INSTRUKCJA OBSŁUGI
PISTOLETU DO KLEJENIA NA GORĄCO
REKA TR 50.4
PISTOLET NA KLEJ W LASKACH, GRANULACIE, PODUSZKACH,
WSPOMAGANY PNEUMATYCZNIE

Brennpol Sp. z o.o.

Opis produktu
Pistolet Reka TR 50.4 służy do aplikowania rozgrzanego kleju przy pomocy sprężonego
powietrza. Z tego powodu powinien być używany tylko przez przeszkolone osoby.
Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
użytkowania pistoletu lub wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem.
Dane techniczne
Zasilanie

230 V

Moc grzewcza
Ciśnienie

500 W
6 bar (tylko w połączeniu z regulatorem
ciśnienia; należy zastosować filtr)

Pobór powietrza

100 l/min

Regulacja temperatury

Termostat

Zakres temperatury

20-200°C

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Termostatyczny czujnik temperatury

Czas nagrzewania

3-10 min (w zal. Od rodzaju kleju)

Kabel zasilający
Pojemność

ok. 8m
250 ml

Max. Wydajność/min

250 ml

Ciężar

1200 g

Akcesoria dodatkowe:
- wyłącznik nożny (nr katalogowy 3517/18)
- stojak pionowy (nr katalogowy 3618)
- balanser (nr katalogowy 3544)
- statyw (nr katalogowy 3586/3587)
- podgrzewacz do kleju (nr katalogowy 3624)
Na życzenie dostępne są również specjalne dysze.
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Problemy z użytkowaniem pistoletu
Problem
Pistolet nie podaje kleju lub
podaje go bardzo mało,
pomimo, że upłynął czas
nagrzewania

Możliwa przyczyna
- zatkana dysza
- za niskie ciśnienie
- za niska temperatura

Klej jest za rzadki lub za
gęsty
Klej wycieka z dyszy

- uszkodzony zawór
powietrza
- ustawiona jest zbyt wysoka
lub zbyt niska temperatura
- zatkał się tłumik
- zatkana dysza

Brak temperatury

- uszkodzony bezpiecznik
- pistolet jest wyłączony

- uszkodzony moduł
elektroniczny

Wskazówka
-odkręcić dyszę i oczyścić ją
lub wymienić
- sprawdzić ustawienia
ciśnienia
- sprawdzić ustawienia
temperatury
- wymienić zawór
- sprawdzić ustawienia
temperatury
- oczyścić lub wymienić
tłumik
- odkręcić dyszę i wyczyścić
ją lub wymienić
- sprawdzić bezpiecznik i
wymienić jeśli to konieczne
- sprawdzić włącznik i
włączyć, jeśli był wyłączony;
sprawdzić podłączenie
przewodu do gniazdka
elektrycznego)
- zwrócić pistolet do
dostawcy

W przypadku uszkodzenia proszę przysłać pistolet do dostawcy. Dostawca nie bierze
odpowiedzialności za naprawy dokonane przez klienta.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania pistoletu TR 50.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przed przystąpieniem do pracy z pistoletem, proszę sprawdzić, czy urządzenie nie ma
widocznych uszkodzeń.
Przy napełnieniu pistoletu należy pozostawić 1,5 cm do górnego brzegu.
Wartość ciśnienia sprężonego powietrza nie powinna przekraczać 6 bar.
Nigdy nie należy rozpoczynać pracy bez zamontowanej dyszy.
Nigdy nie należy kierować wylotu pistoletu do klejenia na siebie lub inne osoby.
W przypadku wymiany dyszy, klej może wyciekać. UWAGA! RYZYKO
OPARZENIA.
Nigdy nie należy stykać gorącej dyszy z kablem elektrycznym.
W przypadku oparzenia skóry gorącym klejem, oparzone miejsce należy
natychmiast schłodzić zimną wodą. Nie należy usuwać kleju ze skóry przed
schłodzeniem. Jeśli to konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku oparzenia klejem oka, natychmiast należy schłodzić je pod bieżącą,
zimną wodą przez ok. 15 min i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
Jeśli zawór odpowietrzający nie odpowietrza słyszalnie, gorący klej może wydostawać
się przez tłumik po naciśnięciu spustu.
Zawsze należy nosić rękawice ochronne.
Nawet jeśli pistolet jest wyłączony, może być nadal pod ciśnieniem i klej może
wyciekać.
Nie należy kłaść pistoletu na boku.
Nie należy trzymać pistoletu dyszą do góry.
Nie należy ustawiać temperatury wyższej niż zalecana dla danego kleju
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Rozpoczęcie pracy z pistoletem TR 50.4
Pistolet Reka TR 50.4.25 należy podłączyć do sieci elektrycznej o napięciu 230V, do
gniazdka z uziemieniem oraz do urządzenia podającego sprężone powietrze o ciśnieniu max 6
bar.
Gdy pistolet rozgrzeje się (ok. 10 min), należy sprawdzić temperaturę na termometrze (nr 28).
Jeśli to konieczne, należy ustawić temperaturę na termostacie (nr21)
- w prawo
plus
- w lewo
minus
Niewielki wyciek kleju z dyszy podczas nagrzewania się pistoletu jest zjawiskiem
normalnym. Po osiągnięciu temperatury pracy, klej nie będzie wyciekał.
UWAGA! Gdy pistolet się rozgrzeje, dysza i pokrywa są bardzo gorące. Nigdy nie
należy pracować bez rękawic ochronnych!
Statyw z regulatorem ciśnienia i z manometrem
Precyzyjna regulacja ciśnienia zapewnia dokładną regulację ilości aplikowanego kleju.
Dozowane ciśnienie może być odczytane ze wskazań manometru.
Należy zamontować wąż pomiędzy pistoletem a stojakiem.
Wąż ze sprężonym powietrzem należy podłączyć do statywu.
Wkładanie kleju
Kiedy pistolet rozgrzeje się, należy otworzyć pokrywę (nr 11) przez przekręcenie pokrętła (nr
18) w lewo. Klej należy włożyć do zbiornika max do 1,5 cm poniżej górnego brzegu. Aby
zamknąć pokrywę, należy przekręcić pokrętło w prawo.
Należy odczekać ok. 3-10 min (w zależności od typu i ilości kleju), by klej się roztopił. Klej
jest dozowany przez naciskanie spustu (nr 29); im dłużej spust jest wciśnięty, tym więcej
wypływa kleju.

