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75 mm 1 609 390 451
50 mm 1 609 201 795

75 mm 1 609 390 452
50 mm 1 609 201 796

Ø 40 mm 1 609 390 453
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1 609 201 797

1 609 201 798

HDPE 1 609 201 807
PVC (hard) 1 609 201 808
PVC (soft) 1 609 201 809
PP 1 609 201 810
LDPE 1 609 201 811
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Ø 9 mm 1 609 201 797
Ø 14 mm 1 609 201 647
Ø 20 mm 1 609 201 648

Ø 2,4–4,8 mm 1 609 201 812
Ø 4,8–9,5 mm 1 609 201 813

Ø 40 mm 1 609 390 453

80 mm 1 609 201 751

Ø 9 mm 1 609 201 797
Ø 14 mm 1 609 201 647
Ø 20 mm 1 609 201 648

80 mm 1 609 201 751

Ø 40 mm 1 609 390 453
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* În afara temperaturii de lucru display-ul poate deveni negru.

Vă rugăm să reţineţi numărul de comandă al mașinii dumneavoastră, denumirile comerciale ale mașinilor pot fi diferite.

Valorile măsurate conform EN 50 144.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al mașinii este în mod
tipic inferior valorii de 70 dB(A).

1 Duză

2 Apărătoare de protecţie termică

3 PHG 500-2/PHG 600-3:
Comutator pornit/oprit/
Regulator debit aer și temperatură

3 PHG 630 DCE: 
Comutator pornit/oprit/
Regulator debit aer

4 Tastă pentru reglarea temperaturi (PHG 630 DCE)

5 Display (PHG 630 DCE)

6 Duză pentru suprafeţe*

7 Duză de protecţie pentru sticlă*

8 Duză reflector*

9 Vergea de sudură*

10 Sabot de sudură*

11 Duză de reducţie*

12 Furtun contractil*
* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în
totalitate în setul de livrare.

Mașina este destinată deformării și sudării materialului
plastic, îndepărtării straturilor de vopsea și încălzirii
tuburilor flexibile destinate montării prin presare la cald.
Este deasemeni adecvată pentru lipire și cositorire,
desprinderea îmbinărilor lipite și pentru dezgheţarea con-
ductelor de apă.

Lucrul cu mașina în condiţii de
siguranţă este posibil numai dacă
citiţi în totalitate instrucţiunile de
utilizare și respectaţi cu stricteţe
conţinutul acestora.

Aerisiţi bine locul de muncă. In mod
frecvent gazele și vaporii dăunează
sănătăţii.

� Nu folosiţi mașina dacă este umedă și nici nu lucraţi
în mediu umed.

� Inaintea fiecărei utilizări verificaţi mașina, cablul și
ștecherul. Nu mai folosiţi mașina dacă constataţi
defecţiuni. Reparaţia se va executa numai de către
un specialist autorizat. Nu demontaţi niciodată singuri
mașina.

� Mașinile folosite în aer liber, se vor conecta prin inter-
mediul unui întrerupător de protecţie cu un curent de
declanșare de 30 mA. Nu folosiţi mașina pe ploaie
sau umezeală.

Specificaţii tehnice

Suflantă de aer cald PHG 500-2 PHG 600-3 PHG 630 DCE

Număr de comandă 0 603 29A 0.. 0 603 29B 0.. 0 603 29C 7..

Putere nominală max. [W] 1600 1800 2000

Debit de aer cca. [l/min] 240/450 250/350/500 150/300/500

Temperatură la orificiul de ieșire al duzei cca. [˚C] 300/500 50/400/600 50 ... 630

Precizie de măsurare a temperaturii
la intrarea duzei
pe afișaj

±10 %
–

±10 %
–

±10 %
±5 %

Display temperatură de lucru* [˚C] – – 0 ... +50

Greutate (fără accesorii) cca. [kg] 0,75 0,8 0,9

Clasă de protecţie / II / II / II

Informaţii privind zgomotul

Elementele mașinii

Utilizare conform destinaţiei

Pentru siguranţa 
dumneavoastră
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� Nu trageţi și nu agăţaţi mașina suspendându-l de
cablu.

� Așezaţi cablul întotdeauna în spatele mașinii.
� Dacă în timpul lucrului cablul de alimentare se

deteriorează sau se străpunge, nu-l atingerţi ci
scoateţi imediat fișa din priză. Nu folosiţi niciodată
mașina cu cablul deteriorat.

