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Fig. 1

deu Einfrierkopf mit 2 Positionen für die Rohrgrößen ¼ – ½”, ¾”–1”.  Einfriereinsätze 
für die Rohrgrößen ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm).

eng Deep-freezer head with 2 positions for tube sizes ¼ – ½”, ¾”–1”.  Deep-freezer 
inserts for tubes ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm).

fra Tête de congélation à 2 positions pour diamètres de tubes ¼ – ½”, ¾”–1”. 
Adaptateurs de congélations pour diamètres de tubes ⅛” (10, 12 mm), 1¼” 
(42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm).

ita Testina di congelamento con 2 posizioni per le dimensioni ¼ – ½”, ¾”–1”. 
Inserti di congelamento per le dimensioni ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 
54 mm, 2” (60 mm).

spa Cabezal congelador con 2 posiciones para los diámetros ¼ – ½”, ¾”–1”. 
Suplementos para los diámetros ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 
2” (60 mm).

nld Invrieskop met 2 posities voor de buisdiameters ¼ – ½”, ¾”–1”.  Invriesschalen 
voor de buisdiameters ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60  mm).

swe Fryshuvud med 2 lägen för rörstorlekar ¼ – ½”, ¾”–1”. Frysinsats för rörstor-
lekar ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm).

nor Innfrysingshode med 2 posisjoner for rørstørrelse ¼ – ½”, ¾”–1”. Innfrysings-
innsatser for rørstørrelse ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60  mm).

dan Indfrysningshoved med 2 positioner til rørstørrelserne ¼ – ½”, ¾”–1”. Indfrys-
ningsindsatser til rørstørrelserne ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 
2” (60 mm).

fin Jäädytyspää jossa 2 eri asentoa putkikokoja ¼ – ½”, ¾”–1” varten. Jäädytysosat 
putkikokoja ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm) varten.

por Cabeçal congelador com 2 posições para os diâmetros ¼ – ½”, ¾”–1”. Suple-
mentos para os diâmetros ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60  mm).

pol Dwugniazdowa głowica zamrażająca do rur o średnicach ¼ – ½”, ¾”–1”. 
Wkładki zamrażające do rur o średnicach ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 
54 mm, 2” (60 mm).

ces Zmrazovací hlava se 2 polohami pro velikosti trubek ¼ – ½”, ¾”–1”. Zmrazo-
vací vložky pro velikosti trubek ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 
2” (60 mm).

slk Zmrazovacia hlava s 2 pozíciami pre vel’kost’ trubiek ¼ – ½”, ¾”–1”. Zmrazo-
vacie vložky pre vel’kost’ trubiek ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 
2” (60 mm).

 

  
  

 

 

Fig. 2
deu Einfrierköpfe mit Spannband montieren. Einfrierstelle mehrmals mit Wasser 

besprühen.
eng Mount deep-freezer heads with the tightening strap; spray deep- freeze point 

several times with water.
fra Monter les têtes de congélation avec la sangle de serrage. Asperger plusieurs 

fois la zone de congélation avec de l‘eau.
ita Montare le testine di congelamento con il collare. Spruzzare più volte dell‘acqua 

sul punto di congelamento.
spa Cabezal congelador montado con brida de fleje. Pulverizar  repetidamente la 

zona a congelar con agua.
nld Invrieskoppen met spanband monteren. Invriesplek meerdere malen met 

water besproeien.
swe Montera fryshuvudet med spännband; spruta vatten på frysstället flera  gånger.
nor Innfrysingshodene monteres ved hjelp av spennbånd. Innfrysingspunktet 

sprayes gjentatte ganger med vann.
dan Indfrysningshovederne monteres med spændbånd.  Indfrysningsstedet sprøjtes 

flere gange med vand.
fin Asenna jäädytyspäät kiinnitysnauhan kanssa. Suihkuta jäädytyskohtaan vettä 

useita kertoja.
por Cabeçal congelador montado com cinta de fecho. Pulverizar repetidamente 

com água a zona a pulverizar.
pol Głowice montować za pomocą opasek mocujących. Miejsce zamrażania 

kilkakrotnie spryskać wodą.
ces Zmrazovací hlavu namontovat s upínací páskou. Zmrazovací místo vícekrát 

postříkat vodou.
slk Zmrazovacie hlavy namontovat’ s upínacou páskou. Zmrazovacie miesto 

viackrát postriekat’ vodou.
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Fig. 3 
 
 cz
Ļasy zmrazov§n² v z§vislosti na velikosti trubky, materi§lu trubky,pŚi vyuģit² 
odpov²daj²c² polohy v zmrazovac² hlavŊ a pŚi pouģit² zmrazovac²ch vloģek.
Ļasy zmrazov§n² plat² pŚi teplotŊ okol² a vody cca 20ÁC. U plastovĨch trubek je
podle materi§lu mnohdy nutno poļ²tat s vĨraznŊ vyġġ²mi zmrazovac²mi ļasy. 
PovġimnŊte si: Je-li zmrazov§no v rŢznĨch vĨġk§ch, jsou tak® teploty a t²m i 
zmrazovac² doby rozd²ln®.
 
sk 
Ļasy zmrazovania v z§vislosti od velôkosti trubky,od materi§lu trubky, pri vyuģit²
odpovedaj¼cej polohy v zmrazovacej hlave a pri pouģit² zmrazovac²ch vloģiek.
Ļasy zmrazenia platia pri teplote okolia a vody cca.20ÁC. U plastovĨch trubiek
je podlôa materi§lu mnohokr§t nutn® poļ²tatô s vĨrazne vyġġ²mi zmrazovac²mi 
ļasmy. Vġimnite si: Ak zamrzne v r¹znych stupŔoch, s¼ aj teploty a tĨm aj ļasy
zmrazovania r¹zne.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  Fig. 3
 deu  Rohrwerkstoff Position im  Einfriereinsatz Einfrierzeit
  Rohrgröße  Einfrierkopf Art.-Nr. T (min)
  Ø    
 eng  Tube material Position in  Deep-freezer  Deep-freeze 
  Tube size   deep-freezer  insert  time
  Ø  head item no T (min)
 fra  Matériau tube Position dans Adaptateur de Durée de
  Diamètre du   tête de congélation congélation
  tube Ø  congélation réf. n° T (min)
 ita  Materiale del Posizione nella  Inserto di  Tempo di 
  Dimensioni tubo testina di  congelamento congelamento
  del tubo Ø  congelamento Cod. art. T (min)
 spa  Material Posición del Suplemento Tiempo de
  Diámetro  cabezal congelador congelación
  Ø  congelador Código T (min)
 nld  Buismateriaal Positie op  Invriesschaal Invriestijd
  Buisdiameter  invrieskop art.nr. T (min)
  Ø    
 swe  Rörmaterial Läge i frys- Frysinsats Frystid
  Rördiam.   huvudet art.nr T (min)
  Ø    
 nor  Rørmateriale Posisjon i  Innfrysingsinnsats Innfrysingstid
  Rørstørrelse  innfrysingshodet Art.nr. T (min)
  Ø    
 dan  Rørmateriale Position i Indfrysnings- Indfrysnings-
  Rørstørrelse  indfrysnings- indsats tid T (min)
  Ø  hoved Art.nr. 
 fin  Putken Sijainti Jäädytysosa Jäädytysaika
  Putken valmistusaine jäädytys- Tuote-nro T (min)
  läpimitta Ø  päässä
 por  Material Posição do Suplemento Tempo de
  Diâmetro  cabeçal congelador congelação
  Ø  congelador Código T (min)
 pol  Materiał Gniazdo Wkładka Czas
  Średnica rury zamrażające zamrażająca zamrażania
  rury Ø   Nr art. T (min)
 ces  Materiál trubky Poloha v Zmrazovacia Čas
  Velikost  zmrazovací vložka zmrazovania
  trubky Ø  hlavě Obj.č. T (min)
 slk  Materiál trubky Poloha v Zmrazovací Čas
  Vel’kost’  zmrazovacej vložka zmrazování
  trubky Ø  hlave Obj.č. T (min)
 hun  Csőanyag Fagyasztófej Fagyasztó- Fagyasztási
  Csőméret  helyzete betét idő
  Ø   Cikkszám T (perc)
 slv  Material Pozicija na Zamrzovalni Zamrzovalni
  Velikost cevi  zamrzovalni nastavek čas
  Ø  glavi Art. Nr. T (min)
 hrv  Materijal Pozicija Umetci za Vrijeme
  Promjer  glava za zamrzavanje zamrzavanja
  cijevi Ø  zamrzavanje Br. Art. T (min)
 rus  Технический  Положение Вкладыш Время
  Диаметр материал в колодке Арт. № заморозки
  трубы Ø    Т(мин)
 ron  Materialul Poziţia în Inserţie Timp de 
  Diametrul ţevii capul de necesară îngheţare
  ţevii Ø  îngheţare Cod articol T (min)
 grc  Υλικό σωλήνα Θέση στην  Εξάρτημα Χρόνος 
  Μέγεθος  κεφαλή κατάψυξης κατάψυξης
  σωλήνα Ø  κατάψυξης Αριθ. προϊόντος T (λεπτά)
 tur  Borunun Dondurma Dondurma Dondurma
  Boru ebadı malzemesi kafasındaki parçası Süresi
  Ø  konumu Ürün numarası T (asgari)
 bul  Материал Положение  Приставка Време за
  Диаметър  в главата No. продукт замразяване
  Ø    T (min)
 lit Vamzdžio  Vamzdžio Padėtis  Užšaldymo įdėklo Užšaldymo 
  skersmuo medžiaga  užšaldymo  Art.-Nr. Laikas
  Ø  galvutėje  T (min)
 lav Caurules Caurules Vieta saldēšanas Ieliktņu  Saldēšanas 
  diametrs materiāls galvā Art.-Nr. laiks 
  Ø    T (min)
 est  Materjal Positsioon Külmutusotsik Külmutusaeg
  Torudiameeter  külmutuspeas Art. Nr. T (min)
  Ø

