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B

7

A

6

C

8

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

D

9

10
11

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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E

11

12

F

8

G

11

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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Български–11 609 929 E17 • (03.07) T

* Когато температурата е извън посочения диапазон, дисплеят може да стане черен.

Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия електроинструмент. Търговското обозна-
чение на отделните електроинструменти може да се различава.

Стойностите са измерени съгласно EN 50 144.

А-равнището на налягането на шума, предизвик-
ван от електроинструмента, обикновено е по-
малко от 70 dB(A).

1 Дюза

2 Топлинен предпазител

3 PHG 500-2/PHG 600-3:
Пусков прекъсвач/
Бутон за регулиране на дебита и темпе-
ратурата на въздушната струя

3 PHG 630 DCE: 
Пусков прекъсвач/Потенциометър за 
регулиране на дебита на въздушната струя

4 Бутон за регулиране на температурата 
(PHG 630 DCE)

5 Дисплей (PHG 630 DCE)

6 Плоска дюза*

7 Дюза с предпазител за стъкло*

8 Рефлекторна дюза*

9 Пръчка с добавъчен материал за заваряване 
на пластмаси*

10 Накрайник за заваряване*

11 Редуцираща дюза*

12 Термосвиваем шлаух*

* Част от изобразените на фигурите и описани в
ръководството допълнителни приспособления не
са включени в окомплектовката на машината.

Електроинструментът е предназначен за де-
формиране и заваряване на пластмаси, отстра-
няване на лакови покрития и за нагряване на
свиващ се полимерен изолационен шлаух.
Той е подходящ също и за спояване и калайдис-
ване, отделяне на залепени детайли и за раз-
топяване на замръзнали водопроводи.

Безопасна работа с електро-
инструмента е възможна само
ако внимателно прочетете ръко-
водството за експлоатация и
инструкциите за безопасна рабо-
та и спазвате стриктно съдържа-
щите се в тях указания.
Проветрявайте добре работното
място. Възникващите при работа
газове и пари често са вредни за
здравето.

■ Не допускайте овлажняване на електро-
инструмента. Не го използвайте във влажна
среда.

■ Винаги преди работа проверявайте електро-
инструмента, захранващия кабел и щепсела.
В случай, че установите увреждания, не рабо-
тете с електроинструмента. Оставете отстра-
няването на дефектите на квалифициран
специалист. В никакъв случай не разглобя-
вайте електроинструмента самостоятелно.

Технически характеристики

Пистолет за горещ въздух PHG 500-2 PHG 600-3 PHG 630 DCE

Каталожен номер 0 603 29A 0.. 0 603 29B 0.. 0 603 29C 7..

Консумирана мощност макс. [W] 1600 1800 2000

Дебит на въздушната струя, прибл. [l/min] 240/450 250/350/500 150/300/500

Температура на изхода на дюзата прибл. [°C] 300/500 50/400/600 50 ... 630

Точност на измерване на температурата
на изхода на дюзата
точност на изобразяване

±10 %
–

±10 %
–

±10 %
±5 %

Дисплей за работната температура* [°C] – – 0 ... +50

Маса (без допълнителни принадлежности) 
прибл. [kg] 0,75 0,8 0,9

Клас на защита / II / II / II

Информация за излъчван шум

Елементи на електроинструмента

Предназначение на електро-
инструмента

За Вашата сигурност
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Български–21 609 929 E17 • (03.07) T

■ Електроинструменти, които се използват на
открито, трябва да бъдат включвани през
предпазен изключвател за паразитни токове
(Fl) с праг на задействане най-много 30 mA.
Не използвайте електроинструмнента при
дъжд и висока влажност.

■ Не носете и не окачвайте електроинструмен-
та за захранващия кабел.

■ Отвеждайте захранващия кабел винаги на-
зад от електроинструмента.

■ Ако по време на работа захранващият кабел
бъде повреден или скъсан, в никакъв случай
не допирайте кабела. Изключете незабавно
щепсела от захранващата мрежа. Никога не
използвайте машината с повреден захран-
ващ кабел.

■ Не оставяйте електроинструмента включен
без надзор.