� Nu lăsaţi mașina să funcţioneze fără a o supra-
veghea.

� In pauzele de lucru, atunci când nu este folosită,
precum și înaintea tuturor  lucrărilor la mașină (de ex.
înlocuirea dispozitivelor, întreţinere, curăţare, reglaje)
scoateţi  fișa din priză.

� Purtaţi ochelari de protecţie.
� Efectul de încălzire puternică (de ex. prin manevrare

neglijentă) cu această mașină are drept urmare un
pericol crescut de incendii și explozii!

� La prelucrarea materialelor plastice, vopselelor,
lacurilor și materialelor similare se pot degaja gaze
inflamabile și toxice. Nu lucraţi în apropierea gazelor
sau materialelor ușor inflamabile.

� Căldura poate pătrunde la piesele inflamabile,
amplasate în afara câmpului vizual.

� Nu ţineţi mașina un timp mai îndelungat îndreptat
asupra unui singur loc.

� Pericol de arsuri! Nu atingeţi duza fierbinte. Purtaţi
mănuși de protecţie.

� Nu îndreptaţi jetul de aer fierbinte asupra persoanelor
sau animalelor.

� Nu folosiţi niciodată mașina ca uscător de păr.
� Nu apropiaţi prea mult orificiul de ieșire al duzei de

piesa de prelucrat. Acumularea de aer care se
produce poate provoca surpaîncălzirea mașinii.

� Înainte de a depozita mașina lăsaţi-l să se răcească
complet. Duza fierbinte poate provoca stricăciuni.

� Nu permiteţi sub nici o formă copiilor să folosească
mașina.

� Bosch poate garanta buna funcţionare a mașinii
numai în cazul utilizării accesoriilor originale prevăzute
pentru acestă mașină.

Atenţie la tensiunea de alimentare de la reţea!
Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă datelor
de pe plăcuţa indicatoare a mașinii.
Mașinile marcate cu 230 V pot fi alimentate și la 220 V.

Pornire-oprire
Pornire:
PHG 500-2: Pentru Punerea în funcţiune apăsaţi
comutatorul 3 în poziţia I sau II.
PHG 600-3, PHG 630 DCE: Pentru Punerea în
funcţiune se apasă comutatorul 3 în poziţia I, II sau III.

Oprire:
Pentru Deconectare se apasă întrerupătorul Pornit-Oprit
3 până la marcajul opritor în poziţia O.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: După lucrul mai înde-
lungat la temperatură înaltă, în vederea răcirii, înainte de
deconectare, mașina se lasă să funcţioneze în treapta
de aer rece I.

Protecţie termică de întrerupere a încălzirii
La suprasolicitarea încălzirii (de ex. prin acumulare de
aer) mașina întrerupe automat încălzirea, suflanta
funcţionând totuși în continuare. După ce mașina se
răcește la temperatura de lucru, încălzirea este din nou
anclanșată.

Reglarea debitului de aer și a temperaturii
(PHG 500-2, PHG 600-3)
Comutatorul 3 poate fi comutat în două (PHG 500-2)
resp. trei (PHG 600-3) trepte de suflare. În funcţie de
utilizare poate fi selectată astfel combinaţia corespun-
zătoare debit aer temperatură.

PHG 600-3: Treapta la rece I este adecvată răcirii unei
piese de lucru încălzite sau uscării vopselei. Este de
asemeni adecvată răcirii mașinii înainte de depozitare
sau de înlocuirea duzelor aplicate.

Reglarea debitului de aer (PHG 630 DCE)
Debitul de aer  poate fi reglat în trei trepte cu comutatorul
3. Temperatura este reglabilă în treptele II și III cu tasta
de temperatură 4.

Debitul de aer trebuie diminuat de ex. atunci când:
– mediul înconjurător al piesei de lucru nu trebuie

încălzit excesiv
– sau o piesă de lucru ușoară ar putea fi deplasată de

jetul de aer.

Treapta la rece I este adecvată răcirii unei piese de lucru
încălzite sau uscării vopselei. Este de asemeni adecvată
răcirii mașinii înainte de depozitare sau de înlocuirea
duzelor aplicate.

