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CSŐ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Elektromos csőfagyasztók
Gyors elektromos csőfagyasztás karbantartási vagy javítási munkához. Kiküszöböli a rendszer leeresztésének szükségességét. A RIDGID® SF-2300 és 
SF-2500 önálló mini fagyasztó egység.

SF-2300 SuperFreeze 
modell
12 - 35 mm-es acél és 12 - 42 mm-es réz 
fagyasztásához.

Gyors. A nagy teljesítményű kompresszor, a három mélyedéses direkt fagyasztófejjel, néhány perc 
alatt jégdugókat képez.

Hordozható és robosztus. Nincsenek terjedelmes gáztartályok. Önálló egység terepbiztos 
fémdobozban, szállítható kompresszorral. Könnyen szállítható egy munkahelyről a másikra.

Biztonságos. Nincs veszélyes száraz jég vagy mérgező gőz. CFC-mentes fagyasztóanyagot 
tartalmaz.

Kényelmes. A javítások a cső fagyott részéhez közel végezhetők, anélkül, hogy le kellene üríteni 
az egész rendszert.

Folyamatos használatra tervezve. Nincs kockázat, hogy javítás közben elfogy a CO2 
szárazjég gáz. 

Jellemzők
• Nagy teljesítményű, 296 W-os kompresszor
• A három mélyedéses direkt fagyasztófejek gyors és optimális fagyasztási teljesítményt tesznek 

lehetővé.
• A 12, 15, 22, 35 mm-es acél és réz csövezetékekhez való illesztődarabok segítségével a három 

mélyedéses direkt fagyasztófej rugalmasabban használható. 
• A tömlő merőlegesen csatlakozik a fagyasztófejhez. Könnyebb munkát biztosít szűk helyeken és 

csöveken a falhoz vagy a padlóhoz közel.
• A 2,5 mm vastag, 1,98 m hosszú, kopás ellen védőrugókkal ellátott gumitömlők hosszabb tömlő 

élettartamot biztosítanak.
• Az egyedülálló fagyasztó gél formula lecsepegés nélkül ráragad a fagyasztófejekre, és segít 

a fagyasztási idő csökkentésében.

Az SF-2300 típust kis átmérőjű csöveken (max. 11⁄4" (32 mm) átmérőjű acél csövek és 42 mm-es rézcsövek) való gyakori, ipari alkalmazá-
sokra fejlesztették ki. Nagy átmérőjű cső gyorsabb csőfagyasztásához az SP-2500 típus használatát javasoljuk (lásd következő oldal).

Alapfelszereltség
• SF-2300 SuperFreeze berendezés.
• Fagyasztófej 18-28-42 mm-es mélyedésekkel.
• 2 db 12/15/22/35 mm-es illesztődarab készlet 

réz / acél csövezetékekhez.

• Két Velcro® álló készlet.
• 1 kapcsoló rúd.
• 1 permetező flakon.
• 1 palack fagyasztó gél (237 ml).

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg Std. 

Csomagfont kg

41078 SF-2300 Csőfagyasztó, 230 V 58 26,3 1

42838 – 12 mm-es illesztődarab készlet (2) – – 1

42853 – 15 mm-es illesztődarab készlet (2) – – 1

42843 – 22 mm-es illesztődarab készlet (2) – – 1

42833 – 35 mm-es illesztődarab készlet (2) – – 1

69707 – Tépőzár (2) – – 1

65942 – Kapcsoló rúd – – 1

74946 – Fagyasztógél (palack, 237 ml) – – 1

60776 – Permetező flakon – – 1

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy a SuperFreeze fejek és tömlők teljesen felolvadjanak, mielőtt kiveszi őket 
a csőből. 
NE vegye ki a csőből erőszakkal, szerszámot használja, mivel az a fejek és tömlők végleges károsodását okozhatja.
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