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GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ –
BU ISI TABANCASINI
KULLANMADAN ÖNCE TÜM
TALİMATLARI OKUYUNUZ
• Bu ısı tabancasını 1.4 barın altında çalıştırmayın, aksi takdirde tabanca zarar
görebilir.
• Isı tabancasını kullanmaya başlamadan önce düzgün çalıştığından ve hortum,
regülatör ve ısı tabancası gibi bileşenlere zarar gelmediğinden emin olmak için tüm
parçaları kontrol edin.
• “Duvar arkası, tavan, zemin, iç yüzey ve diğer paneller gibi saklı alanlarda
çalışıldığında bu alanlarda bulunma ihtimali olan yanıcı maddeleri ısı tabancası
ateşleyebilir. Bu maddelerin ateşlenmesi hemen fark edilmeyebilir ve eşyalara ve
insanlara zararla neticelenebilir. Bu alanlarda çalışırken ısı tabancasını ileri geri
hareket ettirin. Tabanca bir alanda tutulduğunda veya bekletildiğinde paneli veya
arkasındaki malzemeyi tutuşturabilir.
• Boya sökmek amacıyla bu tabancayı kullanmayınız.
• Isı tabancasını kimseye doğrultmayın ve patlama ya da yangın tehlikesi olan yerde
kullanmayın.
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GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Herhangi bir ısı türü ya da açık alevle çalışırken yanınızda hep bir yangın söndürücü
bulundurun.
• Şirink sargı yaparken her zaman güvenlik gözlüğü ve eldiven kullanın (Yangın
geciktirici veya deri öneririz). Isı tabancasının arkasındaki hava girişini kapatmayın
ya da örtmeyin. Eğer hava akışı azalırsa ısı tabancası düzgün çalışmaz.
• Dışarıda şirink sargı yaparken rüzgar 16 km/s’den daha güçlüyse şirink sargı
yapmayın.
• İçeride şirink sargı yaparken çalışma alanının yeterince havalandırıldığından emin
olun.
• Çalışma alanını ısı tabancasından alev alabilecek moloz, talaş, kağıttan malzemeler,
yanıcı kimyasallar ve diğer eşyalardan arındırın.
• Şirink sargı yaparken bol giyisi giymeyin ve ayrıca uzun saçlarınızı arkadan
bağlayın.
• Dikkatinizi koruyun ve yaptığınız işe odaklanın, ısı tabancasını kullanırken mantıklı
hareket edin. Yorgunken veya uyuşturucu ilaç, alkol ya da ilaç içmiş halde
tabancayı kullanmayın. Kullanım sırasında bir anlık bir dikkatsizlik ciddi
yaralanmanıza sebep olabilir.

• Fazla uzanmayın. Her zaman adımınızı sağlam basın ve dengenizi koruyun. Böyle
yaparsanız beklenmedik durumlarda tabancayı daha iyi kontrol edebilirsiniz.
• Başlık püskürtücüsüyle beraber ısı tabancasını asla bir yüzeye çok yakın olacak
şekilde kullanmayın, aksi takdirde şirink sargı yaptığınız herhangi bir malzemeyi
tutuşturabilirsiniz.
• Başlık püskürtücüsünü (ısı tabancasında alevin çıkış yeri) sıcakken herhangi bir
şeyin yanına koymayınız. Başlık püskürtücüsünü asla elbise veya cilde temas
ettirmeyiniz.
• Alet çalışıyorken veya bir yakıt kaynağına bağlıyken başlık püskürtücüsüne doğru
aşağı bakmayınız.
• Kullanımdayken ısı tabancasının şirink naylonundan 15-20 cm kadar uzak
tutulması gerekmektedir. Isıyı birkaç saniyeden fazla asla aynı alana
doğrultmayınız. Isı şirink naylonuna uygulandığında, oradan ısı uzaklaştırılsa
dahi naylon çekilmeye devam edecektir.
• Aleti asla modifiye etmeyin ve sadece Shrinkfast’in parça değişimi için sunduğu
parçaları kullanın.
• Asla bodrum katta veya kapalı, havasız alanlarda aletle çalışmayınız.
• Etrafı göremediğiniz bir alanda asla ısı tabancası kullanmayınız.
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GÜVENLİK SERTİFİKASYONU :
EC-TİP İNCELEMESİ (B MODÜLÜ) SERTİFİKA NO:
845BS-0036
Bu 998 modeline, Danimarka Yangın ve Emniyet Teknolojisi tarafından
onayı
verilmiştir. Bu kurumun kurallarına göre 998 modeli en son 93/68/EEC numaralı
talimatla tadil edilen 90/396/EEC (GAD) Gaz Uygulama Talimatının Temel
gereksinimleriyle uyum içerisindedir. Shrinkfast test talimatlarını başarıyla
tamamlamış ve CE markası için başvuruyu yapmaya ve ürünün Avrupa çapında
dağıtımını yapmaya hak kazanmıştır.

