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REMS Eskimo Zamrażarka do rur

Niemiecka jakość

Łatwe, szybkie zamrażanie nieopróżnionych rurociągów 
przy pomocy czynnika mrożącego dwutlenku węgla.  
Do napraw i rozbudowy instalacji rurowych.
Rury stalowe, miedziane, z tworzywa 
sztucznego i stabilizowane Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm
Środek chłodzący: Dwutlenek węgla.
Sprawność chłodzenia do –79°C.
Nietrujący, niepalny.

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania.  
Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie  
środka chłodzącego. Duża sprawność chłodząca  
np.: ¾" rura stalowa tylko 5 min. Wyjątkowo  
wąskie, bardzo wytrzymałe opaski mrożące.

Środek chłodzący
Czynnik mrożący dwutlenek węgla o dużej wydajności mrożenia do –79°C.  
Nietrujący. Niepalny. Łatwo dostępny.

Konstrukcja
Ciasno przylegające do rury opaski mrożące i doprowadzenie środka chłodzą-
cego bezpośrednio do rury gwarantuje wyjątkowo krótki czas zamrażania oraz 
oszczędza zużycie środka chłodzącego. Możliwe jedno- i dwustronne zamrażanie, 
przy pomocy dodatkowych rozgałęzień możliwe podłączenie kolejnych opasek 
mrożących. 

Opaski mrożące
Łatwy, błyskawiczny montaż bez specjalnych narzędzi. Wyjątkowo wąskie, bardzo 
elastyczne i bardzo wytrzymałe opaski mrożące z odpornego na niską tempe-
raturę termoplastycznego elastomeru umożliwiają pracę również w ciasnych  
miejscach i zagłębieniach. Śruby montażowe zespolone z opaskami.

Uchwyt z iniektorem
Ergonomicznie uksztatowany uchwyt z tworzywa sztucznego przyjemny  
w pracy. Niełamliwy iniektor (dysza) z mosiądzu. Szybkie i pewne przyłączenie  
do opasek mrożących. Bez nastawiania, zawsze dopływa odpowiednia ilość  
środka mrożącego.

Węże ciśnieniowe
Elastyczne, niezałamujące się, niełamliwe węże ciśnieniowe. Bardzo długie,  
zapewniają duży zasięg pracy. Łatwe do przedłużenia. Obrotowa nakrętka  
kołpakowa zapobiega plątaniu się węży.

Zakres dostawy
REMS Eskimo Set. Zamrażarka rur z czynnikiem mrożącym dwutlenkiem węgla.  
Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur Ø ⅛ – 2",  
Ø 10 – 60 mm. 10 par opasek mrożących w różnych rozmiarach do całego  
zakresu roboczego, przyłącze do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka 
butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.

Nr art.
130002 R

Osprzęt

Wyszczególnienie Rozmiar Nr art.
Opaski mrożące 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

Wąż ciśnieniowy 2 m 130415
Rozgałęźnik T do dalszych opasek 130207
Przyłącze do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym 130383
Korek 130209
Dwuzłączka skrętna 130208
Uchwyt z iniektorem 130410
Walizka  z wkładką 130430 R