■ Изключвайте щепсела от захранващата мре-
жа, когато временно или продължително не
използвате машината и при извършване на
каквито и да е дейности по нея (напр. при
замяна на работния инструмент, при техни-
ческо обслужване, почистване, регулиране и
т.н.).

■ Работете с предпазни очила.
■ При високата температура, която се развива

с този електроинструмент (напр. при невни-
мателно боравене с него), силно нараства
опасността от възникване на пожар и/или
експлозия!

■ При обработване на пластмаси, бои, лакове и
подобни материали е възможно образуване-
то на леснозапалими или отровни газове. Не
работете в близост до леснозапалими газове
или материали.

■ Топлинната струя може да достигне до лес-
нозапалими предмети, до които няма пряка
видимост.

■ Не задържайте продължително време топ-
линната струя, насочена към едно и също
място.

■ Опасност от изгаряне! Не допирайте нагоре-
щената дюза. Работете с предпазни ръка-
вици.

■ Никога не насочвайте струята горещ въздух
към хора или животни.

■ В никакъв случай не използвайте електро-
инструмента като сешоар. 

■ Не приближавайте дюзата на пистолета
твърде близо до обработваното изделие.
Възпрепятстването на свободното изтичане
на въздуха може да предизвика прегряване-
то на електроинструмента.

■ Преди да приберете електроинструмента, го
оставете да се охлади напълно. Горещата
дюза може да предизвика материални щети.

■ Не допускайте с електроинструмента да ра-
ботят деца.

■ Фирма Бош гарантира безупречното фун-
кциониране на електроинструмента само при
положение, че използвате специално пред-
видените за този тип електроинструменти
оригинални допълнителни приспособления.

Внимавайте за напрежението на захранваща-
та мрежа!
Напрежението на захранващата мрежа трябва
да съответства на данните, посочени на табел-
ката на електроинструмента. Уреди, обозначени
с 230 V, могат да бъдат захранвани и с 220 V.

Включване и изключване
Включване:
PHG 500-2: За включване натиснете пусковия
прекъсвач 3 до позиция І или ІІ.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: За включване натис-
нете пусковия прекъсвач 3 до позиция I, II или ІІІ.

Изключване:
За изключване натиснете пусковия прекъсвач 3
до упор в позицията, означена с O.

PHG 600-3, PHG 630 DCE: След продължителна
работа с висока температура охладете електро-
инструмента преди да го изключите, като го
оставите да работи известно време на степен
студен въздух I.

Система за изключване при прегряване
При претоварване на нагревателя (напр. при на-
мален дебит на въздушната струя в резултат на
запушване) електроинструментът автоматично
изключва нагряването, като духането продъл-
жава. Когато електроинструментът се охлади до
работна температура, нагряването се включва
отново автоматично.

Регулиране на дебита и температурата на 
въздушния поток (PHG 500-2, PHG 600-3)
Посредством превключвателя 3 могат да бъдат
установени две (PHG 500-2), респ. 3 (PHG 600-3)
степени на дебита на въздушната струя. Така за
различните области на приложение може да
бъде избрана подходяща комбинация от дебит и
температура на въздушната струя.

Пускане в експлоатация

Степен 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
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Български–31 609 929 E17 • (03.07) T

PHG 600-3: Степента Студен въздух I е подходя-
ща за охлаждане на прегрят детайл или за уско-
рено изсушаване на лаково покритие. Тя също
така се използва за охлаждане на електро-
инструмента преди да го оставите или при
замяна на използваната дюза.

Регулиране на дебита (PHG 630 DCE)
С помощта на превключвателя 3 дебитът може
да бъде установен на една от три степени. При
степените II и III температурата може да бъде
регулирана посредством бутона 4. 

Намалете дебита на въздушната струя напр.
когато:
– пространството около обработвания детайл

не трябва да бъде нагрявано прекомерно
– или когато детайлът е малък и се отмества

от въздушната струя.

Степента Студен въздух I е подходяща за ох-
лаждане на прегрят детайл или за ускорено
изсушаване на лаково покритие. Тя също така
се използва за охлаждане на електроинстру-
мента преди да го оставите или при замяна на
използваната дюза.

Регулиране на температурата (PHG 630 DCE)
При степените ІІ и ІІІ температурата може да
бъде регулирана безстепенно.