REGÜLATÖRÜN ÇALIŞMASI & BAKIMI
Ayarlanabilir el çarkı
-Regülatörün bar
ayarını yapar
–
Hortum adaptörüMevcut 7.62 m’lik
hortuma bağlanır

0 – 2.0 bar Basınç Göstergesi

POL – Propan
Tüpüne bağlanır

Regulator Technical Overview:
• MEGR-6120, yüksek kapasiteli, pound-pound birimli sanayi tipi gaz
regülatörüdür. LP Gazıyla kullanılmak üzere UL Standardı 144’e uygun olarak
tasarlanmıştır. Azami kaynak basıncı 17.25 bardır. Azami çıkış basıncı
regülatörün tanıtım levhasında yazılıdır.
• Bu regülatör, 21 barın altındaki basınç uygulamalarında kullanılmamalı ve ısı
tabancası de 1.4 bar basınçtan daha düşük bir basınçta çalıştırılmamalıdır.
Kullanım sıcaklığı aralığı -40 to 93 C derecedir.
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Bu değişken bir regülatör grubudur ve ısı tabancası 1.4 bar ve 2.0 bar arasında
düzgün şekilde çalışacaktır. Regülatör grubunun üzerindeki yuvarlak siyah el
çarkının altındaki altıgen somun gevşetilerek ve el çarkı istenen basınca gelecek
şekilde döndürülerek basınç değiştirilebilir. Ancak en uygun ve fabrika tavsiyesi
olan kural, basıncı ayarlamamanız ve regülatörü 1.5 bar olan fabrika ayarında
bırakmanız şeklindedir.
Regülatörün Kurulumu:
1. POL’dan (pirinç küt burun bağlantı parçası) sarı başlığı sökün ve POL’u
propan tüpüne bağlayın ve verilen anahtarla sıkın (tüm dişler sola doğrudur,
dolayısıyla saat yönü aksinde sıkınız).

Propan Tüpüne

Regülator POL’u

2. Verilen 7.62 m’lik hortumun bir ucunu, regülatör üzerindeki hortum adaptörüne,
diğerini de ısı tabancasına bağlayın. Verilen anahtarla tüm bağlantı parçalarını sıkın
(dişler sola doğrudur, dolayısıyla saat yönü aksinde sıkınız).
3. Propan tüpü vanasını açın ve bağlantı parçaları üzerine sabun su karışımı
püskürterek kaçak var mı diye kontrol edin. Eğer herhangi bir balon oluşursa, propan
tüpünü kapatın ve tüm bağlantı parçalarını sıkın.

Resim: Verilen propan
tüpünün üstündeki el
çarkı.

Propan akışını başlatmak
için deponun el çarkını
saat yönü aksinde çevirin
ve regülatör göstergesinin
gereken 1.5 bar seviyesine
gelmesini bekleyin.

3. Propan tüpünü ilk açtığınızda, regülatör üzerindeki basınç göstergesi yavaş yavaş
fabrika ayarı olan 1.5 bara çıkacaktır. Hortum tam olarak basınçlı hale geldiğinde
göstergenin iğnesi 1.5 barda duracaktır. Bu noktada ısıtma tabancası alevlenmeye
hazır demektir.
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ISI TABANCASININ ÇALIŞTIRILMASI
1. Avucunuzda bulunan sarı emniyete bastırın. Eğer önce bu emniyete basmazsanız
parmak uçlarınızla tetiği çekemez ve tabancayı ateşleyemezsiniz.
2. Emniyete bastırarak, parmak uçlarınızla tetiği yavaşça çekin, propan akışının ilk
fısıltısını duyacaksınız. Bundan sonra tetiği tamamen çekin, tabanca “tık” sesiyle
ateşleyecektir.
3. Eğer tabanca ateşlemezse, hem emniyeti hem de tetiği tamamen bırakın, böylece
ateşleyici resetlenecektir. Sonrasında çalıştırma işlemini tekrar edin.
UYARI: ÇOĞU YENİ KULLANICI, ISI TABANCASINI ATEŞLEMENİN
EN İYİ YOLU OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK TETİĞİ ÇABUCAK VE ÇOK DEFA
ÇEKİYOR. TETİĞİN ÇABUCAK ÇEKİLMESİ, ATEŞLEYİCİ İÇİNDEKİ
PIEZO KRİSTALİNİN BUJİYE UYGUN VOLTAJ GÖNDERMESİNİ
SAĞLAMAMAKTADIR. BU YÜZDEN, HER SEFERİNDE ATEŞLEMEK
ÜZERE TETİĞİ YAVAŞÇA ÇEKİNİZ.
.
UYARI: ISI TABANCASI ATEŞLENDİKTEN SONRA TEL METAL
MUHAFAZASINA (KORUMASI) DOKUNMAYIN.
.

REGÜLATÖR BAKIM & EMNİYET ÖZELLİKLERİ
• Shrinkfast UL onaylı regülatör grubu UL Standardı 144’e uyacak şekilde fabrikada
birleştirilip test edildiği için yapılacak tüm bakım veya tamir bu listeye ve diğer geçerli
düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir. Yıpranan regülatör parçaları gereken şekilde
değiştirilmelidir. Açıklama ve parça numaraları için yerel dağıtımcınızla veya
Shrinkfast’le doğrudan irtibata geçiniz.
ÖNEMLİ EMNİYET ÖZELLİĞİ: Regülatör Grubunun üzerindeki POL
bağlantı parçasının içerisinde “Aşırı Akış Cihazı” adıyla bir emniyet özelliği
bulunmaktadır”.
• Bu emniyet özelliği, çalışma esnasında hortumun kesilmesi veya regülatörden veya ısı
tabancasından çıkması halinde propanın akışını kesecek şekilde tasarlanmıştır.
• Aşırı Akış Cihazı, propan akışını %100 durdurmaz ancak akışı azaltır, böylece
kullanıcı tüpe ulaşıp propanı kesecek ve tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasını
önleyecek kadar zaman kazanır.
Aşırı Akış Cihazı Nasıl Çalışır:
• Propan tüpü ilk açıldığında Aşırı Akış Cihazı aşağı yönde bir kaçak olabileceğini
varsayar ve geçici olarak POL’u kapatır. POL akışı tamamen durdurmaz, bu yüzden
sistemi basınçlandırmayı başlatacak kadar hortuma giren propan bulunmaz.

