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REMS Eskimo Boru dondurma

Alman Kalite Ürünü

Boşaltılmayan boru hatlarını karbondioksit  
soğutucu maddeyle kolay ve hızlı dondurmak için.  
Boru tesisat sistemlerinin tamirat ve genişletme  
çalışmaları içindir.
Çelik-, Bakır-, Plastik-, 
Lamine borular için Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm
Soğutma maddesi: Karbondioksit.
Soğutma gücü –79°C dereceye kadar.
Zehirli ve yanıcı nitelikte değildir.

REMS Eskimo – tesisatları boşaltmak yerine  
dondurmak. Süper hızlı. Otomatik soğutma maddesi  
beslemesi. Yüksek derecede soğutma gücüyle,  
mesela ¾" bir çelik boru sadece 5 dakika içinde  
dondurulmaktadır. Özellikle dar olarak tasarlanmış  
ve bozulmayan dondurma manşonları.
Soğutma maddesi
Karbondioksit soğutma maddesi –79°C’ye kadar yüksek soğutma gücüne sahiptir. 
Yanma özelliği bulunmamaktadır. Kolay tedarik edilebilir. 

Yapılış biçimi
Tam olarak boruyla temas eden dondurma manşonları ve bu sayede soğutma 
maddesinin doğrudan boru üzerine intikal etmesi durumu sayesinde, kısa süreli 
dondurma zamanı ve az miktarlarda dondurucu madde tüketimi garanti edilmek-
tedir. Tek taraflı ve çift taraflı dondurma imkanı bulunmaktadır ve ilaveten tesis 
edilen T-tipi taksimat bağlantıları sayesinde, daha fazla sayıda dondurma manşon 
için montaj imkanı sağlamaktadır. 

Dondurma manşonları
Basit ve özel aletler gerekmeden hızlı bir biçimde montajı yapılabılır. Dar alanlarda 
ve köşelerde dahi rahat çalışma olanağı sağlamak için, dondurma manşonları 
mümkün olduğu kadar dar ebatlarda ve bozulmayan yüksek mukavemetli ve aynı 
zamanda yüksek derecede esnekliğe sahip , soğuğa dayanıklı nitelikte termoplastik 
elastomer maddesinden imal edilmiştir. Sıkıştırma cıvataları kayıp edilemez  
biçimde tesis edilmiştir.  

Enjektörlü tutma yerleri
Rahat çalışma olanağının sağlaması için ergonomik biçimde tasarlanmış tutma 
yerleri plastik maddeden imal edilmiştir. Pirinç maddesinden imal edilmiş kırıl-
mayan enjektör (besleme memesi). Dondurma manşetlerine hızlı ve emniyetli bir 
biçimde bağlanma olanağı. Ayarlama işlemleri gerekmektedir. Doğru dozajda  
dondurucu madde daima kendiliğinden ayarlı intikal ettirilir.

Yüksek basınç hortumları
Esnek nitelikte yüksek basınç hortumlar, aynı zamanda bükülmeye ve kırılmaya 
karşı mukavemetlidir. Geniş çalışma alanı için ekstra uzunlukta tasarlanmıştır. 
İstenildiği derecede uzatılabilir niteliktedir. Tüp bağlantısı üzerinde tesis edilen 
döndürülebilir hortum bağlantı somunu sayesinde, hortumların birbirine dolaş-
maları engellenmektedir.

Teslimat kapsamı
REMS Eskimo seti. Karbondioksit soğutma maddesi için boru dondurma makinesi.  
Çelik-, Bakır-, Plastik-, Lamine borular için, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm.2’şer adet ve  
10 farklı ebatta dondurma halkaları komple çalışma aralığını kapsar, T dağıtıcılı 
flanş bağlantısı, kapak somunu, enjektörlü 2 kulp, 2 adet yüksek basınç hortumu. 
Sağlam çanta içerisinde. 

Art.-No.
130002 R

Aksesuar

Adlandırma Ebat Art.-No.
Dondurma halkası 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

2 m boyunda yüksek basınç hortumu 130415
Diğer ilave manşon için T-tipi taksimat bağlantısı 130207
T dağıtıcıya sahip şişe bağlantısı 130383
Kapak somunu 130209
Çift manşon 130208
Enjektörlü tutma yeri 130410
Bölmeli çanta 130430 R


