2"e kadar elektrikli
boru-dondurma cihazı

REMS Frigo 2

maks.

2"

for Professionals

2"e kadar elektrikle dondurma – zahmet gerektiren
boşaltma işlemlerine gerek olmadan, komple ısıtma
tesisatı kurulumunu yeniden doldurmak ve havalandırmak.
Boru tesisat sistemlerinin
tamirat ve genişletme
çalışmaları içindir.
Patent EP 1 108 944
Patent US 6,434,952
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REMS Frigo 2 – tesisatları boşaltmak
yerine elektrik gücüyle dondurmak.
Süper hızlı ve 2" e kadar.
Çelik, bakır, plastik ve bağlantı borusundan Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm oluşan boru donanımını boşaltmadan
kolay ve hızlı bir şekilde dondurma. Özel soğutucu devresi. Çevre dostu. Boru donanım sisteminin onarım
ve genişletilmesi. Yüksek soğutma gücü, örneğin¾" çelik boru sadece 9 dk.* içinde dondurulur. Özellikle
ince ve patentli dondurucu gövdesi çok hızlı bir şekilde monte edilir. LCD dijital termometreli sıcaklık
göstergesi. Kapalı alanlarda bile her yerde kullanılabilir.
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Ø ¼ – 1" ve Ø 15 – 35 mm’lik çekirdek çalışma
alanı için tek parçalı donma kafası mevcuttur,
indirgeyici/azaltıcı ek parçalar gerekmez.
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Soğuğun aktarılması sadece su ile püskürtme
yapılarak desteklenir. Donma kafaları her zaman temizdir, macunlama/yağlama gerekmez.
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Kapalı soğutma maddesi devresine sahiptir.
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R-404A soğutma maddesi ozon tabakasına
zarar vermemektedir. Çevreye uyumludur.
Yüksek derecede soğutma gücü. Uzun süren
tamirat işleri için idealdir.

*Çevre-su ısı derecesi takriben 20 °C.
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Sağlam ve kompakt biçimde tasarlanmıştır.
Özellikle dar dondurma kafaları ve dikey
olarak boru üzerinden seyir eden bağlantı
hortumları sayesinde, son derece dar alan
larda ve köşelerde çalışma imkanı sağlan
maktadır. Tek ve çift taraflı dondurma imkanı
sunulmaktadır.
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Çok sessiz çalışma özelliği. 430 W gücünde
soğutma ünitesi
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Sağlam olarak tasarlanmış çelik gövdesinin
yan kısımlarında, optimal havalandırma
koşulları sağlayan, havalandırma ızgaraları
bulunmaktadır.
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Üst kısımda kolay ulaşılabilir nitelikte, soğutma
maddesi hortumları ve aksesuar saklama yeri
bulunmaktadır.
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Sadece 23 kg ağırlığındadır. Kolay taşınabilir
biçimde tasarlamıştır.

10

Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952
Geometrik olarak özel biçimlendirilmiş yuvaları
sayesinde, çeşitli boru çaplarını kavrama özelliğine sahip ve özellikle kompakt biçimde
tasarlanmış dondurma kafaları. Özel olarak
tasarlanmıştır, sadece 50 mm genişliğindedir.
Her yerde ve özellikle dar alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
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Tüm boru ebatları Ø ¼–1" veya Ø 15–35 mm
ebatlarına kadar sadece bir adet dondurma
kafasıyla dondurulabilir. 2", 60 mm Ø çapına
kadar dondurma işlemleri için diğer ebatta
dondurma kafaları sunulmaktadır.
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Dondurma kafalarının boru üzerinde sabitleştirilmeleri için tesis edilmiş sıkıştırma bantları,
hızlı açılır kapanır mekanizmalara sahiptir ve
bu özellik hızlı sökme ve takma olanağı, alet
kullanılmaksızın sağlanmaktadır.
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Esnek nitelikte ekstra uzunlukta soğutma maddesi hortumları, sentetik kauçuktan üretilmiş
olup, geniş çalışma alanları için tasarlanmıştır.
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Kıskaçlı LCD dijital termometre doğrudan
dondurma yerlerinde doğru sıcaklığın
gösterilmesine yarar.

REMS Frigo 2
REMS Frigo 2 Set. İçi boşaltılmamış boruların, basit ve hızlı bir biçimde elektrikli dondurma
tertibatıyla dondurulmaları için, kapalı soğutma maddesi devresi. Çelik-, Bakır-, Plastik-, Lamine
borular için Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Soğutma ünitesi 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 adet soğuma maddesi hortumları, 2 adet sıkıştırma bandı, 2 LCD dijital termometre, püskürtme şişesi. Ø ¼ – 1¼"
çapları için donatılmış olarak. Sağlam çelik gövde içerisinde. Karton kutu içerisinde.
		 Art.-No. 131011 R220#


2", 60 mm’ye kadar yükseltme seti,
2 adet dondurucu ek parçasından 1½"oluşur, dondurucu
ek parçası 54 mm ve dondurucu ek parçası 2", 60 mm		 Art.-No. 131160 R#



Dondurma takımı ⅛", 10 mm, 12 mm, 2’li set		 Art.-No. 131110 R#



Dondurma takımı 1½", 2’li set		 Art.-No. 131156 R#



Dondurma takımı 54 mm, 2’li set		 Art.-No. 131157 R#



Dondurma takımı 2", 60 mm, 2’li set		 Art.-No. 131158 R#
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Aksesuar

Germe bandı		
Art.-No. 131104 R#

LCD dijital termometre		 Art.-No. 131116 R#
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