• Yakıt, tüm hortumu doldurduğunda ve regülatör göstergesi 1.5 bara ulaştığında Aşırı
Akış Cihazı yeniden açılır ve ısı tabancası kullanıma hazır hale gelir (Basınçlandırma
işlemi tamamlandığında POL’dan duyulabilir bir “tık” sesi çıkar).
• Basınçlandırma işlemi, tüp ilk açıldığından itibaren 7-10 saniye sürebilir; propan tüpü
kısmen dolu olduğunda ise biraz daha uzun sürebilir. Bu özellik tamamen kullanıcının
emniyeti için konulmuştur ancak kullanımdan önce basınçlandırma işlemi içim 7-10
saniye beklemeniz gerekmektedir.
Basınçlandırma Tamamlanmadan Isı Tabancasının Ateşlenmeye Çalışılması:
• Basınçlandırma işlemi tamamlanmadan önce kullanıcı ısı tabancası ateşlemeye
kalkışırsa basınç göstergesi 0 bara düşecek ve tabanca ateşlemeyecektir. Isı tabancasını
ateşlemek için kullanıcı sistemin basınçlandırma işlemini beklemelidir (1.5 bar),
sonrasında ısı tabancası düzgün biçimde çalışacaktır. *Bu bekleme süresi sadece
kullanıcı ilk defa propan tüpünü açtığında söz konusu olacaktır.*
UYARI: Tüpteki propan miktarı düştükçe regülatörde basınç göstergesi de
ona göre düşecektir. Basınç 1.4 barın altına indiğinde ısı tabancası kullanmayın.
Bu noktanın altında ısı tabancasının kullanılması halinde aletin dahili
parçalarında hasar meydana gelecektir.

UYGUN PROPAN TÜPÜNÜN SEÇİLMESİ
• Yaygın olarak bulunan iki tür propan tüpü mevcuttur:
A. Doğru: Buharın çekilmesi esaslı – Bu şekilde kullanın (aynı ızgara tüpü gibi)

B. Yanlış: Sıvının çekilmesi esaslı: Bu şekilde kullanmayın ( forkliftlerde kullanılır)

UYARI: Sıvının çekilmesi (forklift) esaslı propan tüpünün kullanılması, ısı
tabancasındaki memeyi tıkayacak ve aşırı derecede uzun ve tehlikeli bir alev
ortaya çıkmasına neden olacaktır.

UYGUN PROPAN TÜPÜNÜN SEÇİLMESİ (DEVAM)
• Propan tüplerinin değişik boyutları mevcuttur. En yaygın tüp boyutları şöyledir:
• Küçük işlere uygun 9.07 kg’lık ızagara tüplerine benzer tüp.
• Çoğu sanayi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 18.14 kg’lık tüp.

Yukarıdaki tüplerde gösterilen ağırlıklar pound cinsindendir.

TÜP BASINCI, SICAKLIĞI & ÇALIŞMASI
• Tüp basıncı, tüpün sıcaklığına bağlıdır. Oda sıcaklığında (22.22º C) dolu bir tüpteki
basınç 7.58 bardır ve -17.77º C sıcaklığında 1.5 bara düşer.
Propan Sıcaklığı

Propan Tüpü Basıncı (bar)
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Propan Sıcaklığı ( C derece )
Tüp basıncı 17.23 barı geçtiğinde propan buharını basınç
tahliye vanası boşaltır ve aşırı tüp basıncını önler.

Çalıştırma esnasında propan tüpünün buzlanması:
Isı tabancası çalışırken, sıvı propanın gaz propana buharlaşması işlemi sırasında tüpün
sıcaklığı düşer. Uzun süreli kullanım ve propan basıncının sürekli düşmesi sonrasında
tüpün sıcaklığı -17.77º C’ye düşebilir ve genelde beraberinde tüp ve regülatörün
dışında buzlanma görülebilir.

UYARI: Kısmen dolu bir propan tüpüyle ısı tabancasının sürekli çalıştırılması
halinde tüp ve regülatörün buzlanması oldukça yaygın bir durumdur. Ancak ısı
tabancasının emniyeti veya çalışmasına dair herhangi bir şüpheye kapılırsanız tüpü
kapatın ve yetkili Shrinkfast dağıtımcınız veya doğrudan Shrinkfast’le irtibata
geçiniz
• Küçük ya da neredeyse boş olan tüpler daha büyük ve dolu tüplere göre daha hızlı
buzlanmaktadır. Genelde 9.07 kg’lik dolu bir tüple sürekli çalışılırsa tüpün dışında
buzlanmanın görülmeye başlanması 90 dakika sonra ortaya çıkacaktır.
• Eğer elinizde şirink sargı işi ısı tabancanızın uzun süre kullanımını gerektiriyorsa
aşağıdaki yöntemleri deneyiniz:
• Birden fazla tüp kullanın – Isı tabancasını bir tüpten söküp diğerine takarak kullanın.
• Taşınabilir bir fan kullanın – Tüpe normal bir masa fanı çevirin ve tüpün etrafında
oluşan hava akışı tüpün buzlanmasını önleyecektir.

