρίψιμο
• μικρή απόσταση μεταξύ πηγής και τσιμπίδας
• σύστημα προώθησης του σύρματος με τέσσερα ράουλα
• σωλήνες μεταφοράς του σύρματος από τεφλόν
• χρησιμοποίηση αερίων με μικρή περιεκτικότητα σε οξειδωτικά συστατικά [(CO2, O2), π.χ. CRONIGON® 2 ή CRONIGON® S1]
• συγκόλληση λεπτών ελασμάτων με παλμικό τόξο σε συνδυασμό με χονδρά σύρματα είναι πλεονεκτική

ακροφύσιο

σωλήνας επαφής

αέριο

σύρμα

ραφή

μέταλλο βάσης
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 Κατανάλωση προστατευτικού αερίου (αναφορά σε αργό):
• Βραχύ τόξο 12-15 l/min
• Τόξο καταιωνισμού και παλμικό 15-20 l/min

* Η ελάχιστη ροή αερίου δια του συντελεστή διόρθωσης
δίνει τη ροή αερίου που πρέπει να ρυθμίζεται στο μειωτήρα, δηλ. 
VARIGON® He 30: 17 l/min στο μειωτήρα (20:1,17).

Η απαιτούμενη ποσότητα προστατευτικού αερίου σε l/min ρυθμίζεται στο μανόμετρο εξόδου (1) ή στο ροόμετρο (2) του μειωτήρα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η ροή του προστατευτικού αερίου στο ακροφύσιο της τσιμπίδας.

Για τα μίγματα VARIGON® ισχύουν τα ακόλουθα:

Aέριο

VARIGON® He 30
VARIGON® He 50
VARIGON® He 70

Συντελεστής 
διόρθωσης*
1,17
1,35
1,70

Ελάχιστη ροή αερίου 

20 l/min 
28 l/min 
35 l/min

Πάχος ελάσματος
mm
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20

Παράμετροι συγκόλλησης (ενδεικτικές τιμές για χειρωνακτική συγκόλληση. Oι τιμές εξαρτώνται από το αέριο, το υλικό και το είδος του τόξου)

Διαμόρφωση 
άκρων «λοξοτομή»
II
II
II
II
II
V
V
V
V
V

Διαμόρφωση
σύρματος mm
0,8
1,0
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

Ένταση ρεύματος
A
110
130
160
180
200
240
260
280
300
320

Tαχύτητα συγκόλ-
λησης cm/min
80
75
70
70
65
60
60
55
50
50

Pοή αερίου
l/min
12
12
15
15
15
16
16
18
20
20

Aριθμός
πάσσων
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3

Για τα μίγματα VARIGON® ισχύουν τα ακόλουθα:

Πάχος 
ελάσματος (mm) 
2-6 
6-20

Προτεινόμενη διάμετρος
σύρματος (mm) 
1,2
1,6

Εύρος εντάσεως 
ρεύματος 100% ED 
100 - 200 A 
200-350 A

Σύρματα
Για τη σωστή επιλογή του σύρματος προτείνεται σχετικός πίνακας που έχει συνταχθεί από τη ΛΙΝΤΕ. Η αποθήκευση των συρμάτων
πρέπει να γίνεται σε ξηρούς χώρους και οι ανοιγμένες ανέμες πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

Πηγές ρεύματος
Συνήθως χρησιμοποιούνται οι ίδιες πηγές ρεύματος με τις οποίες εκτελούνται και οι συγκολλήσεις MAG. Όμως το σύστημα τρο-
φοδοσίας του σύρματος και ειδικά τα ράουλα πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το μαλακό αλουμίνιο.
Να προτιμούνται πηγές ρεύματος που δίνουν παλμικό τόξο, αφού επιτρέπουν τη χρήση χονδρότερων και έτσι πιο σταθερών στην
τροφοδοσία συρμάτων. Όταν η διάμετρος του σύρματος είναι μικρότερη των 1,6 mm προτείνονται πηγές push-pull και πηγές με
κοντή δέσμη σωλήνων.

Παρατήρηση: Οι παραπάνω τιμές ειναι ενδεικτικές 
και εξαρτώνται από τον τύπο ραφής, το κράμα αλουμινίου και
το προστατευτικό αέριο.



Pύθμιση παραμέτρων
Προετοιμασία της ραφής

Η αύξηση της περιεκτικότητας του αερίου σε ήλιο απαιτεί και την αύξηση της τάσης του τόξου.
Προθέρμανση: Για την αποφυγή των σφαλμάτων της ατελούς τήξης και των πόρων προτείνεται η προθέρμανση της κατασκευής.
Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων πρέπει να είναι οπωσδήποτε υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Προστασία ρίζας: Η προστασία της ρίζας με αργό, αποτρέπει την οξείδωση και βοηθάει στη διαμόρφωσή της.
Διαμόρφωση της ραφής: Το ήλιο στο προστατευτικό αέριο αυξάνει το βάθος διείσδυσης και πλαταίνει τη ραφή.

Υλικό: AIMg3/s = 10 mm/Ραφή Ι χωρίς διάκενο
Σύρμα: S-AIMg 4.5 Mn/Διάμετρος 1,6 mm
Τσιμπίδα: 15O «σπρωχτή»
Tαχύτητα σύρματος: 9,7 m/min
Tαχύτητα συγκόλλησης:62 cm/min

Επίδραση του ηλίου στη γεωμετρία της ραφής και στην αποφυγή της ατελούς τήξης
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Εξάρτηση της τάσης του τόξου από την περιεκτικότητα
του προστατευτικού αερίου σε ήλιο

Αποφυγή της αυλάκωσης της ρίζας μέσω της κατάλληλης
προετοιμασίας των άκρων συγκόλλησης

Πηγή
σφάλματος

Λοξοτόμηση

Σύρμα

Προστατευτικό
αέριο
Πηγή ρεύματος

Eκτέλεση της
συγκόλλησης

Aποφυγή σφαλμάτων

Eίδος σφάλματος
Pωγμές Aτελής 

τήξη

X

X

Aιτία σφάλματος

ακάθαρτα άκρα ελασμάτων 
(γράσσο, χρώμα, οξείδια)

ακάθαρτο σύρμα
ακατάλληλη διάμετρος σύρματος

σύρμα με πολύ καμπύλωση
λάθος ποσότητα
λάθος μίγμα
διαρροή στο σύστημα ψύξης με νερό