След превключване на степен ІІ или ІІІ на
дисплея 5 в продължение прибл. на 3 секунди се
изобразява означението  и температурата,
която е била установена последно. Установе-
ната температура важи и за двете степени и не
се променя при превключване от степен ІІ на ІІІ
или обратно.

След изобразяването на установената темпера-
тура с мигащи стрелки  до достигането й на
дисплея се изписва действителната моментна
температура на изхода на дюзата. След това
стрелките  изчезват, на дисплея 5 се изо-
бразява актуалната температура.

Желаната температура може да бъде увелича-
вана или намалявана на стъпки от по 10 °C чрез
натискане на бутона 4 в края му, означен с „+“,
съответно „–“. Краткотрайното натискане на бу-
тона увеличава/намалява номиналната темпе-
ратура с една стъпка от 10 °C. Продължител-
ното натискане на бутона увеличава, респ. на-
малява температурата многократно със същата
стъпка до отпускане на бутона или до достигане
на максималната, респ. минималната темпера-
тура.

При степента I температурата е предварително
установена на 50 °C. При превключване от сте-
пен ІІ или ІІІ и висока температура на степен І
преди температурата на въздушната струя да
достигне 50 °C, минава известно време. През
този период на дисплея се изобразява действи-
телната моментна температура на изхода на
дюзата.

Демонтиране на топлинния предпазител
При работа в тесни участъци топлинният пред-
пазител 2 може да бъде демонтиран.

■ Внимание! Пазете се от горещата дюза! При
работа без топлинния предпазител се увели-
чава опасността от изгаряне.

За демонтиране, респ. монтиране на топлинния
предпазител електроинструментът трябва да
бъде охладен и изключен. За охлаждане при
необходимост превключете електроинструмен-
та на степен Студен въздух.

Развийте топлинния предпазител 2, като го
завъртите в посока, обратна на часовниковата
стрелка, респ. го поставете отново, като го на-
виете по посока на часовниковата стрелка.

Приключване на работа с електроинстру-
мента
За охлаждане на нагретия електроинструмент
или за да бъдат свободни и двете Ви ръце по
време на работа, го поставете прав на стойката
(вижте фигура ).

■ При работа с поставен на стойката елек-
троинструмент бъдете изключително вни-
мателни! Съществува опасност от изгаряне
при допир до нагорещената дюза или от
струята горещ въздух.

Буквените означения на примерите за приложе-
ние по-долу се отнасят до фигурите на разгъва-
щата се корица.

Посочените в примерите за приложение стой-
ности на температурата са ориентировъчни; в
зависимост от конкретните условия те могат да
се различават. Разстоянието между дюзата и
обработвания детайл зависи от материала му.

Най-подходящата температура за всеки конкре-
тен случай се определя посредством изпробва-
не. За целта започвайте винаги от по-ниски тем-
ператури.

Степен Дебит на въздуха Температура
I 150 l/min 50 °C
II 300 l/min 50 ... 630 °C
III 500 l/min 50 ... 630 °C

Указания за работа

Примери за приложение

C
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Всички приведени примери за приложение (с
изключение на ) могат да се изпълнят без
допълнителни приспособления. Все пак изпол-
зването на предложените допълнителни приспо-
собления съществено облекчава работата и
повишава качеството на резултата.

■ Внимание при замяна на дюзата, същест-
вува опасност от изгаряне! Не докосвайте
горещата дюза. Предварително охлаждайте
електроинструмента. Работете с предпазни
ръкавици.

Богатата гама допълнителни приспособления
(вижте каталога на Бош за допълнителни при-
способления) Ви предлага разнообразни въз-
можности за приложение на електроинстру-
мента.

Допълнителни указания за работа можете да
намерите в разпространените в търговската
мрежа наръчници.

Отстраняване на лаково покритие/
Отделяне на залепени детайли

Поставете плоската дюза 6. Нагрейте лаковото
покритие със струята горещ въздух и го отделе-
те леко с шпакла. Твърде дългото въздействие
на топлината предизвиква изгаряне на лака и
затруднява отстраняването му. Шпаклата тряб-
ва да се поддържа остра и чиста.
Много лепила се размекват при нагряване. След
това е възможно отделянето на залепените де-
тайли или отстраняването на излишното лепило.