ISI TABANCASI ÇALIŞTIRILIRKEN SÖZ KONUSU OLAN
HAVALANDIRMA GEREKSİNİMLERİ
UYARI: Çalışma esnasında ısı tabancası propan ve hava tüketir, sonunda
ise karbondioksit, karbon monoksit (CO) ve su buharı ortaya çıkarır. Karbon
monoksite uzun süre maruz kalınması ölümcüldür ve ısı tabancası kapalı bir
mekanda kullanılacaksa yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
•Güvenli bir CO yoğunlaşmasını muhafaza etmek için (1910.1000- Havayı
Kirletenler sayılı OSHA Standardı uyarınca belirlenen milyonda 50 parça), ısı
tabancası azami çalışma basıncı olan 2.0 barda çalıştırıldığındaki havalandırma
ihtiyacı 57 m3/dakika temiz hava şeklindedir.
•Palet başına 1 1/2 dakika ısıtma döngüsü esas alındığında temiz hava ihtiyacı 85
m3/palet şeklindedir. Örneğin, eğer üretim miktarı saatte 10 paletse, havalandırma
sisteminin saatte 14 m3/dakika sağlaması gerekmektedir.
•Havalandırmanın açık kapı veya pencerelerle sağlandığı alanlarda, oda sıcaklığı
65oC’yi geçmediği sürece güvenli bir CO düzeyi sağlanmış olacaktır.

ŞRİNK FİLM & ŞRİNK TORBALARINA DAİR GENEL BİLGİLER




Şirink Sargı (#4 LDPE):
Şirink sargı farklı renklerde imal edilmiştir ve genelde 0.15 mm veya 0.17 mm
ölçüsünde düşük yoğunluklu polietilendir (#4 geri dönüşüm amaçlı). Bu malzemeyi
inşaat alanındaki plastik kaplamadan farklı kılan durum içerisinde çektirme reçinesi,
UV engelleyiciler, gevreklik önleyici bileşenler ve güçlendiriciler içermesi ve
böylece malzemenin kopmaması ya da yırtılmamasıdır. Şirink naylonunun sadece
kullanılmamış reçine malzemesinden imal edilmiş olduğundan emin olunuz.
UYARI: Şirink sargı yanabilir. Eğer ısı yanlış şekilde uygulanırsa şirink
sargı tutuşup ciddi şekilde alevlenebilir. Yine başka tutuşabilir malzeme
üzerine düşebilir ve orda da tutuşma ve yangına sebep olabilir. Eğer herhangi
bir noktada şirink sargının yandığını görürseniz derhal elinizdeki işi bırakın ve
olası bir yangın ihtimali için çalıştığınız alanı inceleyin. Her zaman ortamda bir
yangın söndürücü bulundurun.
Şirink Sargı için Ölçüm Yapılması:
Kapladığınız malzemenin şekline bakılmaksızın, uygun şirink naylon büyüklüğünün
seçilmesi için bu malzemenin bir küp şeklinde olduğu düşünülmelidir. Genel olarak
genişliği, malzemenin en alçak noktasından veya naylon kaplamasının ne kadar





aşağıya varmasını istiyorsanız o noktadan ölçmelisiniz. Alttan başlayarak kenarı
yukarı doğru ölçün, tepesini de ölçün ve karşı kenarın en altına kadar ölçerek işlemi
tamamlayın. Bulduğunuz sayıya ısı kaynak yerlerini kapsayacak şekilde 31 cm daha
ekleyin, böylece şirink sargısının ne kadar geniş olması gerektiği görülecektir. Bu
işlemin sonunda şirink sargı yapılacak malzemenin foot kare olarak ölçüsü
belirlenecektir.

Tekne sarmak veya depolama amaçlı sargı yapmak için 0.15 mm veya 0.17
mm şirink naylonu yerleştirilir ancak mm kalınlığı eldeki işin ihtiyaçlarına göre
değişecektir ve bunu en iyi şirink naylonu dağıtımcı şirketi tespit edebilir.
Şirink Palet Torba için Ölçüm Yapılması:
Bir paletin şirink sargılaması için 453 kg veya daha düşük ağırlıktaki yükler için
genelde 0.10 mm şirink torbası kullanılır. Uygun palet torbasını seçerken ısı
uygulandığında malzemenin çekme durumunu telafi etmek için her zaman
ölçtüğünüz malzemenin uzunluk ve genişliğine 2.5 cm ve yüksekliğine ise (palet
dahil) en az 10.25-15.25 cm eklemelisiniz.
Ayrıca, her plastik torba şirink torba değildir, bu yüzden iyi tespit edin. Şirink
naylonu kullanılmamış reçineden yapılmış olmalı, yeniden işlenmiş malzemeden
değil.