εισροή αέρα στο χώρο του τόξου

μικρός χρόνος προροής και μεταροής του
αερίου
μη σταθερή τροφοδοσία σύρματος

ρεύματα αέρα

πιτσιλΙσματα στο ακροφύσιο 
στροβιλισμοί του αερίου
ανεπαρκές σώμα
ακατάλληλο ποντάρισμα

υψηλή απαγωγή θερμότητας
χρήση ακατάλληλων δίσκων 
τροχίσματος

Aποφυγή σφάλματος

καθαρισμός με διαλυτικά λίπους, συγκόλληση 
μόνο στεγνών εξαρτημάτων, απομάκρυνση 
των οξειδίων
αλλαγή ανέμης
προσαρμογή της διαμέτρου στο πάχος 
των ελασμάτων και στη θέση συγκόλλησης
αλλαγή ανέμης
ρύθμιση της ροής του αερίου
χρήση αργού ή ήλιου ή μίγματος αυτών
αποκατάσταση της βλάβης, χρήση τσιμπίδας 
με κλειστό κύκλωμα ψύξης
έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών αερίου και νε-
ρού ψύξης, καθαρισμός ακροφυσίου, 
μείωση απόστασης ακροφυσίου από ραφή, 
ρύθμισης της κλίσης της τσιμπίδας
ρύθμιση του χρόνου

έλεγχος της πίεσης των ραούλων, αντικατάσταση των
ραούλων, έλεγχος των οδηγών του σύρματος, αντικα-
τάσταση του σπιράλ, μείωση του 
μήκους της δέσμης σωλήνων της τσιμπίδας
αποφυγή σχηματισμού ρευμάτων 
στο χώρο εργασίας
καθαρισμός του ακροφυσίου

εξασφάλιση επαρκούς σώματος
τρόχισμα των πονταρισμάτων 
πριν τη συγκόλληση
επαρκής προθέρμανση
χρήση δίσκων κατάλληλων για αλουμίνιο

Πόροι

X

X
X

X
X
X

X

X

X
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Συγκολλήσεις TIG

Προστατευτικά αέρια
Αργόν (I 1 κατά ISO 14175) καθαρότητας 4.6 (99,996%) είναι το κλασικο προστατευτικό αέριο κατάλληλο για όλα τα υλικά. Για τα ευαί-
σθητα στα αέρια υλικά, όπως τιτάνιο, ταντάλιο κλπ. προτείνεται καθαρότητα 4.8 (99,998%). 
Με την προσθήκη ηλίου ή υδρογόνου επηρεάζονται  οι ιδιότητες του αερίου. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιότητες του υλικού.

Ο τρόπος παροχής των αερίων, δηλ. από φιάλη ή από 
κεντρική εγκατάσταση εξαρτάται από την κατανάλωση. Ανάλογα
με την ένταση ρεύματος, το υλικό και το αέριο απαιτούνται για την
προστασία του λουτρού περίπου 5-12 l/min. Η δράση του αερίου
και η πρόσβαση στο σημείο 
συγκόλλησης βελτιώνονται με την τοποθέτηση φίλτρου 
στο ακροφύσιο. Ο πραγματικός ρυθμός ροής του αερίου ελέγχεται
στο ακροφύσιο της τσιμπίδας.

Πηγή ρεύματος/επιλογή ρεύματος
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει στοιχεία για την απαιτούμενη ισχύ της πηγής ρεύματος εξαρτώμενης από το υλικό και το πάχος
της λαμαρίνας.

Η επιλογή του ρεύματος εξαρτάται επίσης από το υλικό. 

ακροφύσιο

ηλεκτρόδιο

αέριο

ραφή

μέταλλο βάσης

χωρίς φίλτρο με φίλτρο

Yλικό
Πάχος
(mm)
έως 2
έως 4
έως 6

Kοινοί και 
κραματωμένοι χά-
λυβες
120 A
200 A
250 A

Aλουμίνιο
και 
κράματά του
120 A
200 A
250 A

Xαλκός και
κράματά του

200 A
250 A
300 A

Προστατευτικά αέρια και υλικά

Aέριο
Aργόν

VARIGON® S
VARIGON® He 30S

VARIGON® He 30
VARIGON® He 50
VARIGON® He 70
Ήλιον

VARIGON® H 2
VARIGON® H 5
VARIGON® H 6
VARIGON® H 10

Παρατηρήσεις
• συχνότερη χρήση 
• σε ευαίσθητα στα αέ-

ρια υλικά και σε ανο-
ξείδωτους χάλυβες
απαιτείται προστα-
σία ρίζας
(ΦOPMIEPΓKAZ)

• αυξημένη σταθερό-
τητα και ασφάλεια
έναυσης του τόξου
στο εναλλασόμενο
ρεύμα

• λόγω θερμότερου 
τόξου

• μεγαλύτερο βάθος 
διείσδυσης

• μεγαλύτερη 
ταχύτητα 
συγκόλλησης

• δυσκολίες έναυσης
λόγω ηλίου

• έναυση με αργό

• λόγω θερμότερου 
τόξου

• μεγαλύτερο βάθος
διείσδυσης

• μεγαλύτερη 
ταχύτητα 
συγκόλλησης

για την αποφυγή 
πόρων

Yλικό
όλα τα συγκολλήσιμα
υλικά

αλουμίνιο και
κράματά του

αλουμίνιο και
κράματά του
χαλκός και
κράματά του

ισχυρά κραματωμένοι
χάλυβες

νικέλιο και 
κράματά του
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Hλεκτρόδια Bολφραμίου
Ανάλογα με το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιούνται καθαρά 
ηλεκτρόδια Βολφραμίου ή ηλεκτρόδια με προσμίξεις οξειδίων.

• Έναυση και διάρκεια ζωής:
Προσμίξεις οξειδίων και τρόχισμα κατά μήκος

Yλικά και ηλεκτρικό ρεύμα/πολικότητα

Yλικό
Κοινοί και κραματωμένοι χάλυβες 
Χαλκός και κράματά του 
Νικέλιο και κράματά του 
Τιτάνιο και κράματά του 
Ζιρκόνιο, Ταντάλιο, Βολφράμιο
Αλουμίνιο και κράματά του

Μαγνήσιο και κράματά του

Hλεκτρικό ρεύμα/Πολικότητα

= (-)*

~
= (-)*

με ήλιο
~

Σύμβολα, συνθέσεις και χρωματισμός κατά EN 26848

Σύμβολο

WP
WT 4
WT 10
WT 20
WT 30
WT 40
WZ 3
WZ 8
WL 10
WC 20

Σύνθεση ηλεκτροδίου
Προσμίξεις

οξειδίων 
% (κ.β.)

