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REMS Eskimo Rør-indfrysningsapparat

Tysk kvalitetsprodukt

Nem, hurtig indfrysning til ikke tømte rørledninger  
med kølemidlet kuldioxid. Til reparation og udbygning  
af rørsystemer.
Stål-, kobber-, plastrør, samt  
plastrør med metallisk indlæg Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm
Kølemiddel: Kuldioxid.
Køleevne ned til –79°C.
Ikke giftig, ikke brændbar.

REMS Eskimo – indfrysning i stedet for tømning. 
Lynhurtig. Automatisk tilførsel af kølemiddel.  
Høj kuldeydelse, fx. ¾" stålrør på kun 5 min.  
Særligt smalle, uopslidelige indfrysningsmanchetter.

Kølemiddel
Kølemiddel kuldioxid med høj køleeffekt ned til –79°C. Ikke giftig, ikke brændbar.  
Let at skaffe. 

Konstruktionsmåde
Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret. Kølemiddeltilførsel direkte  
på røret samt en kontrolleret kølemiddeludskillelse garanterer høj køleevne  
på indfrysningsstedet og begrænset forbrug af kølemiddel. Én- eller tosidig 
indfrysning er mulig og flere indfrysningsmanchetter kan tilsluttes med ekstra 
T-fordelere. 

Indfrysningsmanchetter
Nemt. Monteres lynhurtigt, uden specialværktøj. Særligt smalle, højelastiske,  
uopslidelige indfrysningsmanchetter af kuldebestandigt pu elastomer gør det 
muligt også at anvende REMS Eskimo på svært tilgængelige steder og i nicher. 
Skruerne kan ikke falde af.

Håndgreb med injektor
Ergonomiske udlagte plast håndgreb er behagelige at arbejde med. Injektor 
(indsprøjtningsdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikkker tilslutning  
til frysemanchetten. Ingen finindstilling, ingen regulering. Den rigtige mængde 
kølemiddel tilføres altid automatisk.

Højtryksslanger
Fleksible, knæk-og brudfaste højtryksslanger. Ekstra lange for stor arbejdsradius. 
Nemme at forlænge. Drejelig omløbermøtrik på flasketilslutningen forhindrer,  
at højtrykslangerne vikler sig ind i hinanden.

Leveringen omfatter
REMS Eskimo sæt. Rør-indfrysningsapparat til kølemidlet kuldioxid. Til stål-,  
støbejerns-, bly-, kobber- og plastrør, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Med hver  
2 stk. indfrysningsmanchetter i 10 forskellige størrelser til hele arbejdsområdet,  
flasketilslutning med T-fordeler, låsemøtrik, 2 gribestykker med injektor,  
2 højtryksslanger. I stabil kuffert. 

Art.-nr.
130002 R

Tilbehør

Beskrivelse Størrelse Art.-nr.
Frysemanchet ⅛" 10/12 mm 130450

¼" 15 mm 130455
⅜" 18 mm 130460
½" 22 mm 130465
¾" 28 mm 130470
1" 35 mm 130475
1¼" 42 mm 130480
1½" 130485
 54 mm 130490
2" 60 mm 130495

Højtryksslange, 2 m 130415
T-fordeler til ekstra manchetter 130207
Flasketilslutning med T-fordeler 130383
Låsemøtrik 130209
Dobbeltnippel 130208
Håndgreb med injektor 130410
Kuffert  med indlæg 130430 R


