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Fig. 1: Schematic description

EN
1. Packing cap nut 
2. Combustible gas valve 
3. Adapter to the combustible gas hose
4. Nozzle
5. Cap nut
6. Oxygen valve 
7. Adapter to the oxygen hose

CS
1. Ucpávková matice
2. Ventil hořlavého plynu
3. Nástavec na hadici pro hořlavý plyn
4. Hubice
5. Přesuvná matice
6. Ventilek kyslíku
7. Nástavec na hadici pro kyslík

SK
1. Upchávková matica
2. Ventil horľavého plynu
3. Nástavec na hadicu pre horľavý plyn
4. Hubica
5. Presuvná matica
6. Ventil kyslíka
7. Nástavec na kyslíkovú hadicu
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1.  INTENDED USE
The welding set, type PB, is designed for welding of non-ferrous metals, for brazing and for 
different kinds of flame heating jobs. This set is not suitable for welding of steel materials. It 
is designed for liquefied propane-butane gas welding. The set comprises 8 torches, a handle 
and a multigap spanner.

2.  MAIN TECHNICAL DATA

Torch number 0 1 2 3 4 5 6 7

Oxygen 
pressure MPa 0,3

Propane-butane 
pressure kPa at minimum 5

Oxygen 
consumption l/h 150 300 500 750 1150 1700 2500 3750

Propane-butane
consumption l/h 45 90 150 225 345 510 750 1125

3.  SAFETY INSTRUCTIONS
• To increase the safety of work, it is recommended to use hose return valves (like BV 12) 

connected at the handle inlet, and dry back-pressure valves (FR 36, etc.) located at the 
pressure-reducing valve outlet.

• Keep the torch clean; the oxygen equipment must not be contaminated with oil, grease 
or fat. 

• Keep fire prevention instructions and measures strictly. 
• Keep safe distance from flammable substances. 
• Ensure sufficient ventilation on work in closed rooms.
• Use personal protective aids on work.

4.  OPERATION
1.  Attach the handle to the oxygen hose of ID 6 mm and to the combustible gas hose of 

ID 8 mm (see EN 559). The screw joint of the oxygen gas hose must have the thread G 
1/4”, for the combustible gas hose must have the thread G 3/8” LH. 

2.  Tighten the torch to the handle by means of a spanner 24.
3.  Having connected the torch, check its suction effect.  This is done at the outlet of the 

combustible gas hose adapter after connecting the torch handle to the oxygen hose and 
after opening the regulating valves. The PB-torches can be connected to the handles of 
types U6, U7 as well. 

4.  The propane-butane gas is discharged in gaseous state through the regulator. 
5.  Adjust the flame by means of the combustible gas regulator, the oxygen valve is fully 

opened. 
6.  Mind and care of correct orifice of the nozzles. Avoid any damage of them. During 

cleaning, bear in mind, that the orifice must not be enlarged towards the outlet where 
the edge must be still sharp. 
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7.  Mind the lubrication. The regulating valve spindles may be lubricated only with lubri-
cants non-combustible in oxygen medium. 

8.  Keep all the respective safety measures when operating the welding set. 
4.1. EXTINGUISHING THE FLAME / END OF OPERATION
1.  After the welding is finished, first close the flammable gas valve on the handle, and only 

after it the oxygen valve. 
2.  When the flame extinguishes, close carefully the closing valves on the oxygen and 

flammable gas cylinders. 
3.  Close gradually the valves of both gases on both the handle and torch, and let the gases 

escape from the hoses.

5.  MAINTENANCE, SERVICING, REPAIRS
5.2. MAINTENANCE
Clean the openings in tips only with appropriate cleaning needles; any damage of the tip 
affects negatively the torch function. 
Check the whole system for tightness periodically. 
Do not damage sealing surfaces in the torch head. 

5.3. LIFETIME
Lifetime of products in use with high pressure gases is 10 years 

5.4. REPAIRS
All repairs have to be carried out by manufacturer or authorized service centre only. 
More information on www.gcegroup.com

6.  WARRANTY
The Standard Warranty period is two years from date of receipt by the GCE Customer (or 
if this is not known 2 years from  time of the product manufacture shown on the product).
The standard warranty is only valid for products handled according to Instruction for use 
(IFU) and general industry good practice and standards.
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1.  POUŽITÍ
Svařovací souprava typu PB je určena pro svařování barevných kovů, tvrdé pájení a pro růz-
né druhy ohřevu. Není vhodná pro svařování oceli. Je určena k použití se zkapalněným ply-
nem propan-butan dle ČSN 65 6482 a kyslík. Obsahuje 8 hořáku, rukojeť a víceotvorový klíč.