 ⅛” Fe ⅛  –  ½ 131110 3
 ¼” Fe ⅛  –  ½ –– 4
 ⅜” Fe ⅛  –  ½ –– 4
 ½” Fe ⅛  –  ½ –– 5
 ¾” Fe ¾  – 2 –– 9
 1” Fe ¾  – 2 –– 14
 1¼” Fe ¾  – 2 131155 30
 1½” Fe ¾  – 2 131156 46
 2” Fe ¾  – 2 131158 73

 10 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ 131110 3
 12 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ 131110 3
 14 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ –– 5
 15 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ –– 4
 16 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ –– 5
 18 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ –– 6
 22 mm Cu, INOX ⅛  –  ½ –– 6
 28 mm Cu, INOX ¾  – 2 –– 14
 35 mm Cu, INOX ¾  – 2 –– 15
 42 mm Cu, INOX ¾  – 2 131155 31
 54 mm Cu, INOX ¾  – 2 131157 52
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Překlad originálního návodu k použití

  Základní bezpečnostní pokyny
POZOR! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení následujících pokynů může způsobit 
zasažení elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. Dále použitý pojem 
„elektrický přístroj“ se vztahuje na ze sítě napájené elektrické nářadí (se sít’ovým 
kabelem), na akumulátory napájené elektrické nářadí (bez sít’ového kabelu), na 
stroje a elektrické přístroje. Používejte el. přístroj jen k tomu účelu, pro který je určen 
a dodržujte přitom všeobecné bezpečnostní předpisy.

USCHOVEJTE DOBŘE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

A) Pracoviště
a) Udržujte na Vašem pracovišti čistotu a pořádek. Nepořádek a špatné osvět-

lení na pracovišti mohou mít za následek úraz.
b) Nepoužívejte el. přístroj v prostředí, ve kterém hrozí nebezpečí výbuchu, 

ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické přístroje 
vytvářejí jiskření, které může tento prach nebo plyny zapálit. 

c) Během práce s el. přístrojem  nesmějí být v jeho blízkosti děti, ani jiné 
osoby. Při nepozornosti můžete ztratit kontrolu nad el. přístrojem.

B) Elektrická bezpečnost
a) Připojovací zástrčka elektrického přístroje musí pasovat do zásuvky. Zástrčka 

nesmí být v žádném případě upravován. Nepoužívejte žádné zástrčkové 
adaptéry společně s elektrickými přístroji s ochranným zemněním. Nezmě-
něné zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko zasažení elektrickým proudem. 
Je-li el. přístroj vybaven ochranným vodičem, smí být připojen pouze do zásuvky 
s ochranným kontaktem. Používáte-li elektrický přístroj při práci na staveništích, 
ve vlhkém prostředí, v exteriéru nebo obdobných podmínkách smí být připojen 
k síti jen přes 30 mA automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany (FI-spínač).

b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými vnějšími plochami, např. 
trubkami, tělesy topení, vařiči, chladničkami. Pokud je Vaše tělo uzemněno, 
je vyšší riziko zasažení elektrickým proudem.

c) Nevystavujte el. přístroj dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do el. přístroje zvyšuje 
riziko zasažení el. proudem.

d) Nepoužívejte přívodní kabel k účelům, pro které není určen, abyste za něj 
přístroj nosili, věšeli nebo jej požili k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte 
kabel před horkem, olejem a ostrými hranami nebo otáčejícími se díly přístroje. 
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.

e) Pokud s elektrickým přístrojem pracujete v exteriéru, používejte jen pro tento 
účel určené a schválené prodlužovací kabely. Použitím prodlužovacího kabelu, 
který je určen k práci v exteriéru snížíte riziko zasažení elektrickým proudem.

C) Bezpečnost osob
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a jděte na práci s elektrickým 

přístrojem s rozumem. Nepoužívejte elektrický přístroj, pokud jste unaveni, 
nebo pod vlivem drog, alkoholu, nebo léků. Jediný moment nepozornosti při 
práci s elektrickým přístrojem může vést k vážnému zranění.

b) Noste vhodné osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle. Nošení 
osobních ochranných prostředků, jako je dýchací maska proti prachu, protisklu-
zová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu podle způsobu 
a nasazení elektrického přístroje snižuje riziko zranění. 

c) Zabraňte bezděčnému zapnutí. Přesvědčte se, že je spínač při zastrčení 
zástrčky do zásuvky v poloze „vypnuto“. Pokud máte při přenášení elektric-
kého přístroje prst na spínači nebo přístroj připojujete zapnutý k síti, může to 
vést k úrazům. Nepřemostěte nikdy t’ukací spínač. 

d) Odstraňte nastavovací nástroje nebo šroubovací klíče před tím, než elek-
trický přístroj zapnete. Nářadí nebo klíče, které se nachází v pohyblivých částech  
přístroje, mohou způsobit zranění. Nikdy se nedotýkejte pohybujících se (obíha-
jících) částí. 

e) Nepřeceňujte se. Zaujměte k práci bezpečnou polohu a udržujte vždy rovno-
váhu. Takto můžete přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.

f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zabraňte 
kontaktu vlasů, oděvů a rukavic s pohybujícími se díly. Volné oblečení, šperky 
nebo dlouhé vlasy mohou být uchopeny pohybujícími se díly. 

g) Pokud mohou být namontována zařízení na odsávání a zachycování prachu, 
přesvědčte se, že jsou tyto zapojena a používána. Použití těchto zařízení 
snižují ohrožení způsobená prachem. 

h) Přenechávejte elektrický přístroj pouze poučeným osobám. Mladiství smí 
elektrický přístroj používat pouze v případě, jsou-li starší 16-ti let, pokud je to 
potřebné v rámci jejich výcviku a děje se tak pod dohledem odborníka.