Aplikacja kleju
Przy pierwszych próbach klejenia pistoletem TR 50.4.25, należy zapoznać się urządzeniem.
Należy wykonać kilka prób na papierze lub kartonie, aplikując różne ilości kleju punktowo
oraz linią. Należy znaleźć optymalną ilość aplikowanego kleju przez podawanie powietrza o
różnym ciśnieniu.
Wymiana dyszy
Dysze należy wymieniać gdy pistolet jest ciepły (ok. 60-80 °C) i pusty. Przy wymianie dyszy,
należy założyć rękawice ochronne.
Przed odkręceniem dyszy należy odłączyć pistolet od sieci elektrycznej!
Próba wymiany zimnej dyszy może uszkodzić pistolet.
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Praca ze stojakiem (w połączeniu z wyłącznikiem nożnym)
Aby podłączyć wyłącznik nożny, należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tego
urządzenia. Aby zablokować spust, należy postępować następująco:
- Wcisnąć spust (nr 29) do oporu i przytrzymać
- Włożyć załączoną śrubę do otworu z boku rączki
- Zwolnić spust
- Spust został zablokowany

Użytkowanie
Pistolet do klejenia powinien być używany zgodnie z zaleceniami producenta. Nieprawidłowe
używanie pistoletu może spowodować uszkodzenia ciała lub szkody majątkowe. Nie
stosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa podczas pracy z pistoletem, może prowadzić
do poważnych oparzeń.
Przed przystąpieniem do pracy proszę sprawdzić czy:
- do pistoletu podłączone jest sprężone powietrze?
- powietrze ma ciśnienie min. 2 bar i max 6 bar?
- sieć elektryczna, do której podłączony jest pistolet ma napięcie 230 V?
- dysza jest czysta?
- klej jest w zbiorniku?
- czy upłynął czas ok. 10 min, by klej rozgrzał się?
Podczas pracy należy stawiać pistolet na podstawce. Nigdy nie należy kłaść pistoletu na
boku!
Zbiornik grzewczy należy otwierać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Klej należy chronić
przed zabrudzeniem.
Wskazówki ogólne
Jeśli tłumik się zatkał, zbiornik z klejem może być pod ciśnieniem. Tłumik musi słyszalnie
odpowietrzać pistolet za każdym razem, gdy spust jest przyciskany.
Jeśli nie słychać odpowietrzania, zbiornik z klejem musi być odpowietrzony przez odkręcenie
tłumika (nr 6), podstawy zaworu (nr7) i przekręcenie śruby (nr 33).
Jeśli klej dostał się do tłumika, należy go oczyścić lub wymienić wraz z częściami nr 7 i 33.
Przy wykonywaniu tych czynności należy założyć rękawice ochronne.
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Czyszczenie i konserwacja
Do zbiornika grzewczego należy wkładać tylko czysty klej. Wszelkie zanieczyszczenia w
zbiorniku grzewczym mogą powodować wadliwe działanie pistoletu.
Jeśli przestrzegane są wskazówki dotyczące pracy z pistoletem, pistolet nie wymaga
czyszczenia. Klej pozostający w zbiorniku grzewczym po zakończeniu pracy, może być
ponownie rozgrzany i użyty do klejenia.
Klej nie powinien być rozgrzewany zbyt mocno, ponieważ może stracić swoje właściwości
(kleje poliamidowe są szczególnie wrażliwe na zbyt wysoką temperaturę)
Jeśli pistolet używany jest bardzo często, powinien być regularnie serwisowany.
Uprawnienia do serwisowania pistoletów Reka w Polsce posiada firma:
Brennpol-Technika Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
05-822 Milanówek
tel/fax 22-7249496
e-mail brennpol@brennpol.com.pl
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Legenda
4. 3074 Dysza M 14 kpl.
5. 2692 o-ring
6. 2683 tłumik
7. 2693 podstawa zaworu
8. 2694 Kapturek
9. 2696 Membrana zaworu
10. 2697 złączka 90°
11. 2713 pokrywa pistoletu
12. 2800 podkładka
13. 2801 śruba imbusowa M6x16
14. 2819 płytka
15. 2802 tulejka
16. 2820 tulejka
17. 2603 o-ring 40x3
18. 2613 pokrętło
19. 3665 nakrętka kontrująca
20. 2883 wałek zwalniający pokrywę
21. 2517 termostat
22. 2885 tulejka dystansowa
23. 2718 sprężyna
25. 2884 nakrętka wałka zwalniającego pokrywę
27. 2617ogniwo łańcuchowe
28. 2518 termometr
29. 2711 spust
33. 3016 złączka ze śrubą
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