ŞİRİNK PALET TORBA İÇİN ÖLÇÜM YAPILMASI
1) Kaplanacak paletin uzunluk, genişlik ve
yüksekliğini ölçün.
2) Paletin uzunluğuna 5 cm ekleyerek torbanın
uzunluğunu (L) tespit edin.
3) Paletin genişliğine 5 cm ekleyerek torbanın
genişliğini (W) tespit edin.
4) Torbanın yüksekliği (H), paletin yüksekliğinin
ölçülmesi (paletin kendi yüksekliği dahil) ve 1015 cm kadar eklenmesiyle tespit edilir. Eklenen
bu uzunluk, ısıyı uygulamadan önce torbanın
uçlarını paletin altına sıkıştırmanıza ve böylece
bu uçların paletin kenarlarından çıkmasını
engellemenize olanak sunacaktır.
Örneğin: Eğer bir paletin büyüklüğü 122 cm
(uzunluk) x 101 cm (genişlik) x 127 cm
(yükseklik) ise, torba ölçüleri şöyle olacaktır:
Uzunluk (L) 127 cm, genişlik (W) 107 cm,
yükseklik (H) 142 cm (eğer tam uygun torba
yüksekliği mevcut değilse yüksekliği her zaman
arttırın).

Palet Torbasının
Şirink Sargısı:

Öncelikle Paletin Alt Kısmını Çektirin:
1. Isı tabancasını ateşleyin ve naylon yüzeyinden yaklaşık 15-20
mesafeden tutun.
2. Isıyı torbanın alt kenarına uygulayacak şekilde tüm palet etrafında
ilerleyin ve havanın hızını kullanarak torbayı paletin altına üfletin.
Naylonun çekmesini sağlayın, böylece paletin alt kısmına sıkıca
tutunsun. Bunu yaptığınızda torba palete kilitlenmiş olur ve paletteki
yük emniyete alınır.
Sonra Paletin Kenarlarını Çektirin:
1)Tabancayı naylon yüzeyinden 15-20 cm mesafeden tutarak bir
seferde bir kenarını çektirin. Kenarı, tabancayı düzgün bir şekilde en
alttan başlayıp bir kenardan diğerine olacak şekilde çektirin.
2) 31 cm kadar yukarı çıkın ve tabancayı geri doğru gezdirin ve yine o
yüzün işlemi bitene kadar her bir gezdirme sırasında yukarı çıkacak
şekilde tabancayı gezdirin. Geride kalan naylon çekmeye başlarken
tabancanın önündeki naylon buruşacaktır. Tabancanın sürekli hareket
ettirilmesi önemli bir husustur.
3) Kenarın biri tamamlanınca, diğerine geçin ve her seferinde en
alttan başlayın ve bir kenardan diğerine hareket ettirerek yukarı doğru
ilerleyin.
4) Paletin tepesi en son çektirilir ve kenarlardan daha az ısıyı
gerektirir. Bunun nedeni önceden çektirilen dört yandan yayılan
ısı naklidir.
5) Bundan sonra palet artık sevkiyata hazır hale gelir. Forklift
çatalı paletin altını kaplayan naylonun içine sürülebilir.

ŞİRİNK SARMA İPUÇLARI
 Çalışma sırasında, her zaman ısı tabancasını bir yandan diğer yana olacak
şekilde hareket ettirin. Akılda tutulması gereken en önemli husus ısının sadece
naylonunu yumuşatıyor olmasıdır. Çekme işleminin çoğu naylon soğurken
gerçekleşmektedir.
 Yapılan yaygın hatalardan biri şirink naylonunu belli bir noktasına çok fazla ısı
uygulanmasıdır, bunun sonucunda naylonda yanma ve delinme olmaktadır. Isı
tabancasınin sürekli hareket ettirilmesi bu durumu engelleyecektir.
 Biraz pratik yaparak ısı tabancasını naylona daha yakın tutabileceğinizi ve daha
hızlı ilerleme kaydedeceğinizi ve çoğunlukla bir paleti 4 dakikadan daha kısa
sürede sarabileceğinizi göreceksiniz.
 Torbanın dört köşesinin de paletin altında gergin hale getirilmesi kesinlikle
gereklidir. Eğer böyle yapılmazsa, çektirme yöntemiyle palet sarma işleminin
etkinliği önemli ölçüde azalacaktır.

ŞRİNK SARGI NAYLONUNDAKİ DELİKLERİN YAMANMASI
 HATALAR YAŞANABİLİR! Bazı durumlarda şirink naylonunda delikler
oluşacaktır ancak bunlar kolayca onarılabilir. Dikdörtgen şeklinde bir şirink
naylonu parçasını deliğin üzerine koyup kenarlarına ısı uygulayıp böylece ısının
yamayı torbaya kaynatmasını sağlayarak delikleri yamayabilirsiniz. Not: Isı
uygulamadan önce yamamak için yama malzemesini tüm kenarlarda 5 cm
daha uzun bıraktığınızdan emin olun.
Yama naylonuna ısı uyguladıktan sonra naylonun delik üzerinde sağlamca
oturduğundan emin olmak için eldiveninizin tersiyle sıcak naylona vurun. Aynı
yöntemi kenar veya köşeleri sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Yama
soğuduktan sonra yamayı daha da sağlama almak için dört köşesine şirink bandı
yapıştırın.
UYARI: Şirink sargı işleminden sonra çıplak elle asla şirink naylonuna
dokunmayın.