D) Pečlivé zacházení a použití el. přístrojů
a) Nepřetěžujte elektrický přístroj. Používejte k Vaší práci pro tento účel určený 

elektrický přístroj. S vhodným elektrickým přístrojem pracujte lépe a bezpeč-
něji v udávaném rozsahu výkonu. 

b) Nepoužívejte žádné elektrické přístroje, jejichž spínač je defektní. Elektrický 
přístroj, který se nedá zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven. 

c) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím než budete provádět nastavování 
přístroje, vyměňovat díly příslušenství nebo odkládat přístroj. Toto bezpeč-
nostní opatření zabraňuje bezděčnému zapnutí přístroje. 

d) Uschovávejte nepoužívané elektrické přístroje mimo dosah dětí. Nenechte 
s elektrickým přístrojem pracovat osoby, které s ním nebyly obeznámeny 
nebo tyto pokyny nečetly. Elektrické přístroje jsou nebezpečné, pokud jsou 
používány nezkušenými osobami. 

e) Pečujte o elektrický přístroj svědomitě. Kontrolujte, zda pohyblivé části 

 ces



přístroje bezvadně fungují a neváznou, jestli díly nejsou zlomeny nebo tak 
poškozeny, že je tímto funkce elektrického přístroje ovlivněna. Nechejte si 
poškozené díly před použitím elektrického přístroje opravit kvalifikovaným 
odborníkem nebo některou z autorizovaných smluvních servisních dílen 
REMS. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektrickém nářadí. 

f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s 
ostrými řeznými hranami méně váznou a nechají se snadněji vést. 

g) Zajistěte polotovar. Používejte upínací přípravky nebo svěrák k pevnému upnutí 
polotovaru. Těmito prostředky je bezpečněji upevněn než Vaší rukou, a Vy máte 
mimoto obě ruce volné k ovládání el. přístroje.

h) Používejte elektrické přístroje, příslušenství, nástavce apod. odpovídajíc 
těmto pokynům a tak, jak je pro tento specielní typ přístroje předepsáno. 
Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
trických přístrojů pro jinou pro předem stanovenou činnost může vést k nebez-
pečným situacím. Jakákoli svévolná změna na elektrickém přístroji není z bezpeč-
nostních důvodů dovolena.

E) Pečlivé zacházení a použití akumulátorových přístrojů
a) Přesvědčte se předtím, než nasadíte akumulátor, že je elektrický přístroj 

vypnut. Nasazení akumulátoru do elektrického přístroje, který je zapnut, může 
vést k úrazům. 

b) Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách doporučených výrobcem. Nabí-
ječce, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, hrozí nebezpečí  požáru, 
pokud bude použita s jinými akumulátory.

c) V elektrických přístrojích používejte pouze pro ně určené akumulátory. 
Použití jiných akumulátorů může vést ke zraněním a požáru. 

d) Chraňte nepoužívaný akumulátor před kancelářskými svorkami, mincemi, 
klíči, hřebíky, šrouby nebo jinými malými kovovými předměty, které mohou 
způsobit přemostění a zkratování kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru 
může mít za následek popáleniny nebo požár. 

e) Při chybném použití může z akumulátoru unikat tekutina. Vyhněte se kontaktu 
s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Pokud byly tekutinou z 
baterie zasaženy Vaše oči, vyhledejte lékařské ošetření. Tekutina vyteklá z 
akumulátorů může vést k podráždění kůže nebo popáleninám.

f) Při teplotách akumulátoru/nabíječky nebo vnějších teplotách pod ≤ 5°C/40°F 
nebo přes ≥ 40°C/105°F nesmí být akumulátor/nabíječka používána.

g) Nelikvidujte poškozené akumulátory vyhozením do domácího odpadu, 
nýbrž předejte je některé z autorizovaných smluvních servisních dílen REMS 
nebo některé uznávané společnosti na likvidaci odpadu. 

F) Servis
a) Nechejte si Váš přístroj opravovat pouze kvalifikovanými odborníky a pouze 

za použití originálních náhradních dílů. Tímto bude zajištěno, že bezpečnost 
přístroje zůstane zachována. 

b) Dodržujte předpisy pro údržbu a opravy a upozornění na výměnu nářadí. 
c) Kontrolujte pravidelně přívodní vedení elektrického přístroje a nechejte ho 

v případě poškození obnovit kvalifikovanými odborníky nebo autorizovanou 
smluvní servisní dílnou REMS. Kontrolujte pravidelně prodlužovací kabely 
a nahraďte je, jsou-li poškozeny.

  Specielní bezpečnostní pokyny
● Noste chladu odolné rukavice. 
● Led vyvolává při dotyku s kůží popáleniny. Po ukončení práce nechejte zmrazo-

vací hlavy odtát.
● Hadice nezlomte, nepřekruťte nebo nevystavujte tahu. Toto může vést k netěs-

nostem.
● Neotevírat okruh chladiva. Přístroj obsahuje chladivo R 404A v uzavřeném 

okruhu. Pokud dojde u vadného přístroje k úniku chladiva, dodržujte následující 
pokyny:

 – Při vdechnutí: Postiženého přivést na čerstvý vzduch, nechat odpočinout. Při 
zástavě dechu poskytnout umělé dýchání. Zavolat lékaře.

 – Při doteku s kůží: Postižená místa na těle nechat roztát popř. omývat množ-
stvím teplé vody.

 – Při zasažení očí: Okamžitě důkladně, min. 10 minut, vymývat množstvím čisté 
vody. Vyhledat lékaře.

 – Při polknutí: Nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchnout vodou, vypít sklenici 
vody. Vyhledat lékaře.

 – Doporučení pro lékaře: Nepodávat žádné léky skupiny Ephedrin/Adrenalin.
 Pozor: Při termickém rozkladu chladiva (např. při požáru) dochází k vytvoření 

vysoce jedovatých a žíravých plynů.
● Dodržujte bezpečnostní pokyny pro chladící zařízení.
● Při sešrotování přístroje odsát a zlikvidovat chladivo dle platných předpisů.
● Chladivo se nesmí dostat do kanalizace, sklepů, pracovních jam. Plyny z chla-

diva mohou vytvořit dusivou atmosféru.

1. Technická data
1.1. Objednací čísla
 Zmrazovací vložka ⅛” (10, 12 mm) (pár)  131110
 Zmrazovací vložka 1¼” (42 mm) (pár)  131155
 Zmrazovací vložka 1½” (pár)  131156
 Zmrazovací vložka 54 mm (pár)  131157
 Zmrazovací vložka 2” (60 mm) (pár)  131158
 LCD digitální teploměr  131115
 Upínací páska  131104
 Láhev s rozprašovačem     093010

1.2. Rozsah použití
 Zmrazování tekutin všech druhů jako např.
 voda, mléko, pivo v trubkách z oceli, mědi,
 litiny, olova, hliníku, plastů aj. ⅛ – 2” popř. 10 – 60 mm
 Teplota okolí +10°C až +32°C

1.3. Elektrické hodnoty
 Síťové napětí, -frekvence, -výkon, -proud 230 V~; 50 Hz, 430 W; 1,81 A
 Třída ochrany I potřebný ochranný vodič
 Druh ochrany IP 33

1.4. Hodnoty chladiva
 Chladivo R 404A
 Plnící množství 0,150 kg
 Provozní tlak okruhu chladiva 27 bar

1.5. Rozměry
 Přístroj 310 × 305 × 360 mm
  (12” × 12” × 14”)
 Délka hadic s chladivem 2 m

1.6. Hmotnost
 Přístroj 22,3 kg (50 lbs)

1.7. Hladina hluku
 Emisní hodnota na pracovišti 70 dB(A)

1.8. Vibrace
 Průměrná efektivní hodnota zrychlení 2,5 m/s²

 Udávaná hodnota emisní hodnota kmitání byla změřena na základě normova-
ných zkušebních postupů a může být použita pro porovnání s jiným přístrojem. 
Udávaná hodnota emisní hodnoty kmitání může být aké použit k úvodnmu 
odhadu přerušení chodu.  

