Syntetic Air & Refrigeration Oil

SMÖRJTEKNIK

615
Kompressorolja
Synthetic H1 Longlife
Vitoljan som jobbar vidare långt efter att andra prestanda oljor,
...tappat luften
• Upp till 1000% längre smörjintervall
• Har extremt goda hög och lågtemperaturegenskaper från -57 till +264ºC
• Livsmedelsklassad NSF. H1, därför också till direktluft åt dykare

R E G I S T E R E D

• Idealisk till skruv och lamellkompressorer
• Förbättrar kompressions-verkningsgraden - sänker
reparations och driftskostnaderna
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 615 Syntetic air and refrigeration oilingår i en speciell grupp hos Omega, produkter som är lite mer.
Omegas sortiment är Hi-tech rakt igenom och nästan alla produkter tillhör ”bäst i klassen”
inom sitt område - World wide. Ändå finns ”produkterna”, de som bara ”är” spjutspetsar
- och 615 tillhör definitivt den exklusiva klassen.

Omega 615
Är sammansatt på ett så avancerat sätt att samspelet mellan ingående ämnen överlagras i
varandra och resultatet får extremvärden. Att det är så visar Omega 615 i livslängd - upp
till 1000% längre - än normalt.
Den har en extrem temperaturstabilitet och exceptionell tålighet mot oxidation (nedbrytning). Därför kvarstår den fina smörjningen oavsett om det är riktigt varmt eller kallt, i
extra lång tid med bibehållen hög kvalitet.
Egenskaper som räcker och blir över, så pass att den har magnifika universella egenskaper. Den klarar galant alla typer av kompressorer och ger den perfekta renheten och den
riktiga smörjningen, så det fungerar - driftsäkert.
Den bär lamellkompressorernas lameller med en tät film i både normal och hög rotationshastighet. Den kyler effektivt bort den lilla friktionsvärmen som uppstår mellan huset
och lamellen. En unik funktion när motsatsen bokstavligen slipar sönder kompressorn.
Lika lätt klarar den skruvkompressorernas krav på kylning, tätning och smörjning. Några
hårda avlagringar som sliter och upphettar existerar inte - den bara fungerar - timme ut
och timme in.
Kolvkompressorer, kylkompressorer samma sak. 615 fungerar på ett sätt som medger
bytesintervaller man sällan skådat.
Omega 615 garanterar en mycket hög verkningsgrad vilket betyder låga driftskostnader
och långa bytesintervaller. En helt egen klass - i funktion.
En exklusivare klass - upp till 1000% bättre - dessutom med lönsamhet i särklass.

FAKTA
Omega 615 har maximal prestanda och smörjförmåga i både arktisk kyla och i riktigt
hög värme. Skyddet mot nedbrytning / oxidering / bilda avlagringar och korrosion är upp
till 1000% bättre. Dessutom vitolja - NSF. H1 klassad - medicinsk renhet av högsta graden.
Omega 615 är utmärkt till alla slags
• Tryckluftskompressorer • Vacumpumpar • Kylkompressorer (ej R134a)
Omega 615 är mycket fördelaktig som hydraulolja i extrem kyla likväl i system med
extrema krav på livsmedelsklassning.
Omega 615 en riktig ”long life” lågfriktionsolja som bidrar positivt i miljöarbetet. Och
något mer maximalt än 615 finns knappast.
Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen i 30 minuter med Omega 907 så får den
nya oljan börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

DATA
ISO VG
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

46
100
-57 +258 -45 +264
46
99
Transparent
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad NSF. H1
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