Elektryczna
zamrażarka do rur,
do 2"

REMS Frigo 2

do

2"

for Professionals

Elektryczne zamrażanie do 2" – bez uciążliwego
opróżniania, ponownego napełniania i odpowietrzania
kompletnej instalacji grzewczej.
Do napraw i rozbudowy
instalacji rurowych.
Patent EP 1 108 944
Patent US 6,434,952
Niemiecka jakość
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REMS Frigo 2 – elektryczne zamrażanie
bez opróżniania. Bardzo szybko do 2".
Łatwe, szybkie zamrażanie nieopróżnionych przewodów rurowych ze stali, miedzi, tworzywa sztucznego,
wielowarstwowych, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Zamknięty obieg środka mrożącego. Przyjazna dla środowiska.
Do napraw i rozbudowy systemów przewodów rurowych. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾”
tylko w 9 min*. Niezwykle wąskie, opatentowane głowice zamrażające, bardzo szybkie w montażu.
Wskazanie temperatury za pomocą cyfrowego termometru z wyświetlaczem LCD. Do użytku wszędzie,
również w zamkniętych pomieszczeniach.
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Pojedyncze głowice mrożące dla podstawo
wego zakresu pracy Ø ¼ – 1" lub Ø 15 – 35 mm,
bez konieczności stosowania dodatkowych
wkładek redukujących.
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Wszystkie rozmiary rur od Ø ¼–1" względnie
Ø 15–35 mm mogą być zamrażane przez
jedną głowicę mrożącą. Wkładki mrożące do
pozostałego zakresu pracy – do Ø 2", 60 mm.
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Wzmocnienie przenoszenia chłodzenia tylko
poprzez spryskanie wodą. Zawsze czyste
głowice chłodzące, nie potrzeba stosować
żadnych past/smarowania.
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Opaski mocujące do łatwego i szybkiego
montażu głowic na rurach, bez narzędzi.
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Elastyczne, bardzo długie (duży promień
pracy) węże mrożące z odpornego
na ścieranie, syntetycznego kauczuku.
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Cyfrowy termometr z wyświetlaczem LCD i
pałąkiem zaciskowym, do dokładnego pomiaru
temperatury bezpośrednio w zamrażanym
miejscu.
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Zamknięty obieg środka mrożącego
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Środek mrożący R-404A. Duża wydajność
chłodzenia. Idealna do długo trwających
napraw.
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Mocna, zwarta. Wyjątkowo wąskie głowice
mrożące i prostopadle do rur doprowadzone
węże ze środkiem mrożącym umożliwiają
pracę także w ciasnych stanowiskach
i zagłębieniach. Jedno- i dwustronna
możliwość zamrażania.
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Agregat chłodzący 430 W. Bardzo cicha praca.
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W stabilnej obudowie z blachy z boczną kratką

* Temperatura wody/otoczenia około 20°C.

wentylacyjną dla optymalnego obiegu powietrza.
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Położony w górnej części, łatwo dostępny,
duży schowek na węże i osprzęt.
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Waga tylko 23 kg. Łatwy do przenoszenia.
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Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952
Wyjątkowo kompaktowe głowice mrożące z
geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami
dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko
50 mm szerokości. Szerokie zastosowanie,
także w ciasnych miejscach.

REMS Frigo 2
REMS Frigo 2 Set. Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego.
Do rur ze stali, miedzi, tworzywa i stabilizowanych, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Agregat chłodzący
230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrożące, 2 opaski mocujące, 2 termometry cyfrowe z wyświetla
czem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wykonanie do Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. W stabilnej
obudowie z blachy. W kartonie.
		 Nr art. 131011 R220#


Zestaw osprzętu do 2", 60 mm,
w zestawie po 2 sztuki wkładki zamrażającej 1½", wkładki
zamrażającej 54 mm i wkładki zamrażającej 2", 60 mm		 Nr art. 131160 R#



Opaski mrożące ⅛", 10 mm, 12 mm, 2 szt.		 Nr art. 131110 R#



Opaski mrożące 1½", 2 szt.		 Nr art. 131156 R#



Opaski mrożące 54 mm, 2 szt. 		 Nr art. 131157 R#



Opaski mrożące 2", 60 mm, 2 szt.		 Nr art. 131158 R#
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Osprzęt

Obejma		
Nr art. 131104 R#

Cyfrowy termometr z wyświetlaczem LCD		 Nr art. 131116 R#

Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de
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