-
0,35 έως 0,55
0,80 έως 1,20
1,70 έως 2,20
2,80 έως 3,20
3,80 έως 4,20
0,15 έως 0,50
0,70 έως 0,90
0,90 έως 1,20
1,80 έως 2,20

Eίδος
-

ThO2

ThO2

ThO2

ThO2

ThO2

ZrO2

ZrO2

LaO2

CeO2

Aκαθαρ-
σίες
% κ.β.
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20

Bολφράμιο
% κ.β.
99,8
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο
υπόλοιπο

Xαρακτ.
χρωμα-
τισμός

πράσινο
μπλε
κίτρινο
κόκκινο
βιολετί
πορτοκαλί
καφέ
άσπρο
μαύρο
γκρι

* Το σύμβολο = (-) σημαίνει ότι στο συνεχές ρεύμα το ηλεκτρόδιο συνδέεται με τον αρνη-
τικό πόλο της πηγής ρεύματος.

Eναλλασσόμενο ρεύμα*
Ένταση ρεύματος (A)

Hλεκτρόδια
με οξείδια
15 - 70
60 - 125
120 - 210
150 - 250
240 - 350
330 - 460

Kαθαρά
ηλεκτρόδια
15 - 55
45 - 90
80 - 140
150 - 190
180 - 260
240 - 350

Συνεχές ρεύμα
= (-)
Hλεκτρόδια
με οξείδια
10 - 75
60 - 150
170 - 250
225 - 330
350 - 480
500 - 675

Διάμετρος
ηλεκτροδίου
(mm)

1,0
1,6
2,4 (2,5)
3,2
4,0
4,8 (5,0)

* για ίσο θετικό και αρνητικό πλάτος κύματος

Eπίδραση της επιφάνειας και της κωνικής συμμετρίας της ακίδας 
στη διάρκεια ζωής του ηλεκτροδίου Bολφραμίου

Διάρκεια
ζωής:
17 ώρες

Διάρκεια ζωής: 5 ώρες

Hλεκτρόδιο: n 3,2 mm
Pεύμα: 150 A
Yλικά: χάλυβας

Με τη σωστή επιλογή του ηλεκτροδίου Βολφραμίου
και τη διαμόρφωση της ακίδας του επηρεάζονται
οι ιδιότητες του τόξου και η γεωμετρία της ραφής.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η επιτρεπτή 
ηλεκτρική φόρτιση (κατά EN 26848).
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• Γεωμετρία της ραφής: Για επαρκές βάθος διείσδυσης
προτείνονται γωνίες ακίδας 30° - 60°. 
• μικρότερη γωνία ακίδας 3 μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης 
• μεγαλύτερη γωνία ακίδας 3 αυξημένο πλάτος ραφής

Oδηγίες εφαρμογής
Εκτός από τη σωστή επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης
του ακροφυσίου και της ποσότητας προστατευτικού αερίου,

σημαντική είναι και η οδήγηση της τσιμπίδας.
Η κλίση της τσιμπίδας πρέπει να είναι 15°- 40° «σπρωχτή».

Οι σημαντικότεροι κανόνες για τη σωστή και χωρίς σφάλματα εκτέλεση των συγκολλήσεων TIG είναι οι εξής:

Κανόνας 1: Καθαρότητα
Τα άκρα συγκόλλησης των ελασμάτων πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς λάδια, γράσσα ή άλλες ακαθαρσίες. Ομοίως καθαρά πρέπει
να είναι το σύρμα και τα γάντια του συγκολλητή. Στη συγκόλληση του αλουμινίου πρέπει να αφαιρείται το χονδρό στρώμα οξειδί-
ου και να λιμάρονται οι κάτω ακμές των άκρων συγκόλλησης.

Κανόνας 2: Οδήγηση του σύρματος 
Το τηκόμενο άκρο του σύρματος πρέπει μονίμως να βρίσκεται εντός του εξερχόμενου από το ακροφύσιο προστατευτικού αερίου.
Έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός οξειδίων. 

Κανόνας 3: Υλικά ευαίσθητα στα αέρια
Τα ευαίσθητα στα αέρια υλικά απαιτούν επιπρόσθετη ποσότητα αερίου υψηλότερης καθαρότητας για αποφυγή της ψαθυρότητας
από οξείδωση.

Κανόνας 4: Είδη ηλεκτροδίων Βολφραμίου και διάμετρος τους 
Το είδος του ηλεκτροδίου και η διάμετρος του πρέπει να προσαρμόζονται στην ένταση ρεύματος, στην πηγή και στο αέριο. 

Κανόνας 5: Τρόχισμα του ηλεκτροδίου Βολφραμίου
Το τρόχισμα του ηλεκτροδίου πρέπει να γίνεται κατά το μήκος του. Όσο πιο λεία είναι η επιφάνεια της ακίδας, τόσο πιο σταθερό
είναι το τόξο και τόσο πιο μεγάλη η διάρκεια ζωής του ηλεκτροδίου. Κατά το τρόχισμα πρέπει ο δίσκος να περιστρέφεται με φορά
αντίθετη προς την ακίδα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος θραύσης του ψαθυρούηλεκτροδίου.

Κανόνας 6: Ποσότητα προστατευτικού αερίου
Η ποσότητα του αερίου πρέπει να προσαρμόζεται στην εργασία συγκόλλησης ή στο μέγεθος του ακροφυσίου. Μετά το τέλος της
συγκόλλησης πρέπει να διατηρείται για λίγο ακόμη η ροή του αερίου, ώστε να μην οξειδώνονται το λουτρό και το ηλεκτρόδιο Βολ-
φραμίου.

Aποφυγή σφαλμάτων
Η σωστή φόρτιση του ηλεκτροδίου είναι σημαντική για την αποφυγή σφαλμάτων.

• Εναλλασσόμενο ρεύμα
υποφόρτιση 3 ασταθές τόξο
υπερφόρτιση 3 τήξη του ηλεκτροδίου, Βολφράμιο στη ραφή

Γεωμετρία ραφής στις συγκολήσεις TIG του χάλυβα

Hλεκτρόδιο: n 4 mm
Pεύμα = (-) 300 A
Tαχ. συγκ.:  24 cm/min

Mετωπική ραφή Γωνιακή ραφή

επίπεδη οριζόντια ανεβατή
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• Συνεχές ρεύμα
υποφόρτιση 3 ασταθές τόξο
υπερφόρτιση 3 καταστροφή της ακίδας, ασταθές τόξο.