Punerea în funcţiune

Treapta PHG 500-2 PHG 600-3
I 240 l/min, 300 ˚C 250 l/min, 50 ˚C
II 450 l/min, 500 ˚C 350 l/min, 400 ˚C
III – 500 l/min, 600 ˚C

Treapta Debit aer Temperatură
I 150 l/min 50 ˚C
II 300 l/min 50 ... 630 ˚C
III 500 l/min 50 ... 630 ˚C
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Reglarea temperaturii (PHG 630 DCE)
Temperatura este reglabilă fără trepte în treptele de
suflare II și III.
După schimbarea în treapta de suflare II sau III pe
display-ul 5 apare, timp de cca. 3 secunde ultima
temperatură selectată drept ţintă, prevăzută cu marcajul

. Temperatura ţintită este valabilă pentru ambele
trepte de suflare și nu se modifică în cazul unei schimbări
între treptele II și III.
După anunţarea temperaturii ţintite, este afișată, cu 
luminate intermitent, temperatura efectivă la ieșrea duzei,
până în momentul atingerii temperaturii selectate drept
ţintă. După aceea săgeţile  se sting, display-ul 5
afișând temperatura actuală.

Temperatura ţintită poate fi mărită prin apăsarea laturii
„+“ a tastei de temperatură 4 sau diminuată, prin
apăsarea laturii „–“ a tastei de temperatură 4, în pași de
câte 10 ˚C . Apăsarea scurtă a tastei mărește resp.
micșorează temperatura ţintită cu 10 ˚C odată. Apăsarea
mai îndelungată a tastei mărește resp. micșorează
continuu temperatura în pași de câte 10 ˚C, până când
tasta este eliberată sau până când este atinsă
temperatura minimă resp. maximă.

În treapta de suflare I temperatura reglată preliminar este
de 50 ˚C. La schimbarea în treapta de suflare II sau III
cu temperaturi mai ridicate, în treapta de suflare I,
durează scurt timp până când mașina se răcește până
la 50 ˚C. În timpul răcirii pe display-ul 5 apare
temperatura efectivă de la ieșirea duzei.

Demontarea apărătorii de protecţie termică
Atunci când se lucrează în locuri extrem de înguste
apărătoarea de protecţie termică 2 poate fi demontată.

� Feriţi-vă de duza fierbinte! În timpul utilizării fără
apărătoare de protecţie termică există pericol crescut
de arsuri.

Pentru ca să se poată demonta resp. monta apărătoarea
de protecţie termică, mașina trebuie în prealabil să se fi
răcit și să fie deconectată. Dacă este cazul, pentru
răcirea mașinii, aceasta se lasă să funcţioneze scurt timp
în treapta de aer rece.

Apărătoarea de protecţie termică 2 se demontează prin
rotire în sens contrar mișcării acelor de ceasornic resp.
se montrează din nou prin rotire în sensul mișcării acelor
de ceasornc.

Așezarea mașinii
Pentru răcirea mașinii încălzite, sau pentru a avea
ambele mâini libere în timpul lucrului, mașina trebuie
așezată vertical pe suprafaţa de depozitare (vezi
figura ).

� Fiţi extrem de precauţi în timpul lucrului cu
mașina așezată jos! Există pericol de arsuri la
duza fierbinte și la jetul de aer fierbinte.

Literele din următoarele exemple de utilizare se referă la
desenele de pe pagina pliantă.
Datele privind reglajele de temperatură din exemplele de
utilizare sunt valori orientative, care pot varia în funcţie de
structura materialului. Distanţa dintre duză și piesa de
lucru variază în funcţie de materialul ce urmează a fi
prelucrat.
Temperatura necesară în fecare caz se va determina
printr-o probă. De aceea începeţi cu o treaptă de
temperatură joasă.
Toate exemplele de utilizare (în afara lui ) se pot
executa fără acesorii. Folosirea accesoriilor propuse vă
ușurează totuși lucrul și ridică considerabil calitatea
rezultatului obţinut.
� Atenţie la schimbarea duzelor, pericol de

arsuri! Nu atingeţi duza fierbnte. Lăsaţi mașina să se
răcească. Purtaţi mănuși de protecţie.

Sortimentul bogat de accesorii Bosch (vezi catalogul de
accesorii Bosch) vă oferă și alte posibilităţi variate de
utilizare.
Recomandări suplimentare găsiţi în cărţile din comerţ
destinate meșterilor amatori.