2.  HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Hubice číslo: 0 1 2 3 4 5 6 7

Přetlak kyslíku MPa 0,3

Přetlak  
propan-butanu kPa minimálně 5

Spotřeba 
kyslíku l/h 150 300 500 750 1150 1700 2500 3750

Spotřeba 
propan-butanu l/h 45 90 150 225 345 510 750 1125

3.  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pro zvýšení bezpečnosti práce se doporučuje použití hadicových zpětných ventilů (např. 

BV12) zařazených na vstupu do rukojeti a suchých předloh (FR36+, atd.) umístěných na 
výstup z redukčního ventilu. 

• Udržujte nástavec čistý - zařízení pracující s kyslíkem nesmí být znečištěna oleji, tuky 
nebo mastnotou. 

• Při práci přísně dodržujte protipožární pravidla a opatření – udržujte bezpečnou vzdále-
nost od hořlavých látek. 

• Při práci v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. 
• Při práci používejte osobní ochranné pomůcky.

4.  PROVOZU
4.1.UVEDENÍ DO PROVOZU
1.  Rukojeť se připojuje na kyslíkovou hadici o světlosti 6 mm a hadici hořlavého plynu 

o světlosti 8 mm dle ČSN EN 559 (054240). Šroubení pro kyslíkovou hadici má závit 
G 1/4”, pro hadici hořlavého plynu závit G 3/8” LH. 

2.  Hořáky musí být k rukojeti přitaženy klíčem OK 24.
3.  Po připojení hořáku má být přezkoušen jeho injekční účinek. Zjistí se u otvoru hadico-

vého nástavce pro hořlavý plyn po připojení rukojeti s hořákem na kyslíkovou hadici a 
po otevření regulačních ventilků. Hořáky PB mohou být též připojeny k rukojeti U6, U7. 

4.  Propan-butan se odebírá v plynném stavu přes redukční ventil.
5.  Plamen se seřídí regulačním ventilkem pro hořlavý plyn, ventilek kyslíku je zcela ote-

vřen. 
6.  Při čištění hubic nesmějí být jejich otvory poškozeny, zvětšeny nebo rozšířeny směrem 

k ústí. Hrana při ústí má být ostrá. 
7.  Vřetena regulačních ventilků se smějí mazat jen mazadly nehořlavými v kyslíku. 
8.  Při práci se soupravou PB platí bezpečnostní předpisy uvedené v normě ČSN 05 0610 

a předpisy uvedené v ČSN 38 6462. 
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4.2.UKONČENÍ ŘEZÁNÍ
1.  Při ukončení řezání vždy nejprve zavírejte ventil hořlavého plynu na rukojeti, poté tepr-

ve ventil kyslíku. Po zhasnutí plamene uzavřete uzavírací ventily na lahvích kyslíku a 
hořlavého plynu. 

2.  Otevřete postupně ventily obou plynů na rukojeti i na nástavci a odvětrejte plyny z 
hadic. 

3.  Přestavte redukční ventily na nulový výstupní tlak uvolněním regulačních pružin ovlada-
či.

5.  ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY
5.3. ÚDRŽBA 
Otvory v hubicích čistěte pouze odpovídajícími čistícími jehlami jakékoli poškození hubice 
má negativní dopad na funkci nástavce. 
Periodicky kontrolujte těsnost celého zařízení. 
Zabraňte poškození těsnících ploch v hlavě hořáku. 

5.4. ŽIVOTNOST
Doporučená životnost produktů pracujících s vysokotlakými ventily je 10 let.

5.5. OPRAVY
Veškeré opravy mohou být prováděny pouze výrobcem či autorizovanými servisními stře-
disky.
Bližší informace u výrobce nebo na www.gcegroup.com

6.  ZÁRUKA
Běžná záruční doba na výrobek je dva roky od data doručení výrobku zákazníkům GCE 
(pokud není datum doručení známo, počítá se záruční doba od data uvedeného na výrobku). 
Běžná záruka je platná pouze na výrobky, které jsou používány dle návodu k použití, přede-
psaných norem a správné technické praxe.

5.

6.
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1.  POUŽITIE
Zváracia súprava typu PB je určená na zváranie farebných kovov, tvrdé spájkovanie a rôzne 
druhy ohrevu. Nie je vhodná na zváranie ocele. Je riešená pre skvapalnený plyn propán-bu-
tán podla normy STN 65 6482 a kyslík. Obsahuje 8 horákov, rukovať a viac otvorový kľúč. 

2.  HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo horáku 0 1 2 3 4 5 6 7

Pretlak kyslíka MPa 0,3

Pretlak 
propán-butánu kPa minimálne 5

Spotreba 
kyslíka l/h 150 300 500 750 1150 1700 2500 3750

Spotreba 
propán-butánu l/h 45 90 150 225 345 510 750 1125

3.  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Pre zvýšenie bezpečnosti práce sa doporučuje použitie spätných hadicových ventilov 

(napr. BV12) zaradených na vstupe do rukoväti a suchých predlôh (FR36+) umiestnených 
na výstupe z redukčného ventila. 