BÜYÜK VE TUHAF BİÇİMLİ EŞYALARIN ŞRİNK SARGISI
 Şirink sargı işlemi çok yönlü bir işlemdir ve birçok uygulamada kullanılabilir.
Örneğin, şirink sargı yapanlar sanayi malzemeleri gibi düzensiz eşyaları rutin
şekilde sarmaktadır.
Bir çuvala sığmayacak kadar büyük eşyalar, aşağıdaki önlemlere uyulursa birkaç
şirink naylonu bir araya getirilerek sarılabilir:
 Naylonları birleştirirken 46 cm’lik bir üst üste örtüşme olmalıdır. Bu
örtüşme, çektirme işlemi sırasında naylonların birbirine kaynamasını
sağlayacaktır.
 Naylonlar, ısı uygulandığında eşya üzerinden kurtulmasını engellemek
ve sağlam kalmasını temin etmek için paletin tüm tabanı boyunca
sağlama alınmalı ve ahşap çemberleme kayışlarıyla veya başka bir
şekilde palet tabanına bağlanmalıdır.
 Naylon palete sıkıca bağlandığında, eşyanın en altından başlayıp tepeye
doğru çıkarak yine ileri geri hareketiyle ısı tabancası naylonu çektirmek
için kullanılır.

PRINCIPLES OF ÇALIŞMA ESASLARI
Not: Gösterilen harflerin anlamları ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

ÇALIŞMA ESASLARI
998 Modeli, çoklu gaz memesi kullanarak gelişmiş jet pompası özelliği
sunmaktadır. Daha geniş ve daha güçlü ısı deseni gibi özellikleriyle jet pompası
daha kısa ve daha etkilidir. 998 Modeli esasen basit bir jet motorudur ve sahip
olduğu yüksek enerji egzozu pompalama yapmakta ve etraftaki havayı ısıtmakta ve
yüksek hızlı hava patlaması ve orta düzeyde bir sıcaklık üretmektedir. Aletin
verimliliği, her bir çalışma basamağını en uygun hale getiren yüksek düzeyli bir
teknik gelişime dayanmaktadır:
1. Jet pompası: Propan jeti (A), hava girişinden (B) doğru miktarda yanma havası
çeker. Düz kısımda (C) bunlar birbirine karışır.
2. Sıkıştırma. Konik kısım (D) hızı basınca dönüştürür.
3. Yanma. Yanma işlemi başlıkta (E) gerçekleşmektedir. Alev pervanesi (F) alevin
geri tepmesini (alevin jet pompasına geri gitmesi durumu) ve alevin dışarı
çıkmasını (alevin başlıktan dışarı üflenmesi durumu) engellemektedir. Alev
pervanesinin kendine has diğer bir özelliği ise yanma işleminin büyük ölçüde başlık
içerisinde gerçekleşmesine rağmen başlık duvarlarını soğuk tutma etkisini
muhafaza etmesidir. Bu işlem, karışıma bir döndürme hareketi katarak
gerçekleşmektedir. Yanma sırasında, karışımın yanan kısmı genişler ve yoğunluğu

azalır. Döndürme hareketi yanmamış daha ağır kısmı dışarı doğru merkezkaç
hareketiyle göndererek duvarlara doğru soğuk bir karışım bloğu oluşturur. Yanma
işlemi devam ettikçe, işlem yanmamış karışımın koruyucu özelliğinden yararlanır
ve yanma işlemi tamamlanınca soğuma etkisi de nihayete erer. Başlık büyüklüğü,
ayarlanan akış için tamamlanma noktasının çıkışa denk gelmesini temin eder.
Ayarlanan basınçtan daha düşük bir basınçta çalıştırılması halinde yanmamış
karışım bloğu çıkışa kadar uzanmamakta ve başlıktan kırmızı sıcak alev ortaya
çıkarmaktadır.
4. Yayılma. Yükseltilmiş basınçta dahili yanma işlemi sayesinde ısı enerjisinin bir
kısmı egzoz gazı hızına dönüştürülmektedir. Gazlar atmosfere, 257 km/h üzerinde
bir hızla ve fark edilebilir miktarda itme gücüyle başlık (E) vasıtasıyla atmosfere
yayılmaktadır.
5. Karışma. Egzoz gazları başlıktan ayrılırken ikinci bir jet pompası etkisi ortaya
çıkar. Başlığın yuva şeklindeki çıkışı büyük bir karışım arayüzü oluşturur ve sıra
dışı biçimde kısa bir mesafede yüksek düzeyde bir karışma durumu ortaya çıkarır.
Egzoz gazları ısısını ve ivmesini karışan havaya naklederek yüksek hacimli ve
düşük sıcaklıklı hava akımı meydana getirir.

KULLANIMA DAİR GENEL BAKIŞ

PARÇALAR VE İŞLEVLERİ
1. Emniyet Tetiği: Kazayla gaz çıkışını engeller
2. Tetik: Gaz valfini ve ateşleyiciyi faaliyete sokar
3. Valf: Yakıt akışını açar
4. Ateşleyici: Piezo elektrik kıvılcım ateşleyicisini ateşler
5. Yakıt borusu: Gaz memesine yakıt taşır
7. Gaz memesi: Ana gövde vasıtasıyla yakıt akışını kontrol eder
8. Buji: Yakıtı ateşler
9. Alev Pervanesi: Alevin geri gitmesini ve dışarı çıkmasını engeller
10. Hortum: Regülatör ve ısı tabancasını birbirine bağlar
11. Ayarlama topuzu: Regülatördeki basıncı ayarlar
12. Regülatör: Isı tabancasıne giden yakıt basıncını ayarlar
13. Basınç göstergesi: Hattaki basıncı gösterir
14. Bağlantı Parçası: Regülatörü tüpe bağlar ve aşırı akış vanasını barındırır
15. Propan tüpü: “Uygun Propan Tüpü Seçimi” kısmına bakınız
16. Tüp vanası: Yakıt kaynağını açar/kapatır

