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REMS Eskimo Zmrazovač trubek

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných 
potrubních vedení pomocí zmrazovacího média 
kysličníku uhličitého. Pro opravy a rozšiřování 
potrubních systémů.
Ocelové, měděné, plastové, 
vrstvené trubky Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm
Zmrazovací médium: Kysličník uhličitý.
Tepelný výkon až –79°C.
Nejedovatý, nehořlavý.

REMS Eskimo – zmrazit místo vyprázdnit. Super 
rychlý. Automatický přívod zmrazovacího média. 
Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelová trubka 
za pouhých 5 min. Obzvláště úzké, nezničitelné 
zmrazovací manžety.
Zmrazovací médium
Zmrazovací médium s vysokým tepelným výkonem až –79°C. 
Nejedovatý. Nehořlavý. Snadno k dostání.

Konstrukce
Zmrazovací manžety naléhávající přímo na trubku a přívod zmrazovacího média 
přímo na trubku zaručuji extrémně krátkou zmrazovací dobu a nízkou spotřebu 
mrazicího média. Zmrazovat lze jednostranně i oboustranně, s přídavnými 
T-rozdělovači lze připojit i další zmrazovací manžety.  

Zmrazovací manžety
Jednoduché. V mžiku namontované, bez speciálního nářadí. Obzvláště úzké, 
vysoce pružné a nezničitelné zmrazovací manžety z termoplastického elastomeru 
odolného proti chladu, pro práci i na úzkých místech a ve skulinách. Neztratitelné 
upínací šrouby.

Rukojeti z injektorem
Ergonomické rukojeti z umělé hmoty pro příjemnou práci. Nezlomitelný injektor 
(vstřikovací tryska) z mosazi. Rychlé a bezpečné připojení na zmrazovací 
manžety. Žádné nastavování, správné množství zmrazovacího média je vždy 
přiváděno automaticky.

Vysokotlaké hadice
Ohebné vysokotlaké hadice odolné proti zlomení a nárazu. Extra dlouhé pro velký 
pracovní rádius.  Libovolně prodlužovatelné. Otočné převlečné matice na připojení 
k lahvi zamezují zamotání  vysokotlakých hadic. 

Rozsah dodávky
REMS Eskimo Set. Zmrazovač trubek pro zmrazovací médium kysličník uhličitý. 
Pro ocelové, měděné, plastové a vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 
Po 2 kusech zmrazovacích manžet v 10 různých velikostech pro celkový pracovní 
rozsah, připojení na láhev s T-rozdělovačem, uzavírací matice, 2 rukojeti 
s injektorem, 2 vysokotlaké hadice. V pevném kufru. 

Obj.č.
130002 R

PříslušenstvíPříslušenství

Označení Velikost Obj.č.
Zmrazovací manžeta 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

Vysokotlaká hadice 2 m 130415
T-rozdělovač pro další manžety 130207
Uzavírací matice 130209
Dvojitá vsuvka 130208
Rukojet’ s injektorem 130410
Kufr  s vložkou 130430 R


