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Ukraina, 84331, Obwód Doniecki,  
Kramatorsk, ul. Parkowaja, 115 
Fabryka sprzętu spawalniczego «DONMET» 

Dział Handlowy:: +38(06264) 5-77-13, 
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E - mail:     svarka@donmet.com.ua 
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Ekonomizer gazu DONMET Optimizer DM LITE obniża zużycie 
gazu ochronnego w metodzie spawalniczej MIG/MAG. Metoda jego 
działania polega na eliminowaniu nagłego wzrostu ciśnienia przy 
rozpoczynaniu procesu spawania MIG/MAG, dzięki czemu ekono-
mizer utrzymuje stały przepływ i ciśnienie przy układaniu spoiny, co 
z kolei umożliwia sporą oszczędność gazu. Oszczędności gazu do 
nawet 50%,  polecany jest on szczególnie do krótkich 
spoin. Montowany do króćca wylotowego reduktora. Jest 
to mniejsza, lżejsza wersja Optimizera DM, przez co zapewnia on 
wysoki komfort pracy. 
Oszczędności gazu do nawet 50%,  polecany jest on szczególnie do 
krótkich spoin. Montowany do króćca wylotowego reduktora. Jest 
to mniejsza, lżejsza wersja Optimizera DM, przez co zapewnia on 
wysoki komfort pracy.  
Zgodność z normami ISO 2503. 
  Wydajność klimatyczna: 5°C do +45°С. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tabela 1 

Rodzaj gazu 
 

Argon,СО2, 

mieszanka 

Ciśnienie wlotowe, bar 3…10 
Ciśnienie wylotowe, bar 0,8 

Zużycie, dm3/min 20 

Gwint na wlocie / wylocie  G3/8 / G1/4 
Wymiary, mm 77х40х84 
Waga, kg  0,25 

 
SKŁAD KOMPLETU Tabela 2 

 

 

 
DODATKOWE ELEMENTY PALNIKA (NIE POSIADAJĄ W 

 ZESTAWIE)                                                                    Tabela 3 
 

PRZYGOTOWANIE REDUKTORA DO PRACY 
 
1.Sprawdzić dokładnie stan reduktora, a szczególnie łącznika 
wlotowego, nakrętki łącznikowej oraz zaworubezpieczeństwa. 
2. Przyłączyć ekonomizer gazu DONMET do reduktoru butlowego 
Ar/CO2. Na końcówkę nasadzić wąż gumowy i zacisnąć go 
zaciskami. 
 3. .Po przyłączeniu reduktora do zaworu butlowego, zawór na butli 
otwierać powoli i przy całkowicie zluzowanej śrubie nastawczej 
sprawdzić,przez smarowanie wodą mydlaną, szczelność zaworu 
butlowego oraz jego połączenie z reduktorem. 
4. Po przyłączeniu węża do końcówek ekonomizera i spawarki, przy 
zamkniętym zaworze odcinającym na spawarki, ustawić śrubą 
nastawcza ciśnienie wg podanych parametrów dla danego 
reduktora, a następnie sprawdzić, przez smarowanie wodą mydlaną, 
szczelność węża i jego przyłączenia do reduktora i spawarki. 
Reduktor jest przygotowany do normalnej eksploatacji 
 

WYMAGANIA BHP 
W trakcie eksploatacji reduktorów należy przestrzegać ogólnie znanych 

przepisów BHP i wymagań p.  poż.  obowiązujących  przy  użytkowaniu  
urządzeń  zasilanych  gazami  technicznymi.   

 
REDUKTORY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU 
CHŁODNYM, SUCHYM I WOLNYM OD WYZIEWÓW 
ŻRĄCYCHORAZ CHRONIĆ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 
TŁUSZCZAMI I SMARAMI. 

 
 

 

Nazwa 
Numer 

zamówienia 

Gwint  Ilość 

OPTIMIZER DM Lite 045.000.04 G3/8  

OPTIMIZER DM Lite 045.000.05 G1/4  

Ulotka techniczna   1 

Nazwa Numer zamówienia 

Złączka 6/9 946.001.00 

Złączka-adapter 045.002.00 
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