Indepărtarea lacului/desprinderea cleiului
Montaţi duza pentru suprafeţe 6. Inmuiaţi stratul de lac
cu aer fierbinte și concomitent desprindeţi-l cu un
șpaclu. Incălzirea îndelungată arde lacul și îngreunează
îndepărtarea acestuia. Șpaclul ar trebui să se menţină
bine ascuţit și curat.
Mulţi adezivi (de ex. cleiurile) se înmoaie la căldură. In
acest mod se pot desface îmbinările sau se poate
îndepărta cleiul în exces.

Indepărtarea lacului de pe ferestre
Pericol de spargere a sticlei!
Folosţi neapărat duza de protecţie a sticlei 7.
De pe suprafeţele profilate lacul poate fi îndepărtat cu un
șpaclu adecvat și se periază apoi cu o perie de sârmă.

Deformarea ţevilor din plastic
Montaţi duza reflector 8. Pentru a evita ruperea ţevii,
aceasta trebuie umplută cu nisip și astupată la ambele
capete. Incălziţi uniform ţeava și mișcaţi-o lateral înainte
și înapoi.

Sudarea materialului plastic
Montaţi duza de reducţie 11 și sabotul de sudură 10.
Piesele care urmează a fi sudate și vergeaua de sudură
9 trebuie să fie confecţionate din același material (de
ex. PVC cu PVC). Cordonul de sudură trebuie să fie
curat și degresat. Locul de sudură se încălzește până
devine cleios. Aveţi în vedere că domeniul de
temperatură dintre starea cleioasă și starea lichidă a unui
material plastic este foarte restrâns Apoi aplicaţi
vergeaua de sudură 9 și introduceţi-o în fantă, astfel
încât să se formeze o pastă îngroșată uniformă.

Recomandări de lucru

C

Exemple de lucru

B

A

B

C

D
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Montare prin presare la cald
Montaţi duza de reducţie 11. Alegeţi diametrul furtunului
contractil 12 în funcţie de piesa de lucru, de ex. papucul
pentru cabluri.
Încălziţi uniform furtunul contractil.

Dezgheţarea conductelor de apă
Adesea ţevile de apă nu se deosebesc
din exterior faţă de ţevile de gaze. În nici-
un caz nu este permisă încălzirea ţevilor
de gaze.

Montaţi duza reflector 8. Încălziţi întotdeauna porţiunea
îngheţată dinspre margine către centru.
Încălziţi extrem de atent ţevile din plastic și îmbinările
dintre bucăţile de ţeavă, pentru a evita deterioarea
acestora.

Lipire cu aliaj moale
Pentru lipirile punctiforme se montează duza de reducţe
11, pentru lipirea ţevilor, duza reflector 8.
Dacă se folosește aliaj de lipit fără fondant, se va aplica
unsoare de lipit sau pastă de lipit pe locul lipiturii. Se
încălzește locul lipiturii, în funcţie de material, cca.
50– 120 s. Se aplică aliajul de lipit. Aliajul de lipit trebuie
să se topească sub acţiunea temperaturii piesei de
lucru. După răcirea locului lipiturii se îndepărtează
fondantul.

� Înaintea tuturor lucrărilor la mașină, scoateţi fișa de
alimentare.

� Pentru a lucra bine și sigur, păstraţi mașina și fanta
de aerisire întotdeauna curate.

Dacă, în ciuda procedeelor de fabricaţie și control
minuţioase, mașina are o pană, reparaţia se va efectua
numai la un atelier service autorizat pentru scule electrice
Bosch.

Ín cazul întrebărilor și comenzilor de piese de schimb vă
rugăm să indicaţi neapărat numărul de comandă din 10
cifre de pe plăcuţa indicatoare a mașinii.

Recuperarea materiilor prime în loc de 
eliminarea deșeurilor!
Mașina, accesoriile și ambalajul ar trebui dirijate spre o
staţie de recirculare ecologică. 

Aceste instrucţiuni au fost tipărite pe hârtie recycling fără
clor.

Piesele din plastic sunt marcate adecvat în vederea
ușurării sortării la reciclare.
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România
Splaiul Unirii nr. 74
751031 București 4
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Declarăm cu deplină răspundere că acest produs
corespunde următoarelor norme și documente norma-
tive: EN 60 335 conform prevederilor directivelor
73/23/CEE, 89/336/CEE.
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