 Pozor: Emisní hodnota kmitání se může během skutečného použití přístroje od 
jmenovitých hodnot odlišovat, a to v závislosti na druhu a způsobu, jakým bude 
přístroj používán. V závislosti na skutečných podmínkách použití (přerušovaný 
chod) může být žádoucí, stanovit pro ochranu obsluhy bezpečnostní opatření.

2. Uvedení do provozu
 K zamrazení dojde díky přenosu chladu ze zmrazovacích hlav na vnější povrch 

trubky. Pro zajištění dobrého přechodového kontaktu je nutno barvu, rez nebo 
další znečištění z trubky odstranit. Deformované trubky nelze zamrazit.

 Voda (či jiná tekutina) v trubce může být zamrazena pouze tehdy, nedochází 
li k proudění, tj. je třeba vypnout čerpadla, zamezit odběru vody. Vodu v systé-
mech topení zchlaďte před zmrazováním na pokojovou teplotu.

2.1. Montáž zmrazovacích hlav
 U velikostí trubek ¼ –1” popř. 14 – 35 mm přiložte zmrazovací hlavy (obr.1) 

přímo na trubku (obr.2). Zmrazovací hlavy upevněte upínací páskou. Nejkratší 
doby zmrazování bude dosaženo, pokud přívod hadice na zmrazovací hlavě 
bude směřovat vzhůru.

2.2. Použití zmrazovacích vložek
 Pro velikosti trubek ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60 mm) je 

nutno použít zmrazovacích vložek (příslušenství). Tyto vložte do zmrazovacích 
hlav. Příslušné použití je naznačeno v tabulce (obr. 4). Zmrazovací hlavy se 
zmrazovacími vložkami upevněte k trubce upínací páskou (obr. 2).

3. Provoz
 Přístroj zapněte teprve tehdy, až budou namontovány zmrazovací hlavy. Ke 

zlepšení přenosu chladu ze zmrazovacích hlav na trubku by měla být použita 
na začátku a v průběhu zmrazování spolu s přístrojem dodávaná láhev s rozpra-
šovačem, s jíž pomocí nastříkáte několikrát mezi zmrazovací hlavy/zmrazo-
vací vložky a trubku vodu (obr. 2). Důležité: Zmrazovací hlavy namontujte a 
postříkejte vodou. Od počátku mrznutí stříkejte intenzívně vodou tak, aby se 
zaplnila spára mezi trubkou a zmrazovací hlavou/zmrazovací vložkou. Přitom 
střídavě postřikujte obě zmrazovaná místa vodou tak dlouho, dokud se nevy-
tvoří celistvá ledová vrstva. To může při velkých trubkách trvat až do 10 min. 
Poté již není potřeba postřikovat vodou. Při nedodržení se prodlouží doby zmra-
zování, nebo trubka přesto, že se na zmrazovacích hlavách vytvořila námraza, 
nezamrzne. Nevytvoří-li se jinovatka ani po čase uvedeném v tabulce, dá se 
usuzovat na proudění vody ve vedení nebo je obsah trubky teplý. V tom případě 
vypněte čerpadla, zamezte odběru vody, vodu nechejte zchladnout. Mimoto 
dbejte na to, aby zmrazovací hlavy nebyly vystaveny proudu slunečních paprsků 
nebo teplému vzduchu. Obzvláště nesmí ventilátor přístroje foukat na zmra-
zované místo.

 Jako příslušenství je možno dodat LCD digitální teploměry, které mohou být 
zastrčeny do kapes upínacích pásků a usnadní tak posouzení stavu zmrazo-
vaného místa. Teploměry jsou napájeny malým akumulátorovým článkem, který 
může být v případě potřeby vyměněn.

 Pozor: Zmrazovací hlavy a hadice s chladivem dosahují teploty okolo –30°C. 
Pro zamezení doteku s námrazou noste odpovídající ochranné rukavice!

 Opravy na potrubním vedení mohou být započaty po uplynutí doby zmrazo-
vání uvedené v tabulce (obr.3). Před začátkem opravy přezkoušejte, zda je 
vedení bez tlaku. Eventuelně otevřete příslušný vypouštěcí kohout nebo povolte 
šroubované spojení. Přístroj během opravy nevypínejte. 

ces ces
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 V tabulce uvedené zmrazovací časy (obr.3) jsou přibližnými hodnotami a platí 

při teplotě okolí/teplotě vody cca 20°C. Při vyšší teplotě okolí/teplotě vody se 
prodlouží odpovídajícím způsobem tyto časy. U plastových trubek je dle mate-
riálu nutno počítat místy s výrazně vyššími zmrazovacími časy.

 Po ukončení práce přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zmrazo-
vací hlavy nechejte odtát. Pro zamezení doteku s námrazou noste odpovída-
jící ochranné rukavice! Upínací pásku, zmrazovací hlavu popř. zmrazovací 
vložky sejmout až po úplném odtavení. Tím zamezíte možným poškozením 
přístroje. Hadice nezlomte, nepřekruťte nebo nevystavujte tahu. Toto může 
vést k netěsnostem. 

 Přístroj transportujte pouze stojící. Nepokládejte ho!

4. Údržba
 Údržba a opravy přístroje smí být prováděny pouze v autorizovaném servisním 

středisku REMS nebo přímo v Service-Center REMS, Neue Rommels hauser 
Strasse 4, D-71332 Waiblingen!

5. Postup při poruchách
5.1. Porucha: Zmrazovací hlava se neobalí ledem.
 Příčina: ● Vypnut el. proud.
  ● Není ještě dosaženo dostatečného zmrazovacího času.
  ● Příliš vysoká teplota vody.
  ● Nejsou vypnuta čerpadla, dochází k odběru vody.
  ● Hadice s chladivem/přístroj poškozeny.

5.2. Porucha: Na trubce se nevytvoří jinovatka.
 Příčina: ● Není ještě dosaženo dostatečného zmrazovacího času.
  ● Příliš vysoká teplota vody.
  ● Nejsou vypnuta čerpadla, dochází k odběru vody.

5.3. Porucha: I přes vytvořenou jinovatku nedojde k zamrznutí potrubního 
 vedení.

 Příčina: ● Přezkoušejte, zda zmrazovaná tekutina neobsahuje 
  nemrznoucí prostředky.

5.4. Porucha: Zmrazovací doby z tabulky (obr. 3) budou výrazně překročeny.
 Příčina: ● Příliš vysoká teplota vody.
  ● Nejsou vypnuta čerpadla, dochází k odběru vody.
  ● Na zmrazované místo svítí proud slunečních paprsků.
  ● Nátěr barvy, rez na zmrazované trubce.
  ● Ventilátor přístroje fouká na zmrazované místo.

6. Záruka výrobce
 Záruční doba činí 12 měsíců od předání nového výrobku prvnímu spotřebiteli, 

nejvýše však 24 měsíců po dodání prodejci. Datum předání je třeba prokázat 
zasláním originálních dokladů o koupi, jež musí obsahovat datum koupě a 
označení výrobku. Všechny funkční vady, které se vyskytnou během doby 
záruky a u nichž bude prokázáno, že vznikly výrobní chybou nebo vadou mate-
riálu, budou bezplatně odstraněny. Odstraňováním závady se záruční doba 
neprodlužuje ani neobnovuje. Chyby, způsobené přirozeným opotřebováním, 
nepřiměřeným zacházením nebo špatným užitím, nerespektováním nebo poru-
šením provozních předpisů, nevhodnými provozními prostředky, přetížením, 
použitím k jinému účelu, než pro jaký je výrobek určen, vlastními nebo cizími 
zásahy nebo z jiných důvodů, za něž REMS neručí, jsou ze záruky vyloučeny.