Σφάλματα συγκόλλησης μπορούν να προκληθούν και από τη λανθασμένη οδήγηση της τσιμπίδας και του σύρματος. Ακολούθως παρου-
σιαζονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά λάθη που γίνονται στις συγκολλήσεις TIG και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα της ραφής.

Ηλεκτρική φόρτιση των ηλεκτροδίων Βολφραμίου

Eναλλασόμενο ρεύμα Συνεχές ρεύμα

υπερ-
φόρτιση

σωστή
φόρτιση

σωστή
φόρτιση

υπερ-
φόρτιση

υπο-
φόρτιση

Χαρακτηριστικά τεχνικά λάθη και επιπτώσεις στην ποιότητα

Λάθος Eπίπτωση στην ποιότητα

πολύ μακρύ τόξο

μεγάλη κλίση τσιμπίδας εισροή αέρα

αυλακώσεις
αέρας αέρας

οξείδια πόροι

μικρό βάθος
διείσδυσης

αέρας
οξείδια

Λάθος Eπίπτωση στην ποιότητα

το άκρο του σύρματος
βγαίνει εκτός αερίου μετά

το τέλος της εργασίας

Eγκλήσματα
Bολφραμίου

εκτός
αερίου

οξείδια οξείδια

διάβρωση

ακτινοβολεί

μετά από βομβαρδισμό
με νετρόνια (σε αντιδραστήρες)
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Προστασία ρίζας
Γιατί γίνεται προστασία ρίζας
Κατά τη συγκόλληση υλικών με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, όπως είναι οι ανοξείδω-
τοι χάλυβες, το πυρακτωμένο γύρω από τη ραφή υλικό οξειδώνεται από το οξυγόνο
του αέρα και χάνει τις ιδιότητες του.
Με βούρτσισμα, τρόχισμα, αμμοβολή και κρέμες
καθαρισμού μπορούν να απομακρυνθούν τα οξείδια και να
αποκατασταθεί η αντιδιαβρωτική ιδιότητα του υλικού. Μια
άλλη μέθοδος αντιμετώπισης αυτών των οξειδίων είναι η
πρόληψη τους. Με τη χρήση των προστατευτικών αερίων ρί-
ζας (Formiergas, forming gas) εκτοπίζεται ο
ατμοσφαιρικός αέρας από τη θερμή περιοχή της ραφής και
εμποδίζεται η οξείδωση. Επίσης η ύπαρξη του προστατευτι-
κού αερίου ρίζας συμβάλλει στη διαμόρφωση της ρίζας.

Στα ευαίσθητα στα αέρια υλικά, όπως είναι το τιτάνιο και το ταντάλιο, πρέπει εκτός από τη ρίζα να προστατευτεί και η επιφά-
νεια της ραφής.
Η ροή του αερίου πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον ως την ψύξη της κατασκευής στους 200OC.

Προστασία ρίζας και υλικά
Ως αέρια προστασίας ρίζας χρησιμοποιούνται τα εξής 
αέρια:
• αργόν ως αδρανές αέριο
• άζωτο ως κατά περίσταση αδρανές αέριο
• μίγματα αργού ή αζώτου με υδρογόνο ως αναγωγικά αέρια

* στην περίπτωση του αζώτου ή των μιγμάτων αζώτου/υδρογόνου
σχηματίζονται στους σταθεροποιημένους με Ti ανοξείδωτους χάλυβες
νιτρίδια του τιτανίου στην περιοχή της ρίζας (κίτρινος χρωματισμός). 
Η απομάκρυνση ή όχι του νιτριδίου του τιτανίου είναι θέμα επιλογής.

Διατάξεις προστασίας ρίζας
Η επιλογή της διάταξης προστασίας ρίζας εξαρτάται από τη συγκολλούμε-
νη κατασκευή. Μεγάλη σημασία έχει η προσαγωγή του προστατευτικού
αερίου ρίζας στη ρίζα μέσω διάτρητου ελάσματος ή πορώδους μετάλλου
(sinter) με μικρή ταχύτητα ροής. Έτσι αποφεύγεται η εισροή αέρα και αυ-
ξάνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Στο εμπόριο κυκλοφορούν διατάξεις προστασίας ρίζας για ραφές αγωγών
και προσφάτως διατάξεις για γωνιακές ραφές.
Στην παραγωγή ειδικών κατασκευών προτείνεται η κατασκευή διατάξεων
προστασίας ρίζας από τον ίδιο τον κατασκευαστή βάση των αναγκών της
κατασκευής. 
Ένας άλλος τρόπος είναι η στεγανοποίηση των κυκλικών ραφών σε αγω-
γούς με υδατοδιαλυτό χαρτί, το οποίο 
ξεπλένεται μετά τη συγκόλληση.

Προτεινόμενα προστατευτικά αέρια ρίζας για διάφορα υλικά

Προστατευτικά αέρια ρίζας
Μίγματα Ar/H2

Μίγματα N2/H2*

Αργόν

Άζωτο*

Yλικά
ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες 
νικέλιο και κράματά του
χάλυβες εκτός από λεπτόκοκκους ωστενιτι-
κοί ανοξείδωτοι
ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες, duplex,
τιτάνιο, ζιρκόνιο, μολυβδαίνιο, ευαίσθητα
στο υδρογόνο υλικά (λεπτόκοκκοι χάλυβες,
χαλκός, αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρού-
χα), φερριτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες
ωστενιτικοί χάλυβες, duplex

Σχηματική παράσταση της
εφαρμογής των προστατευτι-

κών αερίων στην
προστασία της επιφάνειας

και της ρίζας της ραφής.
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Oδηγίες εφαρμογής
Και οι καλύτερες διατάξεις παραμένουν αναποτελεσματικές, όταν παραβλέπονται ορισμένοι τεχνικοί κανόνες. 
Σημαντικοί παράμετροι στην πλύση για εκτοπισμό του αέρα είναι τα σχετικά ειδικά βάρη των αερίων ως προς τον αέρα.

Σχετικά ειδικά βάρη των προστατευτικών αερίων ρίζας.

Προσοχή συνιστάται στην πλύση δοχείων, διότι:
• τα ελαφρότερα αέρια διαφεύγουν προς τα πάνω
• τα βαρύτερα αέρια διαφεύγουν προς τα κάτω
• η επιλογή του αερίου εξαρτάται από τη θέση της ραφής στην κατασκευή

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας είναι το υπόλειμμα οξυγόνου στην περιοχή
της ραφής. Στους ανοξείδωτους χάλυβες επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αραίωση
με την παροχή προστατευτικού αερίου ρίζας όγκου 2,5 ως 3 φορές τον όγκο της
κατασκευής.

