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611
Kjølekompressorolje
• Utviklet spesielt for kjølekompressorer – kan brukes
sammen med de fleste kjølemedier.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Forblir stabil – skiller ikke ut noen
form for voks som kan tette oljekanalene.
• Beholder sin flyteevne gjennom alle
slags driftsforhold.
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SPESIELLE FORDELER

611

OMEGA 611 Kjølekompressorolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 611 kjølekompressorolje gir konstant smøring av
skruer, stempler og lager i alle typer kjølekompressorer.

• Omega 611 er utviklet spesielt for kjølekompressorer, og kan
brukes sammen med de fleste kjølemidler.
• Omega 611 forblir stabil ved lave temperaturer og skiller
ikke ut noen form for voks som kan tette oljekanalene.
• Omega 611 beholder sin flyteevne gjennom alle slags
driftsforhold og gir en stabil langvarig beskyttelse.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 611 er kjølekompressoroljen som:

• Inneholder additiver som øker oljens naturlig høye motstand
mot oksydasjon og korrosjon.
• Inneholder antiskumtilsetninger som reduserer skumming.

• Har en unik sammensetning som eliminerer dannelsen av
nær sagt alle former for avleiringer, samt holder ventiler og
passasjer rene og åpne.
• Har høy dielektrisk verdi, som gir overlegen stabilitet.

BRUKSOMRÅDER

Omega 611 er en kjølekompressorolje som er stabil ved svært
lave temperaturer. Den er utviklet for å gi en problemfri langvarig beskyttelse for alle typer kjølkompressorer.
Omega 611 har en sammensetning som gjør den istand til å
motstå de tøffe driftsforholdene i moderne kompressorer, med
høy ytelse og ekstremt lave temperaturer.
Bruk Omega 611 i kjølesystemer med R 12, R 22 og Amoniakk
kjølemidler.
VISKOSITET: ISO VG 62.
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