998 MODELİ KABZA GRUBU

998 MODELİ PARÇA NUMARASI VE AÇIKLAMASI
Part No
1
2
3
4
5
6 & 24
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17 & 18
20
21
22B
23B

Açıklama
Filtre Tutucu
Oring
Gaz süzgeçi
Filtre yayı
Gaz memesi grubu
Oring
Emniyet contası
Gaz gövdesi
Yakıt borusu
Ana Gövde
Etiket, Sağ Taraf
Etiket, Sol Taraf
İsim Levhası
Yuva, Sağ Taraf
Yuva, Sol Taraf
Tetik/Ateşleyici Grubu
Emniyet Tetiği
Gaz Yayı
Gaz Valfi Grubu
Hortum Adaptörü

Parça No
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36B
37B
38
39
40
41
43B
44B

Açıklama
Ateşleme Vidası
Ateşleme Yayı
Ateşleme Yuvası
Buji
Montaj Vidaları (10)
Başlık
Üst Buton
Alev Pervanesi
Oring
Kelepçe
Üst Buton Yayı
Metrik Hortum Grubu
Metrik Regülatörü
Bağlantı Parçası
Gösterge
Taşıma Çantası
Başlık Vidası
Başlık Teli
Anahtar

BİRLEŞTİRME VE SÖKME
1. Filtre Temizleme
1.1 Filtre tutucunun vidasını (1) torna vida veya bozuk parayla sökün. Filtre tutucuyu
çekerek çıkartın

1.2 Gaz süzgecini/yay grubunu (3,4) çekerek çıkartın, basınçlı havayla temizleyin
veya yenisiyle değiştirin.

2. Buji Değişimi
2.1 Üst butona basın (31) ve başlık grubunu (30) sökün.

2.2 Bir penseyle bujiyi (28) ve alev pervanesini (32) çekip çıkartın.

2.3 Bujiyi sökün. Buji kablosu (17, 18) ve ateşleme yayı boşluğu 3-5 mm şeklinde
ayarlanmalıdır (26).

3. Tetik/Ateşleyici Değişimi
3.1 Beş adet montaj vidasını (29) sökün ve sağ yuvayı (15) çıkarın.

3.2 Tetik/ateşleyici kablosunu (17, 18) ve ateşleme yayını (26) tutan ateşleme
vidasını sökün.

3.3 Kelepçeyi (34) tornavida yardımıyla çıkartın.

3.4 Tetik/ateşleyici kablosunu (17,18) çekerek çıkartın.

3.5 Tetik/ ateşleyici grubu (17,18) bundan sonra kaldırılıp çıkarılabilir.

4. Gaz Memesi Değişimi
UYARI: Gaz memesi (5) 6 adet hassas, zayıf duvarlı tüplerden oluşmaktadır ve
bunlar eğer yere düşer veya yanlış müdahaleye maruz kalırlarsa bükülebilir veya hasar
görebilir. Büküldüğünde, tabancanın performansı ciddi şekilde zarar görebilir. Bu yüzden
aşağıdaki işlem azami dikkatle gerçekleştirilmelidir.

4.1 Sağ yuvayı (15) 3.1’de gösterildiği gibi sökün.

4.2 Ana gövdeyi (10) tutan 3 adet montaj vidasını sökün ve önce memeden dışarı doğru
kaydırıp daha sonra dışarı çıkartarak pompayı sökün. Bu sıra önemlidir, çünkü meme
pompa içerisine doğru uzanmaktadır. Pompa önce uzağa kaydırmadan kaldırıldığında
meme tüpleri zarar görecektir.
4.3 Gaz memesini (5) sökün.

4.4 Her meme kökünü temizlemek için .6 mm’lik delgi kullanın.

ISI TABANCASI SERVİS TALİMATLARI

 Isı tabancasınızın servis veya tamir işlemine ihtiyacı bulunması halinde Shrinkfast
ve/veya dağıtımcınız yalnızca başvuru amaçlı bir parça listesi ve kurulum diyagramı
temin edebilir.
 Ne Shrinkfast ne de dağıtımcı, bu veya diğer Shrinkfast ürünlerinin herhangi bir
parçasını alıcının değiştirmeye ehil olduğuna dair alıcıya hiçbir şekilde herhangi bir
beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Shrinkfast ve/veya dağıtımcınız, her türlü
tamir işlerinin ve parça değişiminin alıcı tarafından değil de tescilli ve ruhsatlı
teknisyenler tarafından yapılması gerektiğini açıkça beyan eder.
 Alıcı, orijinal ürün üzerinde yaptığı herhangi bir tamir veya parça değişiminden veya
yine kendisi tarafından değişim parçalarının monte edilmesinden kaynaklanan tüm
risk ve sorumluluğu taşımaktadır.
 Servis veya tamir işine dair herhangi bir yardımca ihtiyacınız olursa yerel
dağıtımcınızla veya 603.863.7719 nolu telefondan veya info@shrinkfasttools.com
adresinden Shrinkfast’le doğrudan irtibata geçebilirsiniz.
 Shrinkfast her türlü tamir veya servis talebine dair ücretsiz tahmin sunmaktadır