Παράδειγμα:
Εσωτερική διάμετρος αγωγού   = 132 mm
Μήκος αγωγού               = 1000 mm
Όγκος αγωγού                = 14 l
Ροή αερίου                  = 10 l/min
Συντελεστής πλύσης          = 2,5
Όγκος αερίου 2,5 x 14 = 35 l
Χρόνος πλύσης               = 3,5 min

Στις πλήρως μηχανοποιημένες συγκολλήσεις επιτυγχάνεται μείωση του όγκου του αε-
ρίου με σωστό ποντάρισμα. Όταν η συγκόλληση γίνεται χειρωνακτικά και μεταξύ των
ελασμάτων υπάρχει διάκενο, τότε ως διάταξη χρησιμοποιείται ο θάλαμος προστασίας
ρίζας μικρού όγκου, που διαθέτει οπή εξόδου του αερίου μικρής διαμέτρου. Και η
στεγανοποίηση των ραφών με αυτοκόλλητες ή μεταλλικές ταινίες έχει αποδειχθεί
στην πράξη ως αποτελεσματική. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ελέγχεται η απο-
τελεσματικότητα της επιλεγμένης μεθόδου.

Διαπερατότητα διαφόρων υλικών κατασκευής ελαστικών σωλήνων σε υγρασία και οξυγόνο.

Σημαντικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της προστασίας ρίζας είναι επίσης και το υλικό κατασκευής των ελαστικών
σωλήνων τροφοδοσίας του αερίου. Στην επεξεργασία των ευαίσθητων στα αέρια υλικών (τιτάνιο, ταντάλιο) προτιμάται η χρή-
ση μεταλλικών αγωγών.

Aσφάλεια εργασίας
Το αργό και το άζωτο είναι αέρια μη τοξικά και άκαυστα. Κατά την πλύση κλειστών δοχείων ο αέρας εκτοπίζεται και επομένως
κατά την εργασία σε τέτοιους χώρους είναι αναγκαία η παροχή οξυγόνου (κίνδυνος ασφυξίας). Τα αέρια προστασίας ρίζας που
περιέχουν υδρογόνο είναι, ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε υδρογόνο, εύφλεκτα. Η ISO 14175 προβλέπει για μίγματα
με περισσότερο από 10% υδρογόνο τη μετάκαυσή τους. Αυτή γίνεται με μια σταθερή φλόγα έναυσης. Τα μίγματα αέρα και
υδρογόνου είναι εύφλεκτα για περιεκτικότητες υδρογόνου από 4 ως 75% κ.ο. Για εργασίες προστασίας ρίζας σε κατασκευές με
σημεία δύσκολης πρόσβασης (π.χ. γωνίες), όπου δε διασφαλίζεται ο πλήρης εκτοπισμός του αέρα, πρέπει να χρησιμοποιούνται
αέρια προστασίας ρίζας με λιγότερο από 4% κ.ο. υδρογόνο σε αργό ή άζωτο.
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Συγκόλληση κοινού χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου
Mέθοδος MIG/MAG

Συγκόλληση μετάλλων, μέθοδος TIG

1-ΑΕΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
-CORGON 10,18,20
-CRONIGON S1, S3, 2
-VARIGON
-ΜΕΙΓΜΑΤΑ 3-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

2-ΦΙΑΛΗ

4-ΜΗΧΑΝΗ MIG/MAG

5-ΣΥΡΜΑ
6-ΤΣΙΜΠΙΔΑ

9-ΓΕΙΩΣΗ7-ΜΠΕΚ

8-ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΕΣ

1-ΑΕΡΙΟ:
-ΑΡΓΟΝ
-VARIGON 3-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

2-ΦΙΑΛΗ

4-ΜΗΧΑΝΗ MIG/MAG

5-ΤΣΙΜΠΙΔΑ

8-ΑΝΟΞ. ΒΕΡΓΑ
7-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

6-ΑΚΙΔΕΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ

9-ΓΕΙΩΣΗ
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Είδη συγκόλλησης TIG - MIG
Ηλεκτρόδια

Linde Basic 7018

Linde Rutile 6013

Γενική Περιγραφή

Θέσεις Συγκόλλησης

Γενική Περιγραφή

ISO / ASME PA/1G          PB/2F           PC/2G        PF/3Gup         PE/4G        PF/GGup     

Διάμετρος (mm) 2.5                        3.2                     4.0

Μήκος (mm) 350                       350                    350

Τεμάχια/Μονάδα 205                       125                    85

Βάρος κουτιού (kg) 4,6                         4,5                    4,6

Συσκευασία και διαθέσιμα μεγέθη

Θέσεις Συγκόλλησης

ISO / ASME PA/1G        PB/2F       PC/2G     PF/3Gup      PE/3G     PF/5Gup   PF/5Gup   PG/5Gdown 
down

Διάμετρος(mm) 2.5                        3.2                     4.0

Μήκος (mm) 350                       350                    350

Τεμάχια/Μονάδα 250                       175                    110

Καθαρό βάρος/μονάδα(kg) 4,8                         5,3                    5,0

Τεμάχια/Μονάδα 54                          33                      22

Καθαρό βάρος/μονάδα (kg) 1,0                         1,0                    1,0

Μονάδα: κουτί

Μονάδα: Linc Pack

Συσκευασία και διαθέσιμα μεγέθη

Ηλεκρόδιο ρουτολίου γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις θέσεις.
Κατάλληλο για “καθαρό” δομικό χάλυβα (2.5, 3.2, 4.00 mm)
Οι μικρότερες διάμετροι είναι απόλυτα κατάλληλες για χομπίστες.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για μετασχηματιστές τάσης ανοικτού κυκλώματος (ελάχιστη τάση ανοικτού κυκλώματος/OCV: 42 V)

Βασικό ηλεκτρόδιο χαμηλού υδρογόνου του οποίο έχει σχεδιαστεί για να πάρει αρμούς συγκόλλησης χωρίς ρήγματα και με ποιό-
τητα ακτίνων Χ. Το μέταλλο της συγκόλλησης εμφανίζει καλές ιδιότητες αντοχής μέχρι και στους -400C. Εμφανίζει καλά λειτουργι-
κά χαρακτηρικά και προσφέρει μεγάλη κάλυψη κενών, και για συγκολλήσεις σε θέσεις διαφορετικές της οριζόντιας. Οι συγκολλή-
σεις είναι ομαλές και καθαρές και ενσωματώνονται στο βασικό μέταλλο χωρίς ελαττώματα όπως αυλάκια. Είναι κατάλληλο για εν-
διάμεσα στρώματα πάνω σε χάλυβες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα. Ανάκτηση μετάλλου συγκόλλησης: περίπου
115%.Διάμετρος Μήκος Τεμάχια/Μονάδα Βάρος κουτιού.
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Μηχανές