Отстраняване на лаково покритие от 
прозорци

Опасност от счупване на стъклото!
Непременно използвайте дюзата с предпазител
за стъкла 7.
Боя от профилни повърхности се отстранява
най-добре с помощта на подходяща шпакла. За
повишаване на качеството след това повър-
хността може допълнително да се почисти с
мека телена четка.

Деформиране на пластмасови тръби
Поставете рефлекторната дюза 8. За да се пре-
дотврати прегъването на тръбата, предварител-
но я напълнете с пясък и я затворете от двете
страни. Посредством странично изместване на-
грейте тръбата равномерно.

Заваряване на пластмаси
Поставете редуциращата дюза 11 и накрайника
за заваряване 10. Материалът на заваряваните
детайли и добавъчният материал 9 трябва да
бъдат еднакви (напр. PVC с PVC). Заварявани-
те краища трябва да са чисти и обезмаслени.
Нагрейте заваряваните краища до тестообразно
състояние. При това бъдете внимателни, защото
температурният диапазон между тестообразно
и течно състояние при пластмасите е малък.
След това поставете пръчката добавъчен мате-
риал 9 и го оставете да се излее в зоната на ше-
ва, така че да се образува равномерно усилване.

Свиване
Поставете редуциращата дюза 11. Изберете
диаметъра на термосвиваемия шлаух 12 в
зависимост от детайла, напр. кабелната обувка.
Нагрейте термосвиваемия шлаух равномерно.

Размразяване на водопроводи
Често водопроводите външно не се
различават от газопроводите. В ни-
какъв случай газопроводи не трябва
да бъдат нагрявани.

Поставете рефлекторната дюза 8. Нагрявайте
зоната на замръзване винаги от ръба към
средата.
За да избегнете увреждания, нагрявайте пласт-
масови тръби и съединителни нипели с изключи-
телна предпазливост.

Нискотемпературно спояване
За точково спояване използвайте редуциращата
дюза 11, за спояване на тръби – рефлекторната
дюза 8.
Ако използвате припой без флюс, предварител-
но намажете спояваните краища с обезмасля-
ваща паста или поставете колофон. В зависи-
мост от материала нагрейте мястото на споява-
не в продължение на 50 до 120 s. Добавете при-
пой. Припоят трябва да се разтопява при допир
до нагретите краища на детайлите. 
След изстиване на мястото на спояване по-
чистете флюса.
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■ Преди извършване на каквито и да е дейнос-
ти по електроинструмента изключвайте щеп-
села от захранващата мрежа.

■ За да работите качествено и безопасно, под-
държайте винаги електроинструмента и вен-
тилационните отвори чисти.

Ако въпреки прецизното производство и внима-
телно изпитване възникне повреда, ремонтът
трябва да се извърши от оторизиран сервиз за
електроинструменти Бош.

Моля, при поръчване на резервни части или
когато се обръщате с въпроси към представи-
телите на Бош, непременно посочвайте десет-
цифрения каталожен номер на електроинстру-
мента.

Оползотворяване на вторичните суровини 
вместо създаване на отпадъци
С оглед опазване на околната среда машината,
допълнителните принадлежности и опаковката
трябва да бъдат подложени на подходяща пре-
работка за повторното използване на съдържа-
щите се в тях суровини.

Това ръководство е произведено на рециклира-
на хартия без използването на хлор.

За облекчаване на рециклирането детайлите,
произведени от изкуствени материали, са обоз-
начени по съответния начин.

Роберт Бош ЕООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
ул. Сребърна № 3-9
1907 София

✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2/962 5302
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2/962 5427
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2/962 5295
Факс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +359 (0)2/62 46 49

С пълна отговорност ние декларираме, че този
продукт съответства на следните стандарти и
нормативни документи: 
EN 60 335, както и на изискванията на следните
директиви: 73/23/EWG, 89/336/EWG.
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Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Правата за изменения запазени

Почистване и поддържане

Опазване на околната среда

Сервизно обслужване и 
консултации

Декларация за съответствие

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President 
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product 
Certification
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