 Záruční opravy smí být prováděny pouze k tomu autorizovanými smluvními 
servisními dílnami REMS. Reklamace budou uznány jen tehdy, pokud bude 
výrobek bez předchozích zásahů a v nerozebraném stavu předán autorizo-
vané smluvní servisní dílně REMS. Nahrazené výrobky a díly přechází do vlast-
nictví firmy REMS.

 Náklady na dopravu do a ze servisu hradí spotřebitel.
 Zákonná práva spotřebitele, obzvláště jeho nároky vůči prodejci, zůstávají 

nedotčena. Tato záruka výrobce platí pouze pro nové výrobky, které budou 
zakoupeny v Evropské unii, v Norsku nebo ve Švýcarsku.

7. Soupis náhradních dílů
 Soupis náhradních dílů viz. www.rems.de – pod Downloads.

Preklad originálneho návodu na použitie

  Základné bezpečnostné pokyny
POZOR! Prečítajte si všeobecné pokyny. Nedodržanie následujúcich pokynov môže 
spôsobit’ zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo t’ažké zranenie. Ďalej 
použitý pojem „elektrický prístroj“ sa vzt’ahuje na zo siete napájené elektrické náradie 
(so siet’ovým káblom), na akumulátory napájané elektrické náradie (bez siet’ového 
kábla), na stroje a elektrické prístroje. Používajte el. prístroj len k tomu účelu, pre 
který je určený a dodržujte pritom všeobecné bezpečnostné predpisy.

USCHOVAJTE DOBRE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

A) Pracovisko
a) Udržujte na Vašom pracovisku čistotu a poriadok. Neporiadok a zlé osvet-

lenie na pracovisku môžu mat’ za následok úraz.
b) Nepoužívajte el. prístroj v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečie výbuchu, 

v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické 
prístroje vytvárajú iskrenie, které môže tento prach alebo plyny zapálit’. 

c) Behom práce s el. prístrojom nesmú byt’ v jeho blízkosti deti, ani iné osoby. 
Pri nepozornosti môžete stratit’ kontrolu nad el. prístrojom.

B) Elektrická bezpečnost’
a) Pripojovacia zástrčka elektrického prístroja musí pasovat’ do zásuvky. 

Zástrčka nesmie byt’ v žiadnom prípade upravovaná. Nepoužívajte žiadne 
zástrčkové adaptéry společne s elektrickými prístrojmi s ochranným 
zemnením. Nezmenené zástrčky a odpovedajúce zásuvky znižujú riziko zasiah-
nutia elektrickým prúdom. Ak je el. prístroj vybavený ochranným vodičom, smie 
byt’ pripojený len do zásuvky s ochranným kontaktom. Ak používate elektrický 
prístroj pri práci na staveniskách, vo vlhkom prostredí, v exteriéri alebo obdob-
ných podmienkach smie byt’ pripojený k sieti len cez 30 mA automatický spínač 
v obvode diferenciálnej ochrany (FI-spínač).

b) Vyvarujte sa telesného kontaktu s uzemnenými vonkajšími plochami, napr. 
trubkami, telesami kúrenia, varičmi, chladničkami. Pokiaľ je Vaše telo uzem-
nené, je vyžšie riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

c) Nevystavujte el. prístroj dažďu alebo vlhku. Vniknutie vody do el. prístroja 
zvyšuje riziko zasiahnutia el. prúdom.

d) Nepoužívajte prívodný kábel k účelom, pre které nie je určený, abyste zaňho 
prístroj nosili, vešali alebo ho použili k vytiahnutiu zástrčky zo zásuvky. 
Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami alebo otáčajúcimi sa 
dielami prístroja. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko zasiahnutia 
elektrickým prúdom.

e) Pokiaľ s elektrickým prístrojom pracujete v exteriéri, používajte len pre tento 
účel určené a schválené predlžovacie káble. Použitím predlžovacieho kábla, 
který je určený k práci v exteriéri znížite riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

C) Bezpečnost’ osôb
a) Buďte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a chodte na prácu s elek-

trickým prístrojom s rozumom. Nepoužívajte elektrický prístroj, pokiaľ ste 
unavený, alebo pod vplyvom drog, alkoholu, alebo liekov. Jediný moment 
nepozornosti pri práci s elektrickým prístrojom môže viest’ k vážnemu zraneniu.

b) Noste vhodné osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. 
Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je dýchacia maska proti prachu, 
protiklzná bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu podľa 
spôsobu a nasadenie elektrického prístroja znižuje riziko zranenia. 

c) Zabráňte samočinnému zapnutiu. Presvedčte sa, že je spínač pri zastrčení 
zástrčky do zásuvky v polohe „vypnuté“. Pokiaľ máte pri prenášaní elektric-
kého prístroja prst na spínači alebo prístroj pripájate zapnutý k sieti, môže to 
viest’ k úrazu. Nepremostite nikdy t’ukací spínač. 

d) Odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkovacie kľúče predtým, ako 
elektrický prístroj zapnete. Náradie alebo kľúče, které sa nachádzajú v pohyb-
livých častiach prístroja, môžu spôsobit’ zranenie. Nikdy sa nedotýkajte pohybu-
júcich sa (obiehajúcich) častí. 

e) Nepreceňujte sa. Zaujmite k práci bezpečnú polohu a udržujte vždy rovno-
váhu. Takto môžete prístroj v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovat’.

f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste volné oblečenie alebo šperky. Zabráňte 
kontaktu vlasov, odevov a rukavíc s pohybujúcimi sa dielami. Volné oble-
čenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byt’ uchopené pohybujúcimi sa dielami. 

g) Pokiaľ môžu být namontované zariadenia na odsávanie a zachytávanie 
prachu, presvedčte sa, že sú tieto zapojené a používané. Použitie týchto 
zariadení znižujú ohrozenie spôsobené prachom. 

h) Prenechávajte elektrický prístroj len poučeným osobám. Mladiství smú elek-
trický prístroj používat’ len v prípade, ak sú starší ako 16 rokov, pokiaľ je to 
potrebné v rámci ich výcviku a robí sa tak pod dohľadom odborníka.

D) Starostlivé zaobchádzenie a použitie el. prístrojov
a) Nepret’ažujte elektrický prístroj. Používajte k Vašej práci pre tento účel 

určený elektrický prístroj. S vhodným elektrickým prístrojom pracujte lepšie a 
bezpečnejšie v udávanom rozsahu výkonu. 

b) Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje, ktorých spínač je poškodený. Elek-
trický prístroj, který se nedá zapnút’ alebo vypnút’, je nebezpečný a musí byt’ 
opravený. 

c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky predtým ako budete prevádzat’ nastavo-
vanie prístroja, vymieňat’ diely príslušenstvo alebo odkladat’ prístroj. Toto 
bezpečnostné opatrenie zabraňuje samočinnému zapnutiu prístroja. 

d) Uschovávajte nepoužívané elektrické prístroje mimo dosah detí. Nenechajte 
s elektrickým prístrojom pracovat’ osoby, které s nim neboli oboznámené 
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alebo tieto pokyny nečítali. Elektrické prístroje sú nebezpečné, pokiaľ sú použí-
vané neskúsenými osobami. 

e) Starajte sa o elektrický prístroj svedomite. Kontrolujte, či pohyblivé časti 
prístroja bezchybne fungujú a neviaznu, či diely nie sú zlomené alebo tak 
poškodené, že je týmto funkcia elektrického prístroja ovplivnená. Nechajte 
si poškodené diely pred použitím elektrického prístroja opravit’ kvalifiko-
vaným odborníkom alebo niekterou z autorizovaných zmluvných servis-
ných dielní REMS. Veľa úrazov má príčinu v zle udržovanom elektrickom náradí. 

f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Starostlivo udržované rezné nástroje s 
ostrými reznými hranami menej viaznú a nechajú sa ľahšie viest’. 

g) Zaistite polotovar. Používajte upínacie prípravky alebo zverák k pevnému 
upnutiu polotovaru. Týmito prostriedkami je bezpečnejšie upevnený ako Vašou 
rukou, a Vy máte mimotoho obidve ruky volné k ovládaniu el. prístroja.

h) Používajte elektrické prístroje, príslušenstvo, nástavce a pod. odpovedajúc 
týmto pokynom a tak, ako je pre tento špeciálny typ prístroja predpísané. 
Zohľadnite pritom pracovné podmienky a prevádzanú činnost’. Použitie 
elektrických prístrojov pre inú  predom stanovenú činnost’ môže viest’ k nebez-
pečným situáciam. Akákoľvek svojvoľná zmena na elektrickom prístroji nie je z 
bezpečnostných dôvodov dovolená.

