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SF-2500 típus

SF-2500 SuperFreeze modell
Legfeljebb 21⁄2" (65 mm) átmérőjű csövek gyors fagyasztásához.

A csőfagyasztó szerszámmal elkerülhetők a rendszer leállással és leürítéssel 
járó költségek és kényelmetlenségek.
A SuperFreeze csőfagyasztó könnyen használható csőfagyasztó egység, ami lehetővé teszi hogy 
a vízrendszer a javítás közben is működjön. A RIDGID SF-2500-as típusa egy mini hűtőegység, 
mely önálló hűtőközeget keringtet alumínium fagyasztófejeiben. Ez akár 6 percen belül is jégdugót 
képez 1⁄2" (12 mm)  átmérőjű rézcsőben, és maximum 21⁄2" (65 mm) átmérőjű csővel vagy 2" (50 mm) 
átmérőjű acél csővel használható. Amint megtörtént a cső eldugaszolása, megkezdődhet a javítás. 
A jégdugót a berendezés fenntartja. Most egy palack speciálisan összeállított fagyasztó gél is 
tartozik hozzá, a fagyasztás gyorsítása érdekében. A csövek behelyezése előtt, a fejek fagyasztása 
érdekében, vigye fel a gélt.

SF-2500 típus
Kapacitás: ...................rézcső: 1⁄2 - 21⁄2" (12 - 65 mm). Acél cső: 1⁄2 - 2" (12 - 50 mm). 
Kompresszor:  ..............forgó, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W. 
Fagyasztóanyag:  .........R-507. 
Súly: ............................55 lbs (25 kg). 
Tömlő hosszúság:  .......2,6 m (5,2 m). 
Méretek:  .....................227⁄8" (58 cm) x 11" (28 cm) x 141⁄2" (37 cm) (H x Sz x M).

Alapfelszereltség
• SuperFreeze egység.
• 2 Velcro®.
• 1 permetező flakon.
• 1 kapcsoló rúd.
• 1 palack fagyasztó gél (237 ml).
• Két adapteres készlet 1⁄2" és 3⁄4" (12 és 20 mm) átmérőjű csövekhez.
• Szabvány méretű fagyasztófejek: 1" (25 mm), 11⁄4" (32 mm), 11⁄2" (40 mm) és 2" (50 mm).

Megrendelési információ

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg

68832 SF-2500 Csőfagyasztó, 230 V 55 25

Tartozékok

Kat.sz. Megnevezés

68862 2 adapterből álló készlet 1⁄2" Fe (22 mm)

72422 2 adapterből álló készlet 3⁄4" Fe (28 mm)

66986 2 adapterből álló készlet 12 mm - 15/16 mm

65976 2 adapterből álló készlet 3⁄8" Fe (18 mm), 1⁄2" Fe (22 mm)

65942 Kapcsoló rúd

69707 Tépőzár (1 pár)

74946 Hűtőgél (1 palack) 237 ml

60776 Permetező flakon

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.

Nagy környezeti hőmérsékleten való alkalmazások esetén tekerje be szigeteléssel a fagyasztott területet, ezzel is segítve a fejek 
fagyasztó hatásának koncentrálását.
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