ΙΝINVERTER   MMA 130 LINDE ΙΝINVERTER   MMA 170 LINDE ΙΝINVERTER   DC TIG 185

Τσιμπίδες

1700101 Τσιμπίδα MIG 15 3Μ
1700102 Τσιμπίδα MIG 15 4M                                                                                

1700103 Τσιμπίδα MIG 25 3M
1700104 Τσιμπίδα MIG 25 4M
1700105 Τσιμπίδα MIG 25 5M

AL MIG 15

1700106 Τσιμπίδα MIG 36 3M                                                     
1700107 Τσιμπίδα MIG 36 4M
1700108 Τσιμπίδα MIG 36 5M

AL MIG 36   AL MIG 25

1700109 Τσιμπίδα MIG V 501 3M   
1700110 Τσιμπίδα MIG V 501 4M   
1700111 Τσιμπίδα MIG V 501 5M                                                                               

1700844 Τσιμπίδα TIG WP 18 4M ΥΔΡ
1700117 Τσιμπίδα TIG WP 18 8M ΥΔΡ

AL MIG V 501

1700114 Τσιμπίδα TIG WP 17 4M
1700119 Τσιμπίδα TIG WP 17 8M
1700115 Τσιμπίδα TIG WP 17V  4M 
1700771 Τσιμπίδα TIG WP 17V  8M

1700116 Τσιμπίδα TIG WP 26 4M
1700774 Τσιμπίδα TIG WP 26 8M
1700770 Τσιμπίδα TIG WP 26V  4M
1700099 Τσιμπίδα TIG WP 26V  8M



Μάσκες Ηλεκτροσυγκόλλησης

1700470 Μάσκα χειρός FIBER 9Χ11 1700456 Γυαλιά Μάσκας Λευκά 9X11
1700454 Γυαλιά Μάσκας   9 DIN 9X11
1700457 Γυαλιά Μάσκας 10 DIN 9X11
1700458 Γυαλιά Μάσκας 11 DIN 9X11
1700459 Γυαλιά Μάσκας 12 DIN 9X11
1700466 Γυαλιά Μάσκας 13 DIN 9X11
1700455 Γυαλιά Μάσκας Καθρέπτη 9X11

1700471 Μάσκα Κεφαλής 9Χ11

1700463 Γυαλιά Προστασίας Οξυγονοκόλλησης

1500090 Mάσκα Ηλεκτρνική 9 - 13 DIN  PANTHER  

Σύρμα MIG Σύρμα ALLOY/INOX Σύρμα MIG βαρελάκι

Σύρμα MIG  Σπείρα Πλαστική Πομπίνα 0.8 mm Σύρμα ALLOY/INOX Πλαστική Πομπίνα 0.8 mm Σύρμα MIG Βαρελάκι 0.8 mm
Σύρμα MIG  Σπείρα Πλαστική Πομπίνα 1.0 mm Σύρμα ALLOY/INOX Πλαστική Πομπίνα 1.0 mm Σύρμα MIG Βαρελάκι 1.0 mm
Σύρμα MIG  Σπείρα Πλαστική Πομπίνα 1.2 mm Σύρμα ALLOY/INOX Πλαστική Πομπίνα 1.2 mm Σύρμα MIG Βαρελάκι 1.2 mm
Σύρμα MIG  Σπείρα  Συρμάτινη Πομπίνα 0.8 mm Σύρμα ALLOY/INOX Συρμάτινη Πομπίνα 0.8 mm
Σύρμα MIG  Σπείρα  Συρμάτινη Πομπίνα 1.0 mm Σύρμα ALLOY/INOX Συρμάτινη Πομπίνα 1.0 mm
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1700095 Xειράμαξα Φιαλών 50 Λίτρα
1700096 Xειράμαξα Φιαλών 20 Λίτρα
1700096 Xειράμαξα Φιαλών 10 Λίτρα

Βάση Τροχήλατη Φιάλη Ιατρικής Χρήσης

Xειράμαξες φιαλών ειδικά κατασκευασμένες για ασφαλή μεταφορά
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Δίσκοι
 Δίσκοι Κοπής 115 1700440 
Δίσκοι Κοπής 180 1700441
Δίσκοι Κοπής 230 1700442

Δίσκος Λείανσης 115 1700443
Δίσκος Λείανσης 180 1700444
Δίσκος Λείανσης 230 1700445

Δίσκος Κοπής 125 1700747

Δίσκος Λείανσης 125 1700751

Δίσκοι Κοπής INOX 115
Δίσκοι Κοπής INOX 125
Δίσκοι Κοπής INOX 180
Δίσκοι Κοπής INOX 230

Γάντια Σπρέι

1700430 Σπρέι ΤσιμπίδαςΓάντια Ηλεκτροκολλητού Μακριά Απλά 1700450
Γάντια Εργασίας Πράσινα Ενισχυμένα 1700451
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G-TECTA
H Linde G-TECTΑ σε συνδυασμό με τα αέρια Linde, είναι η επιλογή των επαγ-
γελματιών που ζητούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας.
Η G-TECTA εγγυάται αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας ανίχνευση αερίων με
άμεση προειδοποίηση αν προκύψει ζήτημα λειτουργίας. Τέλος, η G-TECTA εί-
ναι πιστοποιημένη με διεθνείς προδιαγραφές και είναι κατάλληλη για χρήση
όχι μόνο σε ασφαλείς αλλά και σε πιο εύφλεκτους χώρους 

CRYOCLEAN - Οικολογικός καθαρισμός με ξηρό πάγο 

Νέες Τεχνολογίες

Ένα σύνηθες πρόβλημα των παραγωγικών διαδικα-
σιών είναι οι εναποθέσεις και κρούστες πάνω στις
επιφάνειες των εγκαταστάσεων οι οποίες και οδη-
γούν στην αλλοίωσή τους.
Έτσι κρίνεται σκόπιμο σε τακτά χρονικά διαστήματα
να καθαρίζονται , χωρίς όμως αυτό να  έχει επιπτώ-
σεις τόσο στην ίδια την επιφάνεια , όσο και στην πα-
ραγωγική διαδικασία  λόγω των συχνών διακοπών
για συντήρηση.