E) Starostlivé zachádzanie a použitie akumulátorových prístrojov
a) Presvedčte sa predtým, ako nasadíte akumulátor, že je elektrický prístroj 

vypnutý. Nasadenie akumulátora do elektrického prístroja, který je zapnutý, 
môže viest’ k úrazu. 

b) Nabíjajte akumulátory len v nabíjačkách doporučených výrobcom. Nabí-
jačka, která je vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečie požiaru, 
pokiaľ bude použita s inými akumulátormi.

c) V elektrických prístrojoch používajte len pre ne určené akumulátory. Použitie 
iných akumulátorov môže viest’ k zraneniam a požiarom. 

d) Chráňte nepoužívaný akumulátor pred kancelárskymi svorkami, mincami, 
kľúčami, klincami, skrutkami alebo inými malými kovovými predmetmi, 
které môžu spôsobit’ premostenie a skratovanie kontaktov. Skrat medzi 
kontaktami akumulátora môže mat’ za následok popáleniny alebo požiar. 

e) Pri chybnom použití môže z akumulátora unikat’ tekutina. Vyhnite sa kontaktu 
s ňou. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pokiaľ boli tekutinou z 
batérie zasiahnuté Vaše oči, vyhľadajte lékárske ošetrenie. Tekutina, ktorá 
vytiekla z akumulátora môže viest’ k podráždeniu pokožky alebo k popáleninám. 

f) Pri teplotách akumulátora / nabíjačky alebo vonkajších teplotách pod ≤ 5°C/ 
40°F alebo cez ≥ 40°C/105°F nesmie byt’ akumulátor/ nabíječka používaná. 

g) Nelikvidujte poškodené akumulátory vyhodením do domáceho odpadu, ale 
odovzdajte ich niektorej z autorizovaných zmluvných servisných dielní 
REMS alebo niektorej uznávanej spoločnosti na likvidáciu odpadu. 

F) Servis
a) Nechajte si Váš prístroj opravovat’ len kvalifikovanými odborníkmi a len za 

použitia originálnych náhradnych dielov. Týmto bude zaistené, že bezpeč-
nost’ prístroja zostane zachovaná. 

b) Dodržujte predpisy pre údržbu a opravy a upozornenie na výmenu náradia. 
c) Kontrolujte pravidelne prívodné vedenie elektrického prístroja a nechajte 

ho v prípade poškodenia obnovit’ kvalifikovanými odborníkmi alebo auto-
rizovanou zmluvnou servisnou dielňou REMS. Kontrolujte pravidelne predl-
žovacie káble a nahraďte ich, ak sú poškodené. 

  Špeciálne bezpečnostné pokyny
● Noste chladu odolné rukavice.
● L’ad vyvoláva pri dotyku s kožou popáleniny. Po ukončení práce nechajte zmra-

zocacie hlavy rozmrazit’.
● Hadice nezlomte, neprekrút’te alebo nevystavujte t’ahu. Toto môže viest’ k netes-

nostiam.
● Neotvárajte okruh chladiva. Prístroj obsahuje chladivo R 404A v uzavretom 

okruhu. Pokial’ dôjde u chybného prístroja k úniku chladiva, dodržujte nasledu-
júce pokyny:

 – po vdýchnutí: Postihnutého priviest’ na čerstvý vzduch, nechat’ odpočinút’. 
Pri zastavení dýchania poskytnút’ umelé dýchanie. Vyhl’adaśt’ lekára.

 – pri dotyku s kožou: Postihnuté miesta na tele nechat’ roztopit’ popr. umyt’ 
množstvom teplej vody.

 – pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne, min. 10 minút, vymývat’ množstvom 
čistej vody. Vyhl’adat’ lekára.

 – po prehltnutí: Nevyvoláva žiadne zvracanie. Nachat’ si vypláchnut’ ústa vodou, 
vypit’ pohár vody. Vyhl’adat’ lekára.

 – doporučenie pre lekára: Nepodávat’ žiadne lieky skupiny Ephedrin/Adrenalin.
 Pozor: Pri termickom rozklade chladiva (napr. pri požiary) dochádza k vytvo-

reniu vysoko jedovatých žieravých plynov.
● Dodržujte bezpečnostné pokyny pre chladiace zariadenia.
● Pri zošrotovaní prístroja odsat’ a zlikvidovat’ chladivo podl’a platných predpisov.
● Chladivo sa nesmie dostat’ do kanalizácie, pivníc, pracovných jám. Plyny z chla-

diva môžu vytvorit’ dusivú atmosféru.

1. Technické dáta
1.1. Objednacie čísla
 Zmrazovacia vložka ⅛” (10, 12 mm) (pár)  131110
 Zmrazovacia vložka 1¼” (42 mm) (pár)  131155
 Zmrazovacia vložka 1½” (pár)  131156
 Zmrazovacia vložka 54 mm (pár)  131157
 Zmrazovacia vložka 2” (60 mm) (pár)  131158

 LCD - digitálny teplomer  131115
 Upínacia páska  131104
 Flaša s rozprašovačom     093010

1.2. Rozsah použitia
 Zmrazovanie tekutín všetkých druhov ako napr.
 voda, mlieko, pivo v trubkách z ocele, medi,
 liatiny, olova, hliníkov, plastov a i.  ⅛ – 2” popr. 10 – 60 mm
 Teplota okolia +10°C až +32°C

1.3. Elektrické hodnoty
 Siet’ové napätie, -frekvencia, -výkon, -prúd 230 V~; 50 Hz, 430 W; 1,81 A
 Trieda ochrany I potrebný ochranný vodič
 Druh ochrany IP 33

1.4. Hodnoty chladiva
 Chladivo R 404A
 Plniace množstvo 0,150 kg
 Prevádzkový tlak okruhu chladiva 27 bar

1.5. Rozmery
 Prístroj 310 × 305 × 360 mm
  (12” × 12” × 14”)
 Dížka hadíc s chladivom 2 m

1.6. Hmotnost’
 Prístroj 22,3 kg (50 lbs)

1.7. Hladina hluku
 Emisná hodnota na pracovisku 70 dB(A)

1.8. Vibrácia
 Priemerná efektívna hodnota zrýchlenia 2,5 m/s²

 Udávaná hodnota emisnej hodnoty kmitania bola zmeraná na základe normo-
vaných skúšobných postupov a môže byť použitá pre porovnanie s iným 
prístrojom. Udávaná hodnota emisnej hodnoty kmitania môže byť tiež použitá 
k úvodnému odhadu prerušenia chodu. 

 Pozor: Emisná hodnota kmitania sa môže v priebehu skutočného použitia 
prístroja od menovitých hodnôt odlišovať, a to v závislosti na druhu a spôsobe, 
akým sa bude prístroj používať. V závislosti na skutočných podmienkach 
použitia (prerušovaný chod) môže byť žiaduce, stanoviť pre ochranu obsluhy 
bezpečnostné opatrenia.

