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REMS Eskimo Csőfagyasztó készülék

Német minőségi termék

A nem leegnedett csövek egyszerű és gyors fagya sz tása 
a szén-dioxid segítségével. Javításhoz, és csővezeték- 
rendszerek bővítésére.
Acél, vörösréz, műanyag-,  
többrétegű csövek Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm
Hűtőközeg: Szén-dioxid.
Hűtőteljesítmény –79°C.
Nem mérgező, nem gyúlékony.

REMS Eskimo – Fagyasztani, leürítés helyett!.  
Szupergyors. Automatikus hűtőközeg betáplálás.  
Nagy hűtőteljesítmény, pl. ¾" acélcső, mindössze  
5 perc*. Rendkívül keskeny, nagyon rugalmas,  
elnyűhetetlen fagyasztóbilincsek.

Hűtőközeg
Hűtőközeg szén-dioxid nagy hűtő képességgel – 79 °C-on. Nem mérgező.  
Nem gyúlékony. Könnyen beszerezhető.

Felépítés
A szorosan a csőre felfekvő fagyasztóbilincsek, és a hűtőközegnek közvetlenül  
a csőre vezetése rendkívül rövid fagyasztási időket, és takarékos hűtőközeg-fel-
használást garantál, Egy- és kétoldali fagyasztás lehetséges, a pót- T-elosztókkal 
további fagyasztóbilincsek csatlakoztathatók. 

Fagyasztóbilincsek
Egyszerűen felszerelhető, speciális szerszámok nélkül. Rendkívül keskeny,  
nagyon rugalmas, hidegnek ellenálló, termoplasztikus fagyasztóbilincsek,  
Szűk helyeken, falnyílásokban is használható. Elveszthetetlen rögzítő-csavarok.

Fúvókás fogantyú
Ergonómiailag kialakított műanyag fogantyú a kellemes munkavégzéshez.  
Törhetetlen sárgaréz fúvóka (befecskendező fúvóka). Gyors, és biztonságos  
csatlakozás a fagyasztóbilincsekhez. Nincs beállítás, a helyes mennyiségű  
hűtőközeg hozzávezetése mindig automatikusan megtörténik.

Nagynyomású tömlő
Rugalmas, megtörhetetlen és szakadásbiztos, nagynyomású tömlők. Rendkívül 
hosszú, a nagy munkavégzési rádiusz érdekében. Tetszőlegesen meghosszabbít- 
ható. A palackon lévő forgatható hollandi anya megakadályozza a nagynyomású 
tömlők megtörését.

Szállítási terjedelem
REMS Eskimo Set. Csöfagyasztó a fagyaszto médium szén-dioxid. Ø ⅛ – 2",  
Ø 10 – 60 mm acél-, vörösréz-, műanyag-, többrétegű csöve khez. 2 darabonként 
fagyasztó bilincs, 10 különféle méretben a teljes munkatartományba, rákötve  
a T-elosztóra, lezáróanyákkal, 2 fogyantyú injektorral, 2 nagynyomású tömlő.  
Stabil bőröndben. 

Cikk-sz.
130002 R

Tartozékok

Megnevezés Méret Cikk-sz.
Fagyasztó bilincs 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

Nagynyomású tömlő 2 m 130415
T-elosztó további bilincsekhez 130207
Lapos csatlakozó T-elosztóval 130383
Záróanya 130209
Kettős csőkapcsoló (nipli) 130208
Injektoros fogantyú 130410
Koffer betéttel 130430 R


