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Guard your safety

Szanowni Państwo, 

w najnowszym newsletterze chcemy przedstawić:

- zasady działania bezpieczników gazowych, prezentując jednocześnie jeden z rodzajów
  dostępny w naszej ofercie - bezpiecznik wewnątrzpalnikowy 
- detale wytwarzane przez naszą firmę stosowane w półautomatach spawalniczych

ZASADY DZIAŁANIA BEZPIECZNIKÓW GAZOWYCH  : 

Dopływający do bezpiecznika gaz zostaje przefiltrowany przez  filtr  wstępny,  a następnie swoim ciśnieniem 
otwiera   zamknięty  w  czasie spoczynku zawór zwrotny.       Później    przepływa przez zaporę płomieniową 
w  kierunku  wylotu  bezpiecznika.  W   przypadku  cofnięcia  gazu  zawór  zwrotny w wyniku różnic ciśnienia 
zostaje    zamknięty    i    uniemożliwia    tworzenie   niebezpiecznych   mieszanek   gazów   w    przewodach
doprowadzających. W przypadku  cofnięcia  płomienia,  trafia on na zaporę płomieniową, która go skutecznie
wygasza.  Niektóre   typy   bezpieczników   są   wyposażone   dodatkowo   w   zawór  termiczny,  który  jeżeli
występuje   długotrwałe cofnięcie płomienia odcina przepływ gazu. 

Bezpieczniki    gazowe   można  wykorzystywać wielokrotnie. Jedno cofnięcie płomienia nie niszczy ich, lecz 
częste    powroty  mogą  spowodować  ich  zużycie.   Stosowanie   bezpieczników   gazowych      zapobiega 
nieszczęśliwym  wypadkom  możliwym  podczas  prowadzenia  prac  spawalniczych. 

BEZPIECZNIKI WEWNĄTRZPALNIKOWE 

Wśród palników tlenowo-gazowych w ofercie firmy P.P.P.M. "POMET" są palniki z rękojeścią typu KOMPAKT.
W tych   palnikach  montowane   są   produkowane   przez  naszą  firmę  bezpieczniki     wewnątrzpalnikowe 
gwarantujące   właściwą   przepustowość   gazów.  Stosowanie  palników  z   rękojeścią   KOMPAKT      jest 
wygodniejsze - unikamy wtedy niewygód związanych ze stosowaniem bezpieczników zewnętrznych. 

 

OFERTA PRODUKTOWA 

W naszej ofercie handlowej znajdziecie Państwo wiele różnych produktów, które mogą być wykorzystywane 
w półautomatach spawalniczych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą handlową naszej firmy. 

Jeżeli  w  naszej  ofercie nie znaleźliście Państwo odpowiedniego dla Siebie rozwiązania, poinformujcie nas 
o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu. 



 

OBRÓBKA SKRAWANIEM 

Dział obróbki skrawaniem firmy Safe Trading Blachowski oparty jest na kilkudziesięcioletniej tradycji firmy. 
Początkowo   obróbka   skrawaniem   była   wykonywana   tylko   dla potrzeb firmy wraz z upływem czasu 
rozwinęliśmy usługi w tym zakresie realizując indywidualne zamówienia.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.safetrading.pl 
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