Ο καθαρισμός με ξηρό πάγο με την συσκευή CRY-
OMAX® παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Απουσία υπολειμμάτων και αποβλήτων μετά τον

καθαρισμό
• Αφήνει άθικτες τις επιφάνειες 
• Καθαρισμός σε λειτουργία
• Μείωση των διακοπών λειτουργίας για

συντήρηση

Περιπτώσεις εφαρμογών
Λίπη, κεριά, εποξικές ρητίνες, τρόφιμα, οργανικές
ουσίες , υπολείμματα μονάδων επεξεργασίας μα-
ζούτ, πετρελαίο. 
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Baloongas Pneumix 
Δεν παίζει το μοναδικό ρόλο 
η ποιότητα του ελαστικού...

Tο Pneumix είναι ένα ειδικό μείγμα που αποτελείται από
αργόν και άζωτο και έχει συσταθεί για την πλήρωση όλων
των τύπων ελαστικών. 

Tο συγκεκριμένο μείγμα είναι μη εύφλεκτο και εγγυάται
την ασφάλεια και την άνεση κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή.

Tα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης 
του συγκεκριμένου μείγματος είναι τα εξής: 

• Mείωση του κόστους λειτουργίας
• Aύξηση της διάρκειας ζωής των ελαστικών
• Mείωση της υπερθέρρμανσης των ελαστικών
• Aποτρέπει την οξείδωση των ελαστικών
•   Eπεκτείνει τα χρονικά διαστήματα επιθεώρησης της πίε-

σης των ελαστικών
• Mείωση της πιθανότητας δημιουργίας ρωγμών λόγω θερ-

μικής καταπόνησης.

H καλύτερη ιδέα για πάρτυ γενε-
θλίων ή γιορτή ή τη βραδιά της
παραμονής της Πρωτοχρονιάς!
Δώστε στα παιδιά σας χαρά - αλλά και στους φίλους σας - γε-
μίζοντας όλο το χώρο του πάρτυ με πολύχρωμα μπαλόνια.
Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ εύκολα, χάρη
στο ειδικο αέριο που ονομάζεται baloongas, ένα αέριο που
κατασκευάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας
για γιορτινό στολισμό. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μείγμα αερίων ελαφρύτερο
από τον αέρα με κύριο συστατικό το ήλιο, και δευτερευόντως
μια μικρή ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Tο baloongas δεν
είναι εύφλεκτο, δηλητηριώδες ή εκρηκτικό, και είναι κατάλ-
ληλο για χρήση ακομα και σε κλειστούς χώρους. 

Tο baloongas προσφέρεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη φια-
λών - των 10 και 50 λίτρων. Aκόμη και η μικρότερη φιάλη
επαρκεί για να γεμίσει έως και 200 μπαλόνια. 
H μεγάλη φιάλη των 50 λίτρων έχει τη δυνατότητα να γεμίσει
περισσότερα από 1.000 μπαλόνια.

Όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πλήρωση των μπα-
λονιών (βοηθητικά δακτυλίδια κλπ.) προσφέρεται σε μια πρα-
κτική θήκη μεταφοράς και μπορεί έτσι να φτάσει εύκολα σε
οποιοδήποτε μέρος. 
Διατίθεται σε όλα τα κέντρα λιανικής πώλησης αερίων Linde
αλλά και σε άλλα επιλεγμένα σημεία πώλησης.
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GENIE®
Το μέλλον στη συσκευασία αερίων

ΕΞΥΠΝΗ • ΒΟΛΙΚΗ • ΦΟΡΗΤΗ
Κάνει τη ζωή μας εύκολη

Η φιάλη GENIE® είναι ένα νέο, επαναστατικό προϊόν που σας προσφέρει ο
Όμιλος Linde, καινοτόμος στον τομέα του. Με το μοντέρνο, φορητό σχέδιό
τους και τους ευφυείς δείκτες περιεχομένου, οι φιάλες αερίου GENIE® με-
ταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος χρησιμοποιεί το αέριο.

• Απίστευτα φορητή
• Προστατευμένοι ρυθμιστές υψηλής απόδοσης
• Ευφυής διαχείριση περιεχομένου
• Βελτιωμένη εμπειρία για το χρήστη
• Φιλική προς το περιβάλλον - εύκολα ανακυκλώσιμη

Εφαρμογές
Γεωργία, εργαστήρια τέχνης και εφαρμογές χρυσοχοΐας, συντήρηση και
σέρβις αυτοκινήτων, εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια, διακόσμηση
εκδηλώσεων, πάρτυ, θέρμανση και ψύξη, σπίτι και κήπος, συγκολλήσεις,
υδραυλικές εργασίες κ.α.

1. Λιγότερο βάρος, περισσότερο αέριο, λιγότερες παραγγελίες
Ελαφρύτερος κύλινδρος ο οποίος περιέχει περισσότερο αέριο στα 300 bar
- αποτελείται από ένα δοχείο πίεσης με επένδυση χάλυβα, τυλιγμένο με
ίνες άνθρακα, μέσα σε ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο περίβλημα παντός και-
ρού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

2. Ενσωματωμένη ευφυία & συναγερμός ελαττωμένου περιεχομένου
Το "τζίνι" στο μπουκάλι παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα.
Απλό στη χρήση, εύκολο να διαβαστεί από απόσταση. Δεν είναι απαραίτη-
το να συνδέετε ρυθμιστές ή να μαντεύετε πόσο αέριο έχει ακόμα η φιάλη
σας. Όταν το περιεχόμενο ελαττωθεί, ακούγεται συναγερμός.

3. Ρυθμιστής μικρού μεγέθους και υψηλής απόδοσης
Παρέχει εξαιρετικά συνεπή ροή αερίου και αξιοπιστία. Προσαρμόζεται με ασφάλεια μέσα στα χερούλια της φιάλης, παρέχοντας
προστασία άνευ προηγουμένου.

4. Μοναδική κατασκευή με μεγάλη διάμετρο
Μεγαλύτερη ασφάλεια - σταθερή, σχεδιασμένη να στοιβάζεται, με εξαιρετικό χειρισμό. Δεν απαιτούνται πια στηρίγματα φιαλών.