2. Uvedenie do prevádzky
 K zmrazeniu dôjde vd’aka prenosu chladu zo zmrazovacích hláv na vonkajší 

povrch trubky. Pre zaistenie dobrého prechodového kontaktu je nutné farbu, 
rez alebo d’alšie znečistenia na trubke odstránit’. Deformované trubky sa nedajú 
zmrazit’.

 Voda (alebo iná tekutina) v trubke môze byt’ zamrazená len vtedy, ak nedo-
chádza k prúdeniu, tj.je treba vypnút’ čerpadlá, zamedzit’ odberu vody. Vodu 
v systémoch kúrenia zchlad’te pred zmrazovaním na izbovú teplotu.

2.1. Montáž zmrazovacích hlav
 U vel’kosti trubiek ¼ –1” popr. 14 – 35 mm priložte zmrazovacie hlavy (obr.1) 

priamo na trubku (obr.2). Zmrazovacie hlavy upevnite upínacou páskou. 
Najkratšej doby zmrazovania bude dosiahnuté, pokial’ prívod hadice na zmra-
zovacej hlave bude smerovat’ hore.

2.2. Použitie zmrazovacích vložiek
 Pre vel’kosti trubiek ⅛” (10, 12 mm), 1¼” (42 mm), 1½”, 54 mm, 2” (60mm) je 

nutné použit’ zmrazovacie vložky (príslušenstvo) (obr.1). Tieto vložte do zmra-
zovacích hlav. Príslušné použitie je naznačené v tabul’ke (ob.3). Zmrazovacie 
hlavy sa zmrazovacími vložkami upevnia k trubke upínacou páskou (obr.2).

3. Prevádzka
 Prístroj zapnite až vtedy, až budú namontované zmrazovacie hlavy. K zlep-

šeniu prenosu chladu zo zmrazovacích hláv na trubku by mala byt’ použitá na 
začiatku a v priebehu zmrazovania spolu s prístrojom dodávaná flaška s rozpra-
šovačom, pomocou ktorej nastriekajte niekol’kokrát medzi zmrazovacie hlavy/
zmrazovacie vložky a trubku vodu (obr. 2). Dôležité: Zmrazovacie hlavy namon-
tovať a postriekať vodou. Od začiatku mrznutia je nutné intenzívne postriekať 
vodou tak, aby sa zaplnila špára medzi trubkou a zmrazovacou hlavou/zmra-
zovacou vložkou. Pritom striedavo postrekovať vodou obidve zmrazovacie 
miesta tak dlho, dokiaľ sa nevytvorí uzavretá ľadová vrstva. Toto može při 
veľkých trubkách trvať až do 10 min. Potom už nie je nutné postrekovať vodou. 
Pri nedodržaní sa predÍžia zmrazovacie časy, alebo trubka nezamrzne napriek 
námraze na zmrazovacích hlavách. Ak sa nevytvorí inovat’ ani po čase uvedenom 
v tabul’ke, dá sa usudzovat’ prúdenie vody vo vedení alebo je obsah trubky 
teplý. V tom prípade vypnite čerpadlá, zabráňte odberu vody, vodu nechajte 
schladit’. Okrem toho dbajte na to, aby zmrazovacie hlavy neboli vystavené 
prúdu slnečných lúčov alebo teplému vzduchu. Obzvlášt’ nesmie ventilátor 
prístroja fúkat’ na zmrazované miesto.

 Ako príslušenstvo je možné dodat’ LCD digitálne teplomery, ktoré môžu být’ 
zastrčené do vreciek upínacích pásiek a ul’ahčí tak posúdenie stavu zmrazo-
vaného mieta. Teplomery sú napájané malým akumulátorovým článkom, ktorý 
môže byt’ v prípade potreby vymenený.



slk 
 Pozor: Zmrazovacie hlavy a hadice s chladivom dosahujú teploty okolo –30°C. 

Pre zamedzenie dotyku s námrazou noste odpovedajúce ochranné rukavice!
 Opravy na potrubnom vedení môžu byt’ začaté po uplynutí doby zmrazovania 

uvedené v tabul’ke (obr.3). Pred začiatkom opravy preskúšajte, či je vedenie 
bez tlaku. Eventuálne otvorte príslušný vypúšt’ací kohútik alebo povol’te šrobo-
vané spojenie. Prístroj behom opravy nevypínajte. 

 V tabul’ke uvedené zmrazovacie časy (obr.3) sú približnými hodnotami a platia 
pri teplote okolia/teplote vody cca 20°C. Pri vyššej teplote okolia/teplote vody 
sa predl’žia odpovedajúcim spôsobom tieto časy. U plastových trubiek je pod’la 
materiálu nutné počítat’ miestami s výrazne vyššími zmrazovacími časmi.

 Po ukončení práce prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zmrazo-
vacie hlavy nechajte roztopit’. Pre zamedzenie dotyku z námrazou noste odpo-
vedajúce ochranné rukavice. Upínaciu pásku, zmrazovaciu hlavu popr. zmra-
zovacie vložky zložit’ až po úplnom roztopení. Tým zamedzíte možným poško-
deniam prístroja. Hadice nezlomte, neprekrúd’te alebo nevystavujte t’ahu. Toto 
môže viest’ k netesnostiam. 

 Prístroj transportujte len v stojavej polohe. Nepokladajte ho!

4. Údržba
 Údržba a opravy prístroja môžu být’ prevadzané len v autorizovanom servisnom 

stredisku REMS alebo priamo v Service-Center REMS, Neue Rommels hauser 
Strasse 4, D-71332 Waiblingen!

5. Postup pri poruchách
5.1. Porucha: Zmrazovacia hlava sa neobalí l’adom.
 Príčina: ● Vypnutý el. prúd.
  ● Nie je ešte dosiahnutý dostatočný zmrazovací čas.
  ● Príliš vysoká teplota vody.
  ● Nie sú vypnuté čerpadlá, dochádza k odberu vody.
  ● Hadice s chladivom/prístroj poškodený.

5.2. Porucha: Na trubke sa nevytvorí inovat’.
 Príčina: ● Nie je ešte dosiahnutý dostatočný zmrazovací čas.
  ● Príliš vysoká teplota vody.
  ● Nie sú vypnuté čerpadlá, dochádza k odberu vody.

5.3. Porucha: I napriek vytvorenej inovati nedôjde k zamrazeniu potrubného 
 vedenia.

 Príčina: ● Preskúšajte, či zmrazovacia tekutina neobsahuje nemrznúce 
   prostriedky.

5.4. Porucha: Zmrazovacie doby z tabul’ky (obr. 3) budú výrazne prekročené.
 Príčina: ● Príliš vysoká teplota vody.
  ● Nie sú vypnuté čerpadlá, dochádza k odberu vody.
  ● Na zmrazovacie miesto svieti prúd slnečných lúčov.
  ● Náter farby, rez na zmrazovanej trubke.
  ● Ventilátor prístroja fúka na zmrazované miesto.

6. Záruka výrobcu
 Záručná doba je 12 mesiacov od predania nového výrobku prvému spotrebi-

teľovi, najviac však 24 mesiacov od dodania predajcovi. Dátum predania je 
treba preukázat’ zaslaním originálnych dokladov o kúpe, ktoré musia obsa-
hovat’ dátum zakúpenia a označenia výrobku. Všetky funkčné závady, ktoré 
sa vyskytnú behom doby záruky a u ktorých bude preukázané, že vznikly 
výrobnou chybou alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Odstra-
ňovaním závady sa záručná doba nepredlžuje ani neobnovuje. Chyby spôso-
bené prirodzeným opotrebovaním, neprimeraným zachádzaním alebo 
nesprávnym používaním, nerešpektovaním alebo porušením prevádzkových 
predpisov, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami, pret’ažením, použitím k 
inému účelu, ako je výrobok určený, vlastnými alebo cudzími zásahmi, alebo 
z iných dôvodov, za ktoré REMS neručí, sú zo záruky vylúčené. 

