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OPRAVA A ÚDRŽBA POTRUBÍ

Elektrická zmrazovací zařízení
Rychlé elektrické zmrazování potrubí pro práce spojené s údržbou nebo opravami. Není přitom nutné vypouštění celého systému.  
RIDGID® SF-2300 a SF-2500 jsou samostatná malá zmrazovací zařízení.

Model SF-2300 
SuperFreeze
Pro zmrazování oceli 12 až 35 mm  
a mědi 12 až 42 mm.

Rychle. Výkonný kompresor v kombinaci s třírozměrnou hlavou přímého chlazení vytvoří ledové 
zátky během několika minut.

Přenosné a robustní. Nejsou třeba objemné láhve na stlačený plyn. Toto samostatné zařízení 
v kovovém pouzdru odolném proti hrubému zacházení s kompresorem odolným proti poškození při 
přepravě je snadno přenosné z jednoho pracoviště na druhé.

Bezpečné. Není zapotřebí nebezpečný suchý led ani se netvoří toxické výpary. Obsahuje chladivo 
bez freonu.

Praktické. Opravy lze provádět v blízkosti zmrzlé části trubky bez nutnosti vypouštět celý systém.

Určeno pro nepřetržité použití. Bez rizika, že vám dojde v průběhu opravy CO2 pro vytvoření 
suchého ledu. 

Vlastnosti
• Výkonný 296 W kompresor.
• 3-rozměrné hlavy přímého chlazení umožňují rychlé a optimální zmrazení.
• Použití vložek do 3-rozměrné hlavy pro ocelové a měděné potrubí 12, 15, 22, 35 mm poskytuje 

větší flexibilitu. 
• Hadice je připojena kolmo na chladicí hlavu. To dovoluje snazší práci v omezených prostorách a na 

trubkách blízko stěny nebo podlahy.
• Tloušťka stěny 2,5 mm, délka 1,98 m a ochranné pružiny proti opotřebení zaručují delší životnost 

hadice.
• Jedinečné složení chladicího gelu zajišťuje přilnutí k zmrazovacím hlavám bez odkapávání a 

pomáhá snižovat čas potřebný pro zmrazení.

Model SF-2300 je určen pro časté použití u potrubí malých průměrů (do 11⁄4" (32 mm) pro ocelové potrubí a 42 mm pro měď) v 
průmyslových aplikacích. Pro rychlejší zmrazování trubek větších průměrů doporučujeme použití modelu SF-2500 (viz další strana).

Standardní vybavení
• Jednotka SuperFreeze SF-2300.
• Zmrazovací hlava s prostory  

pro trubku 18 - 28 - 42 mm.
• Sada vložek 2x 12/15/22/35 mm  

pro potrubí měď / ocel.

• Sada 2 Velcro® se suchým zipem.
• 1 rychloupínací svorka.
• 1 rozprašovací láhev.
• 1 Láhev s chladicím gelem (237 ml).

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost Std. 
Balenílb. kg

41078 SF-2300 Zmrazovač potrubí, 230 V 58 26,3 1

42838 - Sada 12 mm vložek (2) - - 1

42853 - Sada 15 mm vložek (2) - - 1

42843 - Sada 22 mm vložek (2) - - 1

42833 - Sada 35 mm vložek (2) - - 1

69707 - Popruhy se suchým zipem (2) - - 1

65942 - Rychloupínací svorka - - 1

74946 - Chladicí gel (láhev, 237 ml) - - 1

60776 - Rozprašovací láhev - - 1

Poznámka: Dbejte vždy na to, aby byly hlavy SuperFreeze a hadice před sundáním z trubky zcela rozmraženy. 
NESUNDÁVEJTE z trubky násilím pomocí jakéhokoli nástroje, protože by tak mohlo dojít k trvalému poškození hlav 
a hadic.

NOViNkA