GÜNLÜK ISI TABANCASI KONTROLÜ
 Isı tabancasını çalıştırmadan önce propan kaçağına neden olabilecek herhangi bir
çatlak veya kopma var mı diye hortumu gözle kontrol ediniz.
 Propan tüpünde gazı açtığınızda, ısı tabancasını ateşlemeden önce regülatör
göstergesinde basıncın 1.5 bara geldiğinden emin olun ve sonrasında ise tüm bağlantı
parçaları ve bağlantıları kaçak var mı diye kontrol ediniz.
 Eğer bir kaçaktan şüpheleniyorsanız sabunlu suyu püskürten bir şişe kullanın ve bu
suyu kaçağı tespit etmek için doğrudan her bir bağlantıya püskürtün. Kaçak olması
halinde bağlantı noktasından baloncuklar yükselecektir.
 Isı tabancasını ateşlemeden önce ısı tabancasınde olası bir kaçağın habercisi olan ağır
bir propan kokusu veya ıslık sesi duymadığınızdan emin olunuz.
 Isı tabancasıyla işiniz bittiğinde (günün herhangi bir vaktinde) propan tüpünü kapatın
ve hortum içinde kalan tüm gazı çıkartmak için tetiği çekin.
UYARI: Göstergedeki basınç 1.4 barın altına düşerse ısı tabancasını
çalıştırmayın. Bu değerin altında aletin çalıştırılması halinde alevin aletin içinde
yanmasına ve garanti kapsamı dışına çıkacak şekilde dahili parçalara zarara
neden olunacaktır.

AYLIK ISI TABANCASI KONTROLÜ
 Basınçlı hava kullanarak sarı düğmeye basınız ve başlığ (kurulum diyaıgramındaki 30

nolu parça) çekerek sökün ve başlık grubunda bulunan tüm kalıntıları temizleyiniz.
 Basınçlı hava kullanarak, ısı tabancasınin ana gövdesini (10 nolu parça) )temizleyin.
 Düz ağızlı bir tornavidayla ısı tabancasınin arkasındaki filtre tutucu grubu (parça no 1,

4, 3) çıkarın ve süzgeci basınçlı hava kullanarak temizleyin.
 Başlıktaki oringleri (parça no 33) herhangi bir çatlak var mı diye kontrol edin ve
gerekirse değiştirin yahut oring yağı sürün.

ARIZA TESPİT REHBERİ
Sorun
Tabanca ateşlemiyor

Muhtemel Nedeni

Çözümü

Emniyet tetiği ve/veya tetiğe Önce emniyete basın, sonra da
tamamen basılmamış.
ateşlemek üzere tetiği çekin.

Tetiğe çok çabuk basılmış.

Propan tüpü
düşüktür.

basıncı

Ateşlemeden önce propanın başlığa
girdiğinden emin olmak için tetiği
yavaşça sıkın.
Göstergede en az 1.4 bar
aşırı görüldüğünden emin olmak için
regülatörü kontrol edin.

Propan tüpü vanası açılmamış. Tüp vanasını açın ve doğru basınç
ayarı için regülatör göstergesini
kontrol edin.
Ateşleyici arızalı

Propan kapatılmış ve hortumdaki
gaz çıkarılmış haldeyken başlıkta
kıvılcım oluyor mu diye kontrol
edin..

Sorun

Tabanca ateşlemiyor

Başlık kıpkırmızı oluyor
Aşırı büyük alev

Muhtemel Nedeni

Çözümü

Propan tüpünü açın ve 10 saniye veya
Bağlantı parçası fazlalık regülatördeki iğne 1.5 barlık fabrika
kontrol vanası tam olarak ayarına gelene kadar bekleyin. Hortum
tamamen
gazla
basınçlandığında
açılmamış.
işitilebilir bir “tık” sesi duyulacaktır.
Gaz memesi tıkalı
Çıkarın ve basınçlı havayla temizleyin.
Yakıt borusu tıkalı

Çıkarın ve basınçlı havayla temizleyin

Ana gövde tıkalı

Çıkarın ve basınçlı havayla temizleyin

Hortum grubu tıkalı

Bağlantıyı sökün ve basınçlı havayla
temizleyin.
Tüpten gelen basıncı arttırın veya tüpü
değiştirin.
Forklift tüpü kullanmayın, ızgara tüpü
gibi sadece buhar çekme tüpü kullanın.

Tüpten gelen basınç düşük
Yakıt türü yanlış

Tüp, regülatör ya da
hortum bağlantı parçaları Tüpten gelen basınç düşük
buzlandı.

Regülatördeki basıncı arttırın veya yeni
bir tüpe geçin

TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ
998 MODELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1,5 BAR ÇALIŞMA BASINCI
Mesafe/m
.15 m
.3 m
.6 m
Güç, kW
Yakıt Tüketimi kg/saat
Çalışma Basıncı
Kütle, g
Uzunluk, cm
Hava alımı, m3/saat
CO/CO2 emisyonu, %
Gürültü Düzeyi, desibel
Yakıt Kaynağı

Sıcaklık/oC
604 oC
343 oC
199 oC
1.5 bar’da 51kW
1.5 bar’da 3.6 kg/s
1.0 – 3.0 bar
(Isı tabancası 1.5 bar olarak teslim edilir)
998 g
38 cm
1.5 bar’da 50.97 m3/s
1.5 bar’da %1.5
80 dB
Propan ya da Doğal Gaz*

* Doğalgaz kullanılması halinde ısı tabancasınde değişiklik yapılması gerekir

NOTLAR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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