 Záručné opravy smú byt’ prevádzané len k tomu autorizovanými zmluvnými 
servisnými dielňami REMS. Reklamácie budú uznané len vtedy, pokiaľ bude 
výrobok bez predchádzajúcich zásahov a v nerozobranom stave odovzdaný 
autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené výrobky a diely 
prechádzajú do vlastníctva firmy REMS.

 Náklady na dopravu do a zo servisu hradí spotrebiteľ.
 Zákonné práva spotrebiteľa, obzvlášt’ jeho nároky voči predajcovi, zostávajú 

nedotknuté. Táto záruka výrobcu platí len pre nové výrobky, ktoré budú zakú-
pené v Európskej únií, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku.

7. Súpis náhradných dielov
 Súpis náhradných dielov viz. www.rems.de – pod Downloads.
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deu EG-Konformitätserklärung
REMS-WERK erklärt hiermit, dass die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG und 73/23/EWG konform 
sind. Folgende Normen werden entsprechend angewandt: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 
60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
eng EC Declaration of Conformity
REMS-WERK declares that the products decribed in this user manual comply with corresponding directives 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG and 73/23/EWG. Correspondingly this applies 
to the following norms: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN 
EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
fra Déclaration de conformité CEE
REMS-WERK déclare par la présente, que les machines citées dans cette notice d’utilisation sont conformes aux Directives 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG et 73/23/EWG. Les normes 
suivantes ont été appliquées: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, 
DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
ita Dichiarazione di conformità CE
REMS-WERK dichiara che i prodotti descritti in questo manuale sono conformi alle norme 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG e 73/23/EWG. Le seguenti norme vengono rispettate: DIN EN ISO 
12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, 
DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
spa Declaración CE de conformidad
REMS-WERK declara que las máquinas descritas en estas instrucciones de manejo son conformes a las normas de las directrices 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG y 73/23/EWG. Las 
siguientes normas se aplican respectivamente: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, 
DIN EN  60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
nld EG-conformiteitsverklaring
REMS verklaart hiermee, dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven machine met de bestemmingen van de richtlijnen 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG en 73/23/EWG conform zijn. Volgende 
normen zijn overeenkomstig gehanteerd: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN 
EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
swe EG-försäkran om överensstämmelse
REMS-WERK försäkrar härmed att de i denna bruksanvisning beskrivna maskinerna överensstämmer med direktiven 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG och 73/23/EEC. Följande normer 
tillämpas: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, 
DIN EN  60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
nor EC-konformitetserklæring
REMS-WERK erklærer herved at maskinen som er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppfyller bestemmelsene i direktivene 98/37/EC, 2004/108/EG, 2006/42/EG og 73/23/EEC. Følgende 
standarder er anvendt i denne forbindelse: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, 
DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
dan EF-konformitetserklæring
REMS-WERK erklærer hermed, at de maskiner, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er konforme med bestemmelserne i direktiverne 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG og 73/23/
EWG. Følgelig anvendes følgende normer: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, 
DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
fin EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
REMS-WERK vakuuttaa täten, että tässä käyttöohjeessa kuvatut koneet vastaavat EU:n direktiivien 98/37/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY ja 73/23/ETY vaatimuksia. Seuraavia standardeja sovel-
letaan vastaavasti: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 
60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
por Declaração de conformidade CE
REMS-WERK declara que as máquinas descritas neste manual de instruções estão conformes com as normas das directrizes 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG e 73/23/EWG. Também se 
aplicam as seguintes normas, respectivamente: DIN EN ISSO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-
2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
pol Deklaracja zgodności EWG
Firma REMS oświadcza, że maszyny opisane w niniejszej instrukcji użytkowania zgodne są z warunkami wytycznych 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG oraz 73/23/EWG. Zastosowane zostały 
następujące normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN 
EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
ces EU-Prohlášení o shodě
REMS-WERK tímto prohlašuje, že se stroje/přístroje popsané v tomto návodu k použití shodují s ustanoveními směrnic EU 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG a 73/23/EWG. Odpovídajícím 
způsobem byly použity následující normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, 
DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
slk ES-vyhlásenie o zhode
ZÁVOD REMS-WERK týmto vyhlasuje, že strojea príslroje popísané v tomto prevádzkovom návode sú konformné s ustanoveniami smerníc 98/37/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES a 73/23/EHS. V 
súlade s tým sa aplikujú nasledujúce normy: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, 
DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
hun ES-hasonlósági bizonylat
A REMS-WERK ÜZEM ezennel kijelenti, hogy az ezen üzemeltetési útmutatóban leírt gépek megfelelnek a 98/37/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES és 73/23/EHS irányzatok követelményeinek. Ezzel 
összhangban alkamazandóak a következő szabványok: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 
60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
hrv/scg Izjava o sukladnosti EZ
REMS-WERK ovime izjavljuje da su strojevi opisani u ovim pogonskim uputama sukladni s direktivama EZ-a 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG i 73/23/EWG. Odgovarajuće se primjenjuju 
sljedeće norme: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 
60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
slv Izjava o skladnosti EU
REMS-WERK izjavlja, da so v teh navodilih za uporabo opisani stroji v skladu z določbami smernic 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG in 73/23/EWG . Odgovarjajoče so bile uporabljane sledeče 
smernice: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-
2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
ron Declaraţie de conformitate CE
REMS-WERK declară prin prezenta că maţinile descrise în aceste instrucţiuni de funcţionare sunt conforme cu dispoziţiile directivelor 98/37/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE ţi 73/23/CEE. Următoarele 
norme sunt aplicate corespunzător: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 
60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
rus Совместимость по EG
Настоящим фирма REMS-WERK заявляет, что станки и машины, описанные в настоящей инструкции по эксплуатации, совместимы с положениями инструкций 98/37/EG, 2004/108/EG, 
2006/42/EG и 73/23/EWG. Применяются соответственно следующие стандарты: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, 
DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
grc Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
Η REMS-WERK δηλώνει με το παρόν, ότι οι μηχανές που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των οδηγιών 98/37/ΕΚ, 2004/108/EΚ, 2006/42/EK 
και 73/23/ΕΟΚ. Εφαρμόζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα πρότυπα: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, 
DIN EN  60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
tur Avrupa birliği - Uyumluluk beyanı
REMS-Werk bu kullanma kılavuzunda tarif edilen makinelerin 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ve 73/23/EWG şartlarına uygun olduğunu beyan etmektedir. Belirtilen Norm’lar kullanılmaktadır: 
DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 
 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
bul Декларация за съответствие на ЕС
Заводите REMS, декларират, че описаните в тази инструкция за експлоатация продукти съответстват на европейските постановления на директиви 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/
EG и 73/23/EWG. Последващите стандарти са съответни на: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, 
DIN EN  60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
lit EB atitikties deklaracija
REMS-WERK pareiškia, kad šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti įrenginiai atitinka direktyvų 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ir 73/23/EWG reikalavimus ir taikomos DIN EN ISO 12100-1, 
DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 
61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9 normos.
lav EK atbilstības deklarācija 
REMS-WERK ar šo deklarē, ka instrukcijā aprakstītie izstrādājumi atbilst Eiropas direktīvām 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG un 73/23/EWG. Tika pielietotas atbilstošās normas: DIN EN ISO 
12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, 
DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.
est EL normidele vastavuse deklaratsioon
REMS-WERK deklareerib, et selles kasutusjuhendis kirjeldatud tooted vastavad 98/37/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG ja 73/23/EWG normidele. Rakendatud normatiivid: DIN EN ISO 12100-1, 
DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11, DIN EN 
61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN 61029-2-9.

Waiblingen, den 01. 12. 2009
REMS-WERK
Christian Föll und Söhne GmbH
Maschinen- und Werkzeugfabrik
D-71332 Waiblingen                                                                                                    Dipl.-Ing. Hermann Weiß




