REMS Frigo 2

Elektromos csőfagyasztó készülék

Csővezetékek leeresztés nélküli, egyszerű, gyors
fagyasztása. Javításhoz, és csővezetékrendszerek
bővítésére.
Acél, vörösréz, műanyag-,
Többrétegű csövek
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm
Hűtőközeg: R-404A.

Szabadalom EP 1 108 944
Szabadalom US 6,434,952

REMS Frigo 2 – Fagyasztani, leürítés helyett!
Szupergyors 2"-ig. Nagy hűtőteljesítmény,
pl. ¾" acélcső mindössze 9 perc*. Nagyon keskeny,
illeszkedő fagyasztófejek, gyors szereléssel.
Hőmérséklet kijelző LCD-digitális hőmérő.
Rendszerelőny

Csak egy csőfagyasztó 2"-ig terjedő működési tartományban. Egy darabból
álló fagyasztófej a központi munkaterület Ø ¼ – 1" bzw. Ø 15 – 35 mm, semilyen
szórító szalagra sincs szükség. A hideg áttadását vízpermettel lehet növelni.
Mindíg tiszta fagyasztófejek, semilyen pasztára /kénre sincs szükség.

Zárt hűtőközeg-körfolyamat

Elektromos, csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal. Környezetbarát.
Mindenütt használható, zárt helyiségekben is. Hűtőközeg R-404A. Magas hűtőteljesítmény. Ideális hosszabb javításokhoz is.

Felépítés

Robusztus, kompakt. A különösen vékony fagyasztófejek és a csőre merőlegesen
rávezetett hűtőanyag tömlők, lehetővé teszik a szűk helyeken, falnyílásokban
történő munkavégzést is. Egy- és mindkétoldali fagyasztás is lehetséges.

Hűtőaggregát

Igen halk járású. Hűtőaggregát, 430 W, stabil acéllemez házban, oldalt elhelyezkedő
szellőző rácsokkal, az optimális levegő cirkuláció érdekében. Felül elhelyezkedő,
jól hozzáférhető, nagyméretű rekesz, a hűtőközeg-tömlők, és a tartozékok számára.
Súly csak 23 kg. Könnyen hordozható.

Fagyasztófejek

Különösen kompakt fagyasztófejek, geometriailag speciálisan kialakított mélyedésekkel, a mindenkor különböző csőátmérő (Szabadalom EP 1 108 944,
Szabadalom US 6,434,952) befogásához. Igen keskeny, csak 500 mm széles.
Mindenütt használható, még szűk helyeken is. Az összes,Ø ¼ – 1" ill. Ø 15 – 35 mm
cső fagyasztása lehetséges egyetlen fagyasztófejjel. Fagyasztókészletek a többi
munkaterület számára, Ø 2", 60 mm -ig. Szorító-szalagok, tépőzárral, a fagyasztófejeknek a csőre történő egyszerű és gyors, szerszám nélküli felszereléshez.

Hűtőközeg-tömlők

Hajlékony, rendkívül hosszú hűtőközeg-tömlők, kopásálló, szintetikus kaucsukból
készült, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében.

Német minőségi termék

LCD-Digitális hőmérő

LCD-digitális hőmérő záró fogantyúval a pontos hőmeghatározásért a megfagyasztott helyeken is.

EISKALT BIS2"-ig
2”
Szupergyors

Szállítási terjedelem

REMS Frigo 2 Set. Csőfagyasztó készülék, zárt hűtőközeg-körfolyamattal.
Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csövekhez,
230 V, 50 Hz, 430 W-os hűtőaggregát , 2 hűtőközeg-tömlő, 2 szorítószalag,
2 LCD- digitális hőmérő, szórópalack. Felszerelésr Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm-hez.
Stabil acéllemez házban.
Cikk-sz.
131011
R220

Tartozékok
Megnevezés
Fagyasztó betét set 2"-ig, 60 mm-ig
Fagyasztó betét,
2 db-os készlet

Méret
1½ – 2" / 54 – 60 mm
⅛"
10, 12 mm
1½"
54 mm
2"
60 mm

Cikk-sz.
131160
131110
131156
131157
131158
R

R

R

R
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* Környezeti-/vízhőmérséklet kb. 18°C.
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