5. Ελαφρά, μοντέρνα υλικά
Φιάλη παντός καιρού. Έχει σχεδιαστεί για να έχει ωραία όψη και  να τη διατηρεί. Δεν υπάρχουν πια σημάδια σκουριάς από τη βά-
ση της φιάλης. Καθαρίζεται εύκολα για καλύτερη υγιεινή & αισθητική.

6. Χερούλια βαρέως τύπου
Τα χερούλια για εύκολη λαβή επιτρέπουν άνετο και εξαιρετικό χειρισμό. Παρέχουν εξαιρετική προστασία και εύκολη πρόσβαση
τόσο στη βαλβίδα της φιάλης όσο και στους ρυθμιστές υψηλής απόδοσης.

Επεξήγηση των διαφόρων μερών της φιάλης



Πρωτοποριακή
Η φιάλη GENIE® είναι μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή και εργονομικά σχεδιασμένη φιάλη η οποία αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλα-
γή στην τεχνολογία φιαλών. Ο Όμιλος Linde δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοποριακά προϊόντα τα οποία είναι φιλικότερα προς
το περιβάλλον. Η πιο πρόσφατη τεχνολογία της Linde, η φιάλη αερίου GENIE®, είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και μπορεί να ξανα-
γεμίσει και να χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες φορές.

Άνετη
Τα τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά σχεδίασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο ενσωματωμένος δείκτης ψηφιακής ευ-
φυίας, οι μοναδικοί ρυθμιστές και τα εξαρτήματα, βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα και την εμπειρία του χρήστη.

Έξυπνη
Η φιάλη GENIE® προσφέρεται μαζί με απλή, μηχανική ή κατοχυρωμένη ψηφιακή ευφυία. Η ψηφιακή ευφυία παρέχεται σε απλή
μορφή, με το πάτημα ενός κουμπιού, προσφέροντας στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της φιάλης, καθώς και
άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος μέχρι να αδειάσει η φιάλη.

Φορητή
Η ελαφριά κατασκευή με τη μεγάλη διάμετρο επιτρέπει άριστη φορητότητα και ιδιαίτερα αυξημένη ασφάλεια, καθώς οι φιάλες
δεν μπορούν να ανατραπούν εύκολα. Οι μικρές και μεσαίες φιάλες GENIE® είναι εύκολο να ανασηκωθούν.

1. Αφαιρούμενη ανθεκτική βάση με ρόδες, σχεδιασμένη ειδικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Γρήγορη σύνδεση με κλιπ για δι-
ευκόλυνση.
2. Αφαιρούμενο τηλεσκοπικό χερούλι, ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος. Διευκολύνει τη μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις,
ελαττώνοντας την πίεση στην πλάτη.
3. Το στήριγμα εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους επιτρέπει στις φιάλες GENIE®  να ανασηκώνονται σε βολικό ύψος εργασίας. Βελ-
τιώνει την υγεία και την ασφάλεια, ελαττώνοντας την πίεση στην πλάτη του χρήστη.
4. Ο προσαρμογέας GENIE®  επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο φιαλών. Εύκολη πρόσβαση στο ρυθμιστή και στον τροχό χειρι-
σμού της βαλβίδας.
5. Η μονάδα συρταριού βοηθά τους χρήστες να διατηρούν το περιβάλλον  εργασίας καθαρό και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε
όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε.
6. Πλατφόρμα που στηρίζεται με κλιπ και μπορεί να συγκρατεί με ασφάλεια μικρές μηχανές συγκόλλησης, βελτιώνοντας τη φο-
ρητότητα και διατηρώντας το περιβάλλον εργασίας τακτοποιημένο.

Πληροφορίες και υποστήριξη
Για να εξερευνήσετε την πλήρη γκάμα των φιαλών αερίου GENIE®, των ρυθμιστών και των εξαρτημάτων τους, παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τη σελίδα www.geniegascylinders.com. Για παραγγελίες και άλλα ερωτήματα, επικοινωνήστε με την κεντρική
γραμματεία στο 211 10 45 500 και 510 ή στο email: info@gr.linde-gas.com.

Εξαρτήματα
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7. Ανθεκτικός σχεδιασμός με αφαιρούμενη ρόδα & επεκτάσιμο χερούλι
Βελτιώνει σημαντικά τη φορητότητα και την ασφάλεια συγκριτικά με τις μεγάλες φιάλες από χάλυβα. Βελτίωση σε θέματα ασφά-
λειας και υγιεινής, καθώς μετριάζονται οι πόνοι κατά το χειρισμό της φιάλης.

8. Δακτύλιοι αναγνώρισης αερίου
Η κωδικοποίηση βάσει χρωμάτων στο λαιμό της φιάλης και η αντίστοιχη ένδειξη στο ρυθμιστή επιτρέπουν την εύκολη αναγνώρι-
ση του τύπου των αερίων.

99Νέες Τεχνολογίες

Για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού του εντύπου η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ δεν δεσμεύεται να ειδοποιήσει ή να στείλει τροποποιητικό του αντιτύπου που έχετε στην κατοχή σας. 
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Προοδεύουμε μέσω της καινοτομίας
Χάρη στις καινοτόμες λύσεις που εισάγει, η Linde παίζει πρωτοποριακό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Λόγω
της ηγετικής μας θέσης στην τεχνολογία, θεωρούμε ότι αποτελεί καθήκον μας να ανεβάζουμε διαρκώς τον
πήχυ. Καθοδηγούμενοι παραδοσιακά από την επιχειρηματικότητα, εργαζόμαστε σταθερά πάνω σε νέα
προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτόμες διαδικασίες.

Η Linde  προσφέρει περισσότερα. Δημιουργούμε αξίες, ευδιάκριτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μεγα-
λύτερη κερδοφορία. Η κάθε λύση προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών
μας - προσφέροντας τόσο πρότυπες όσο και προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς της
βιομηχανίας και για όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Αν θέλετε να μην υστερείτε σε σχέση με τον ανταγωνισμό του αύριο, χρειάζεστε στο πλευρό σας ένα συνερ-
γάτη για τον οποίο η κορυφαία ποιότητα, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η αυξημένη παραγωγικό-
τητα αποτελούν μέρος της καθημερινής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εμείς ορίζουμε το συνεργάτη όχι σαν
κάποιον που είναι εκεί για σας αλλά σαν κάποιον που είναι μαζί σας. Άλλωστε, οι κοινές δραστηριότητες εί-
ναι αυτό που δημιουργεί τον πυρήνα της εμπορικής επιτυχίας.

Linde - οι ιδέες γίνονται λύσεις.
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