• Udržujte nástavec čistý - zariadenia pracujúce s kyslíkom nesmú byť znečistené olejmi, 
tukmi ani žiadnou mastnotou. 

• Pri práci prísne dodržujte protipožiarne pravidlá a opatrenia – udržujte bezpečnú vzdia-
lenosť od horľavých látok. 

• Pri práci v uzavretých priestoroch zaistite dostatočné vetranie. 
• Pri práci používajte osobné ochranné pomôcky.

4.  PREVÁDZKA
4.1.UVEDENIE NÁSTAVCA DO PREVÁDZKY
1.  Rukovať se pripája na kyslíkovú hadicu ø 6 mm a hadicu horľavého plynu ø 8 mm podľa 

STN EN 559 (0254240). Šrubenie pre kyslíkovú hadicu má závit G 1/4“, pre hadicu 
horľavého plynu G 3/8“ LH. 

2.  Horáky musia byť k rukoväti pritiahnuté kľúčom OK 24. 
3.  Po pripojení horáka má byť preskúšaný jeho injekčný účinok. Zistí sa pri otvore hadico-

vého nástavca pre horľavý plyn po pripojení rukoväte s horákom na kyslíkovú hadicu a 
po  otvorení regulačných ventilov. Horáky PB môžu byť tiež pripojené k rukoväti U6, U7. 

4.  Propán-bután sa odoberá v plynnom stave cez redukčný ventil. 
5.  Plameň sa riadi regulačným ventilom pre horľavý plyn, kyslíkový ventil je celkom otvo-

rený. 
6.  Pri čistení hubíc nesmú byť ich otvory poškodené, zväčšené alebo rozšírené smerom k 

ústiu. Hrana pri ústí má byť ostrá. 

1.
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7.  Vretena regulačných ventilov sa smú mazať len mazadlami nehorľavými v kyslíku. 
8.  Pri práci so súpravou PB platia bezpečnostné predpisy uvedené v STN 05 0601, STN 

05 0610 a predpisy uvedené v STN 38 6462. 
4.2.ZHÁŠANIE PLAMEŇA 
• Pri ukončení vždy najprv zatvorte ventil horľavého plynu na rukoväti, a až potom ventil 

kyslíka. Po zhasnutí plameňa zatvorte uzatváracie ventily na fľašiach kyslíka a horľavého 
plynu. 

• Otvorte postupne ventily oboch plynov na rukoväti na nástavci a odvetrajte plyn z hadíc. 
• Prestavte redukčné ventily na nulový výstupný tlak uvoľnením regulačných pružín v ovlá-

dači.

5.  ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY
5.3. ÚDRŽBA
Otvory v hubiciach čistite len zodpovedajúcimi čistiacimi ihlami – akékoľvek poškodenie hu-
bice má negativný dopad na funkcie nástavca. 
Periodicky kontrolujte tesnosť celého zariadenia. 
Zabráňte poškodeniu tesniacich plôch v hlave horáka. 

5.4. ŽIVOTNOSŤ
Doporučená životnosť výrobkov pracujúcich s technickými plynmi je 10 rokov. 

5.5. OPRAVY
Všetky opravy môžu vykonávať iba výrobcom či autorizovanými servisnými strediskami.
Bližšie informácie u výrobcu alebo na www.gcegroup.com

6.  ZÁRUKA
Bežná záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu doručenia výrobku zákazníkom 
GCE (ak nie je dátum doručenia známy, počíta sa záručná doba od dátumu uvedeného na 
výrobku).
Bežná záruka je platná len na výrobky, ktoré sú používané podľa návodu na použitie, pred-
písaných noriem a správnej technickej praxe.
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GCE world-wide: http://www.gcegroup.com

D
oc

. N
r.:

 7
35

50
04

00
00

7;
 D

at
e 

of
 is

su
e:

 2
01

5-
04

-1
5;

 R
ev

.: 
02

; T
I: 

A
6,

 C
B

, V
1

GCE Group is one of the world´s leading companies in the field of gas control 
equipment. The headquarters are in Malmö, Sweden, and the two major supply 
units are located in Europe and Asia.
The company operates 15 subsidiaries around the world and employs more 
than 850 people. GCE Group includes four business areas – Cutting&Welding 
technology, Valves, Healthcare and Druva. Today´s product portfolio corresponds 
to a large variety of applications, from single pressure regulators and blowpipes 
for cutting and welding to sophisticated gas supply systems for medical and 
electronics industry applications.


