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REMS Frigo 2 F-Zero Elektrisk rør-indfrysningsapparat

Kan bruges overalt, også på
vanskeligt tilgængelige steder.

Tysk kvalitetsprodukt

Til hurtig og nem indfrysning af ikke tømte rørledninger. 
Lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenlig. Til reparation  
og udbygning af rørsystemer.
Stål-, kobber-, plastrør, samt  
plastrør med metallisk indlæg Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk indfrysning i stedet  
for tømning. Lynhurtig op til 2". Høj kuldeydelse,  
fx. ¾" stålrør på kun 9 minutter*. Særligt smalle,  
patenterede indfrysningshoveder, som er hurtige  
at montere. Temperaturvisning med LCD-digital- 
termometer.

Systemfordel
Kun et rørindfrysningsapparat til hele arbejdsområdet op til 2". Indfrysningshove-
der i et stykke til kerneområdet Ø¼ – 1" hhv. Ø15-35 mm, ingen reduktionsindsatse 
nødvendige. Kuldeoverførslen understøttes kun ved at spraye vand på stedet. 
Altid rene indfrysningshoveder, ingen pasta/påsmøring er nødvendig.

Lukket kølemiddelkredsløb
Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket kølemiddelkredsløb. Miljøvenligt.  
Kan bruges overalt, også i lukkede rum. Kølemiddel R-290. Høj kuldeydelse.  
Ideel også også til større reparationsarbejder.

Konstruktionsmåde
Robust, kompakt. Særligt smalle indfrysningshoveder og kølemiddelslanger, der 
går vandret ind på røret muliggør arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder 
og i nicher. Én- eller tosidig indfrysning er mulig.

Kuldeaggregat
Meget støjsvag i drift. Kuldeaggregat, 430 W i stabilt stålkabinet med stålgitter  
på siderne for optimal luftcirkulation. Foroven et stort, let tilgængeligt rum til  
kølemiddelslanger og tilbehør. Vægt kun 23 kg. Nem at bære.

Indfrysningshoveder
Meget kompakte indfrysningshoveder med geometrisk specielt udlagte rundinger  
til optagelse af forskellige rørdimensioner. Meget smalle, kun 50 mm brede. Kan 
bruges overalt, også på vanskeligt tilgængelige steder. Alle rørstørrelser fra 
Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm kan indfryses med kun et indfrysningshoved. Indsatse  
til det øvrige arbejdsområde op til Ø 2", 60 mm forefindes. Velcospændebånd  
til nem hurtig montage af indfrysningshovederne på røret – uden brug af værktøj.

Kølemiddelslanger
Fleksible, ekstra lange kølemiddelslanger, 2,5 m lang, af rivfast, syntetisk kautsjuk 
giver stor arbejdsradius.

LCD-digital-termometer
LCD-digital-termometer med klips, til nøjagtig temperaturvisning direkte på  
indfrysningsstederne.

Leveringen omfatter
REMS Frigo 2 F-Zero sæt. Elektrisk rør-indfrysningsapparat med lukket  
kølemiddelkredsløb. Til stål-, kobber-, plast-, og plastrør med metallisk indlæg  
Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kølemiddelslanger, 
2,5 m lang, 2 spændbånd, 2 LCD-digital-termometer, spray-flaske. Udrustning  
til Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålkabinet. I karton.

Art.-nr.
131012 R220

Tilbehør

Beskrivelse Størrelse Art.-nr.
Udrustningssæt op til 2", 60 mm 1½ – 2"  /  54 – 60 mm 131160 R
Indfrysningindsats,  
pakke à 2 stk. 

⅛" 10, 12 mm 131110 R
1½" 131156 R
  54 mm 131157 R
2" 60 mm 131158 R

Spændebånd 131104 R
LCD-digital-termometer 131116 R

* Stue-/vandtemperatur ca 18°C.

Lynhurtig op til 2"


